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Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur förskollärare motiverar leken 
pedagogiskt och vilken betydelse de tror att leken har på barns lärande och utveckling 
samt undersöka i vilken utsträckning några av de största lekteorierna kommer till 
uttryck hos praktiserande pedagoger. Uppsatsen är en traditionell studie med en 
kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Intervjuerna genomfördes med 10 
förskollärare. I resultatet framgår det att förskollärarna tycker att leken är grunden 
till barns lärande och utveckling. Pedagogerna menar att det är i leken som barn 
utvecklar sitt lärande. De slutsatser vi har kommit fram till är att leken har en stor 
inverkan på barns lärande och utveckling idag, förskollärarens förhållningssätt har en 
betydande roll för barnens lärande och utveckling, lek och lärande bör ses som två 
förenade komponenter, förskollärarna är inte alltid medvetna om hur olika teoretiker 
har påverkat deras pedagogiska grundsyn samt att det råder bristande kunskap kring 
lekens betydelse i samhället.   
 
 
 
  
 
Nyckelord: Lek, lärande, utveckling, förskola, förskollärare 



 

 

 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................. 1 

1.1 Syfte ......................................................................................................................... 1 

1.2 Frågeställningar ...................................................................................................... 1 

2 Litteraturgenomgång ........................................................................... 2 

2.1 Teorier kring lek och lärande ................................................................................. 2 

2.1.1 Den psykoanalytiska och den kognitiva lekteorin ............................................ 2 

2.1.2 Jean Piagets teori kring lärande och lek ........................................................... 2 

2.1.3 Lev Vygotskijs teori kring lärande och lek ........................................................ 2 

2.2 Aktuell forskning .................................................................................................... 3 

2.2.1 Forskarens tankar om lekens betydelse förr och nu (röd)................................ 3 

2.2.2 Definition av lek ................................................................................................ 5 

2.2.3 Lek och lärande ................................................................................................. 6 

2.2.4 Förskollärarens förhållningssätt till lek ............................................................ 7 

2.2.5 Reflektionens roll för förskolläraren ................................................................. 8 

2.3 Sammanfattning .................................................................................................... 9 

3 Metod ................................................................................................. 11 

3.1 Vetenskaplig ansats .............................................................................................. 11 

3.2 Datainsamlingsmetod ........................................................................................... 12 

3.3 Urval ...................................................................................................................... 13 

3.4 Bearbetning av data och analysmetoder .............................................................. 14 

3.5 Reliabilitet och validitet ........................................................................................ 15 

3.6 Etiskt ställningstagande ........................................................................................ 15 

4 Resultat ............................................................................................. 16 

4.1 Lekens betydelse och funktion i den pedagogiska verksamheten ....................... 16 

4.2 Hur motiverar pedagogerna leken i den pedagogiska verksamheten ................. 17 

4.3 Engagemang för barns lek ................................................................................... 18 

4.4 Föräldrarnas syn på lek ....................................................................................... 18 

5 Resultatanalys och diskussion ........................................................... 20 

5.1 Metoddiskussion .................................................................................................. 20 

5.2 Resultatanalys ...................................................................................................... 20 

5.3 Lek ........................................................................................................................ 20 

5.3.1 Lekens syfte ..................................................................................................... 20 



 

 

 

5.3.2 Definition av lek ............................................................................................... 21 

5.3.3 Teorier kring lek och lärande .......................................................................... 22 

5.3.4 Lek och lärande ............................................................................................... 23 

5.3.5 Förskollärarens förhållningssätt till leken ...................................................... 24 

5.3.6 Föräldrarnas syn på lek ................................................................................... 25 

5.4 Resultatdiskussion ............................................................................................... 25 

5.5 Slutsatser .............................................................................................................. 26 

5.6 Nya forskningsfrågor ........................................................................................... 26 

5.7 Pedagogisk relevans ............................................................................................. 27 

Referenslitteratur ................................................................................. 29 

6 Bilaga ................................................................................................ 30 

6.1 Bilaga 1: Missivbrev ............................................................................................. 30 

6.2 Bilaga 2: Intervjufrågor ........................................................................................ 31 

6.3 Bilaga 3: Vårt samarbete ...................................................................................... 32 



 

1 

1 Inledning 

Idag är lek ett omdiskuterat ämne i förskolan och det finns många olika definitioner 
på vad lek är samt vad det innebär. I förskolans värld har leken en central roll men 
även i lärarutbildningen för förskollärare. Vi har fått lära oss att leken betyder allt för 
barns lärande och utveckling. Under utbildningens gång har det talats mycket om att 
lek och lärande är två begrepp som hör ihop. Det vill säga att det är i leken som olika 
läroprocesser uppstår. Vidare har det sagts att det är i leken barnen får möjlighet till 
att bearbeta olika erfarenheter och att det är i bearbetningen som det sker olika 
läroprocesser men även att de i samspel med andra barn och vuxna utvecklar sitt 
lärande. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (2010:6) skrivs det om lekens betydelse 
för barns lärande och utveckling. Det står att förskolan ska erbjuda barnen en trygg 
miljö som utmanar och lockar till lek. Utöver detta står det i Lpfö 98 att 
förskollärarna ska använda sig utav ett medvetet bruk av leken för att främja barns 
utveckling och lärande. Vad tänker förskollärare kring lekens betydelse för barns 
lärande och utveckling? Vi har under utbildningens gång läst läroplanen för förskolan 
många gånger och i princip kan vi den utantill men vad innebär det att arbeta 
medvetet med leken och hur motiverar förskollärarna leken pedagogiskt? Under 
utbildningens gång har vi fått kunskap kring många lekteorier. De två största namnen 
som vi arbetat med är Jean Piaget och Lev Vygotskij och vad deras teorier innebär. Vi 
är intresserade att se hur dessa lekteorier kan komma till uttryck hos praktiserande 
pedagoger och om de på ett uttalat sätt agerar kring någon av de lekteorier som finns.  

Det vi önskar att denna studie ska ge oss är en djupare förståelse för hur 
praktiserande förskollärare motiverar leken pedagogiskt och vilken betydelse de tror 
att leken har på barns lärande och utveckling samt hur några av de största 
lekteorierna kommer till uttryck hos de praktiserande pedagogerna.  

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare motiverar leken pedagogiskt och 
vilken betydelse de tror att leken har för barns lärande och utveckling. Vi vill också 
undersöka i vilken utsträckning några av de största lekteorierna kommer till uttryck 
hos praktiserande pedagoger.  

1.2  Frågeställningar 

- Hur motiverar förskollärare leken och vilken betydelse tror de att den har för 
barns utveckling och lärande?  

- I vilken utsträckning går det att se några av de största lekteorierna komma till 
uttryck i hos praktiserande pedagogers tankar om lek? 
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2  Litteraturgenomgång 

2.1 Teorier kring lek och lärande 

2.1.1 Den psykoanalytiska och den kognitiva lekteorin 

Lek bygger idag på flera olika teorier, vi väljer här att ta upp den psykoanalytiska och 
den kognitiva lekteorin. I den ena, psykoanalytiska lekteorin, är leken barnets 
viktigaste sätt att bearbeta omedvetna känslor. I leken kan de möta sina omedvetna 
känslor och på så sätt bearbeta det de tycker är obehagligt (Lindqvist, 1996:54). Inom 
den psykoanalytiska lekteorin är det viktigt att leken är fri från de vuxnas 
inblandning. Dock är det viktigt att det finns ett rikt lekmaterial som främjar barns 
möjligheter till utveckling och bearbetning. Den andra lekteorin är den kognitiva. 
Jean Piaget och Lev Vygotskij är två av huvudmännen i den kognitiva lekteorin. 
Piaget har bland annat bidragit med sina tre lekstadier som hör ihop med barnets 
kognitiva utveckling. Lindqvist (1996:54) hävdar att den kognitiva lekteorin handlar 
om att skapa utvecklingsbetingelser för barnet. Även i denna teori befinner sig 
pedagogen utanför leken, men ska stimulera med rekvisita. Utifrån dessa två teorier 
så väljer vi att lyfta Jean Piaget och Lev Vygotskij som båda tillhör den kognitiva 
lekteorin. Då vi tycker att dessa två har haft stort inflytande på dagens utbildningar 
till förskollärare/lärare så väljer vi att fokusera på dessa teoretiker.  

2.1.2 Jean Piagets teori kring lärande och lek 

Jean Piaget är föddes i Schweiz 1896 och dog 1980. I början av sin karriär arbetade 
han som biolog men utvecklade sedan ett starkt intresse för psykologi och filosofi. 
Hans teoretiska perspektiv grundar sig i barns förmåga till problemlösning och deras 
förmåga att utveckla förståelse genom nya upplevelser och kunskaper. Piaget 
lyckades även skapa en teori kring lek som bygger på hans allmänna teori om kognitiv 
utveckling. Piagets syn på lärande och lek innebär att det är interaktion mellan 
individ och omvärld som det blir en kognitiv utveckling. Hans huvudsakliga tonvikt 
när det gäller samspel grundar sig på individens tolkning och uppfattning av 
omgivningen, detta görs utifrån kunskaper, insikt och erfarenheter. När barnet 
anpassar sig till omgivningen sker en kognitiv utveckling, antingen genom att barn 
tolkar situationen utifrån egna erfarenheter eller genom att ta till sig nya erfarenheter 
som de då reorganiserar eller skapa om sin kognitiva uppfattning (i Lillemyr, 
2002:130–131).  
 
Lillemyr (2002:132) menar att två viktiga begrepp i Piagets teori är assimilation och 
ackommodation.  Med assimilation menas den process där barnet med hjälp av alla 
sinnen tillgodoser sig nya erfarenheter av omvärlden och införlivar dessa med sina 
tidigare erfarenheter. Med begreppet ackommodation menar Piaget att barnet 
förändrar sin tankestruktur för att kunna möta omvärlden. Dessa två processer är 
komplement till varandra.  Piagets begrepp assimilation är grunden för barns intag av 
kunskap och efter det så har barnet behov av ackommodation (i Halldén, 2011:132). 
Piaget menar fortsättningsvis att det är växlingen mellan assimilation och 
ackommodation som är grunden till lärande och utveckling. För att assimilation och 
ackommodation ska ske i barns värld är lek en förutsättning (i Lillemyr, 2002:133–
134). 
 

2.1.3 Lev Vygotskijs teori kring lärande och lek 

En annan man som hade stor påverkan på teorier kring lärande och lek under 1900-
talet är Vygotskij. Han menar att leken är en stor del i barns lärande och utveckling 
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(Vygotskij, 1995:9). Vygotskij menar att i leken får barnen möjlighet till att använda 
sin fantasi för att uttrycka tankar och erfarenheter. Vygotskij tycker att det som är 
väsentligt är vad barnen gör i förskolan och inte vad det ”har i huvudet” (i 
Strandberg, 2007:11). Det betyder att aktiviteter leder barnen till lärande och 
utveckling. Vygotskij benämner begreppet ”den proximala utvecklingszonen” (i 
Strandberg, 2007:54). Den proximala utvecklingszonen grundar sig i att barn lär sig i 
samspel med varandra och att någon av dem ligger på en högre nivå som hjälper det 
andra barnet att dra sig vidare till nästa utvecklingsnivå. Vygotskij menar att det är 
något som bör ske från förskolan och upp i åldrarna (i Lillemyr, 2002:146).  
 
Vygotskij poängterar att leken ska ske frivilligt och med lust hos barnen. Lek, 
utveckling och lärande är en viktig del i att barn utvecklar sitt språk, samt kognitiva 
och sociala färdigheter. Vidare menar Vygotskij att fantasin är viktig, då barn har 
lättare att förstå den verklighet de befinner sig i (i Lillemyr, 2002:148).  För Vygotskij 
handlar lek om en skapande verksamhet som förutsätter ett kreativt pedagogiskt 
förhållningssätt. Leken är nyckeln till barns utveckling och det är i leken som barnen 
skapar sin identitet och kan få bearbeta sina livserfarenheter (i Lindqvist, 1996:68–
69).  

2.2 Aktuell forskning 

För att ge en bakgrund till hur pedagoger sett på lek och lekens betydelse över tid 
väljer vi ta upp författare/forskare som vi anser är relevanta för denna studie. Många 
utav författarna har själva bedrivit studier kring barns lärande och utveckling och 
besitter därför djup kunskap kring ämnet. Vi kommer att nämna forskare/författare 
som Ingrid Pramling Samuelsson, Eva Johansson, Sonja Sheridan, Ole Lillemyr och 
Maj Asplund Carlsson. 

2.2.1 Forskarens tankar om lekens betydelse förr och nu (röd) 

Vi väljer att ge en bakgrund till hur lekens syfte har förändrats från förr till idag. Det 
väljer vi att göra för att skapa en förståelse för hur leken har förändrats över tiden 
men också för att förstå hur vi ser på leken inom förskolan idag. Innan förskolan fick 
sitt namn kallade man dessa skolor för småbarnsskolor. Syftet med en småbarnskola 
var enligt Simmons-Christensson (1997:176–179) att ge barnen en god uppfostran i 
en kristen miljö. Man trodde att det skulle motverka barnens bristfälliga 
hemmamiljöer och i möjligaste mån ersätta bristande föräldravård i hemmen. I 
mitten på 1850-talet började de lärarinnor som inte var utbildade att utbildas inom 
Fröbels pedagogik (Simmons-Christenson, 1997:182–183).  
 
Friedrich Fröbel var verksam under 1800-talet till 1800-talets mitt och arbetade fram 
ett nytt sätt att se på barn i förskoleåldern (i Simmons-Christenson, 1997:102–105). 
Under hans levnadsår kom han till insikt om vilken betydelse barn i förskoleåldern 
hade för deras kommande utveckling. Under hans tid som lärare hade han upptäckt 
att barnen saknade kunskaper när de kom till skolan. Hans tanke var att det borde 
finnas en institution för barn där de skulle kunna utvecklas innan de kom till skolan. 
Eftersom dåtidens småbarnsskolor inte tillgodosåg hans förväntningar på hur denna 
institution skulle se ut valde han att själv arbeta fram en egen metod för hur 
undervisningen skulle se ut för barn i förskoleåldern. Syftet med hans metod var att 
ta tillvara på barns verksamhetsbegär och att genom lek och olika aktivteter föra dem 
till utveckling. Fröbel såg på lek som den mest naturliga uttrycksformen för barn. 
Han är en av de första som såg betydelsen av leken. Leken ska inte ses som ett 
tidsfördriv enligt honom utan han menar att leken är barns verktyg till lärande. 
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Leken är ett viktigt ämne och bör tas på största möjliga allvar. När barnen leker får de 
möjlighet till att uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser och det är då som barn 
tillägnar kunskaper och erfarenheter (i Simmons-Christenson, 1997:102–105). Därför 
ansåg han att det var av betydelse att de vuxna är medvetna om lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling.  Barnets framtid ligger i att de får leka och utvecklas. 
Han poängterar att ingen lek är meningslös och för honom är leken barnets livsform. 
En viktig del var att verksamheten skulle vara ett komplement till hemmet. Han kom 
att kalla sin institution för kindergarten som till svenska översätts till barnträdgård. 
Namnet var symboliskt och syftade till att lärarna skulle få barnen att blomma. Det 
var lärarens uppgift att ge barnet de resurser som krävdes för att barnet skulle 
utveckla alla sina inneboende anlag (i Simmons-Christenson, 1997:102–108).    
 
Vi väljer att ta upp Deweys pedagogik för att hans synsätt har påverkat hur 
pedagogiken ser ut och används i dagens förskolor och skolor. Vi vill försöka se om 
det går att se spår utav Deweys tankar och pedagogik i förskollärarnas sätt att tänka 
kring hur de väljer att motivera leken pedagogiskt.  Under 1900-talet får pedagogiken 
en ny frontman med John Dewey som inspirerades mycket av Fröbels pedagogik 
(Johansson & Åstedt, 1996:74). Hans pedagogik grundar sig på barnets förmåga till 
initiativ och självständighet, utvecklande av social känsla och vilja till samarbete (i 
Simmons-Christenson, 1997:123). Trots att Dewey inte benämner begreppet lek ofta i 
sin pedagogik är hans pedagogiska synsätt ändå applicerbart inom förskolans värld 
och kan i många fall kopplas direkt till leken. Barn besitter från tidig ålder på en 
oerhörd lust till aktiviteter som bör tillfredställas. Utifrån detta har hans pedagogik 
fått namnet ”learning by doing” (i Simmons-Christenson, 1997:124–126). 
Huvudtanken i Deweys pedagogik är att barns lärande och utveckling bör ske genom 
barnens egna aktiviteter och intressen. Det är genom barnets egna upplevelser och 
aktiviteter som deras lärande utvecklas. Dock får inte barnens inlärningsprocesser 
ske slumpvis utan ska stödjas och utvecklas under handledning, detta för att 
inlärningsprocessen ska bli så givande som möjligt för barnen. Dewey ansåg att det 
var viktig att undervisningen skulle likna det samhället som barnen kommer att leva i 
som vuxna (i Simmons-Christensson, 1997:125–127).  
 
Lek har oftast setts som något som barn styr över men även något som vuxna 
sysselsätter sig med. Tack vare leken kan barn idag bygga vidare på sin fantasi och 
kreativitet. Allt sedan Fröbels pedagogik har lek utgjort en viktig aspekt inom 
förskolan. I förskolans värld ska pedagogerna använda sig utav leken på ett medvetet 
sätt, då leken antas stimulera det lustfyllda lärandet som bidrar till att barn utvecklar 
sin fantasi, inlevelse, kommunikation, symboliskt tänkande liksom samarbete och 
problemlösning. En annan aspekt som funnits inom förskolan är att det är 
pedagogernas uppgift att skydda barns lekvärldar. De vuxna får inte ta över eller ta 
ifrån barns lust för leken eller hindra barnen från att skapa egna kulturer i leken 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2001:122–123).  
 
Under 1930-1940-talet kom socialpolitiken att påverka förskolepedagogiken. 
Förskolepedagogiken fick en större betydelse än bara leken. Förskolans uppdrag 
riktades mer in på fostran och demokrati, vilket än idag är en viktig del inom 
förskolan. En annan aspekt som fick stort utrymme inom förskolepedagogiken var att 
det var viktigt att invänta barnens ”inre mognad”. När barnet själv visade intresse för 
att lära sig något så skulle pedagogen gå in och hjälpa barnet (Pramling Samuelsson 
& Sheridan, 2006:16–17).  
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Idag handlar förskolans uppdrag om att utveckla både individen och samhället. Ett av 
förskolans tydligaste uppdrag är att fostra barnen till demokratiska 
samhällsmedborgare. Det är något som framkommer tydligt i dagens läroplan för 
förskolan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:19–20). Enligt läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010:5-7) är det förskolans uppdrag att lägga grunden 
för det livslånga lärandet.  En förutsättning för det livslånga lärandet är att 
verksamheten ska vara rolig och trygg för barnen. En viktig del som framkommer i 
Lpfö 98 är att förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. För att skapa en miljö som stimulerar 
till lek och lärande ska barnen ges en trygg miljö som lockar till lek och aktivteter. Det 
är förskollärarens uppdrag att aktivt engagera sig i barnen och se varje barns 
möjligheter till lärande och utveckling. 
  
Utvecklingen har de senaste 40 åren inom förskolans verksamhet förändrats på så vis 
att förskolan arbetar mer utifrån ett barncentrerat perspektiv än att fokus bara ligger 
på att skapa demokratiska medborgare. Det betyder att förskolan idag tror på det 
kompetenta barnet och dess vilja att erövra omvärlden.  De vuxna ska förstå och 
respektera barns värld samt vara inspiratörer som aktivt tar del i barns värld och 
känslomässigt engagerar sig (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:25).  I Lpfö 98 
förespråkas det att det ska finnas ett medvetet bruk av leken för att främja barns 
utveckling och lärande idag. Leken bidrar till det lustfyllda lärandet och i leken 
stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt att barnen får möjlighet till att samspela med andra individer och lösa 
problem.  (Lpfö 98, 2010:6). 

2.2.2 Definition av lek  

För att förstå hur leken motiveras i förskolan anser vi att vi måste försöka bena ut vad 
lek är och hur det definieras bland forskare idag. Lek är något som vi alla ägnar sig åt 
någon gång i livet, kanske framförallt som barn men även vid äldre åldrar. De flesta 
är medvetna om lekens betydelse för barns lärande och utveckling men att definiera 
vad lek egentligen betyder är svårt. Det är något som många personer försökt sig på 
med olika framgång. Vi väljer här att ta upp några definitioner på vad lek är och 
innebär för att visa på att lek inte endast har en definition och att det inte finns något 
givet rätt eller fel inom olika definitioner.  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) definierar lek som ”lek som lärande och 
lärande som lek” (s. 83). Leken bidrar idag med att barn utvecklar sin sociala 
kompetens och de lär sig även att leva med andra människor. Barnen får testa och 
lära sig att kompromissa, känna empati och sympati med varandra (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006: 83-88). Barn får möjlighet att i leken testa sina 
erfarenheter och utveckla en ny medvetenhet för omvärlden (Lindqvist, 1996:81).  
 
Det finns ett antal punkter som är karaktäristiska för barns lek (Lillemyr, 2002:50).  
 

• Leken ger en inre tillfredställelse för barn 
• I leken utvecklar barn sin identitet 
• Genom leken får barn möjlighet att använda sig utav alla sina sinnen och 

därmed utveckla sina estetiska uttryck 
• I leken stimuleras barnen till lärande och utveckling samt att det ger de vuxna 

möjlighet till att lära känna barnet 
• I leken lär sig barnen att samspela med varandra 
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• I leken får barn möjlighet till att socialiseras (Lillemyr, 2002:50).  
 
Pramling Samuelsson, Johansson och Lillemyr väljer att se de karaktäristiska drag 
som leken har. Leken karaktäriseras av fantasi och spänning, hängivenhet och 
engagemang. När barn leker glömmer de bort tid och rum, inget annat är viktigt just 
då. Leken är kommunikativ och även om barnet inte alltid kommunicerar med en 
faktisk person så pågår det en ständig pågående kommunikation i leken. I leken får 
barnen möjlighet att utveckla sina tankar, fantasi, språk och kroppsliga uttryck 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2001:126–127 och Lillemyr, 2002:46–47). 

2.2.3 Lek och lärande 

Tidigare skulle lek och lärande skiljas åt. Genom att skilja på dem trodde man att 
man kunde skydda leken så att den fick förbli fri och lustfylld. Leken ses idag s0m 
något barn styr över, men kan även vara en särskild pedagogisk aktivitet som är styrd 
av vuxna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:83–84). Idag anses lek och 
lärande vara två komponenter som är beroende av varandra, därför att leken har 
blivit en del av barns lärandeprocesser (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2001:122–123 och Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008:49). För barn är 
det knappast någon skillnad mellan lek och lärande. Lärande uppstår när hela 
barnets värld involveras. Lärandet ska vara en del av barnets intention men 
kreativitet är också kärnan till allt lärande. De vuxna har i detta sammanhang en 
viktig roll i att stödja de lärandeprocesser som försiggår i leken (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2003:21). De likheter som finns mellan lek och lärande är lust, 
kreativitet, meningskapande och barns möjlighet till kontroll samt att sätta mål. 
Dessa likheter hjälper barnet att utveckla sitt lärande i leken och bidrar till det 
livslånga lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001:128).   
 
Det är barnets inställning till lek och lärande som är det mest avgörande för deras 
utveckling. Känner barnen trygghet i sig själva har det även lättare att utveckla sitt 
lärande i leken. I leken tillägnar barnen sig kunskaper och färdigheter. De kunskaper 
och färdigheter som barn tillägnar sig i leken är de oftast inte medvetna om. Dock 
kommer deras nya kunskaper och färdigheter till användning omedelbart men även i 
kommande utveckling (Lillemyr, 2002:63–64).  
 
Det finns tre anledningar till varför leken är viktig för den pedagogiska verksamheten 
i förskolan. Den första anledningen är att pedagoger, föräldrar och andra vuxna kan 
lära sig mycket genom att observera barns lek. En annan väsentlig del är att barn lär 
genom leken (Lillemyr, 2002:41–43). I leken kan barn utforska, pröva sina 
erfarenheter och därmed utveckla sin självtillit. Den tredje anledningen är att barnen 
socialiseras och lär sig att utveckla sig i samspel med andra. Leken är en viktig 
aktivitet för barnen då den väcker deras engagemang, samtidigt som det är ett sätt för 
barnen att vara. För barnet är leken lockande och lustbetonad. Målet med leken är 
själva processen, det vill säga att barn leker för att leka då det är givande för dem. I 
leken får pedagoger och föräldrar möjlighet att se barnets lärande, utveckling och 
socialisation. Leken är framförallt viktig på grund av det egenvärde den har för 
barnen samt deras lärande och utveckling. Leken är inte bara viktigt i förskolan utan 
också i skolans värld då den rik, allsidig och utvecklande samt att den hjälper barn 
socialt och kommunikationsmässigt (Lillemyr, 2002:41–43). 
 
Vidare poängterar Lillemyr (2002:44–45) att en viktig del för barns utveckling i 
tidigare år är att få leka. Genom leken får de experimentera och undersöka sin 
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omvärld. Han menar också på att det som kännetecknar leken är att den engagerar 
och motiverar barn fullständigt. Barn behöver ingen yttre motivation för att leka, 
motivationen finns inom dem. När barn leker tillägnar de sig upplevelser som är av 
betydelse för deras lärande. Desto starkare ett upplevelseperspektiv är ju mer 
motiverat kan ett barn bli (Lillemyr, 2002:44–45).  
 
Motivation är idag en förutsättning för allt lärande. Det finns två olika sorters 
motivation som det talas som, inre och yttre motivation. Med inre motivation menar 
Lillemyr att barnet är motiverat för aktivitetens egen skull. Dock har barnet även 
behov av yttre motivation. Med yttre motivation menas exempelvis beröm. Det är 
dock viktigt att den yttre motivationen är ”trovärdig” om det ska ha någon effekt. När 
pedagogerna förhåller sig till både inre och yttre motivation är det viktigt att 
pedagogerna är medvetna om att den inre motivationen är överordnad den yttre 
motivationen (Lillemyr, 2002:59–60).  
 
Läroplanen för förskolan nämner många aspekter kring leken och dess betydelse för 
barns lärande och utveckling. Enligt Lpfö 98(2010:6) ska förskolan erbjuda en trygg 
miljö som utmanar och lockar till lek. Barnen ska få utforska omvärlden samt att de 
vuxna ska engagera sig i samspelet med barnen. En viktig faktor inom leken är att det 
ska finnas ett medvetet bruk av leken för att främja barns utveckling och lärande. Det 
är i leken som barnen lär sig lustfyllt och deras fantasi, inlevelse och kommunikation 
stimuleras. Vidare står det att barn söker och erövrar kunskap genom lek, samt att 
barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och 
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. En viktig del i barns lärande och 
utveckling är få barn att känna trygghet och utveckla sin egen identitet och detta är 
ett av målen som förskolan ska sträva efter att uppnå (Lpfö 98, 2010:9). Arbetslaget 
ska enligt Lpfö 98(2010:11) erbjudna en god miljö för lek, lärande och utveckling. I 
gamla läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2006:6) poängteras även vikten av ett 
medvetet bruk av leken. Det beskrivs att leken är en förutsättning för barns lärande 
och utveckling. Det poängteras även att det är genom leken barnen får möjlighet till 
att bearbeta sina upplevelser.  
 
Det vi sammanfattningsvis vill poängtera är att lek och lärande ses som två 
samspelande komponenter för att barnen ska utveckla sitt lärande. Vi vill även lyfta 
fram att barnets inställning till lek och lärande är det som påverkar deras lärande 
mest.  Det vill säga att om barnen känner trygghet i sig själva har det lättare att 
utveckla sitt lärande i leken. Idag finns det tre olika anledningar till varför leken är 
viktigt för den pedagogiska verksamheten i förskolan. Dessa anledningar grundar sig 
på Lillemyr som menar att 1) pedagoger, föräldrar och andra vuxna kan lära sig 
mycket genom att observera barns lek, 2) barn lär genom leken och 3) barn 
socialiseras och utvecklar ett samspel med andra. Det vi även vill visa på är att leken 
är en inre motiverad aktivitet och att barn inte behöver någon yttre motivation för att 
leka. Dock kan yttre motivation hjälpa barnen i deras utveckling om den yttre 
motivationen är trovärdig i barns ögon. Det vi vill påvisa är att lek och lärande både 
är samspelande komponenter men att det finns olika tankar och idéer om hur lek och 
lärande kan användas i den pedagogiska verksamheten. Vi väljer nu att gå vidare och 
kommer rikta in oss på olika teorier om lek och lärande. 

2.2.4 Förskollärarens förhållningssätt till lek 

En aspekt som påverkar den pedagogiska verksamheten beror på hur pedagoger 
väljer att arbeta med lek och lärande. Det vill säga om de ser lek och lärande som två 
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samspelande komponenter eller om de separerar dem (Johansson & Pramling 
Samuelsson 2003:21). En viktig del i hur pedagoger motiverar leken pedagogiskt 
handlar om att vara en god förebild för barnen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2006:83–88). I Lpfö 98 (2010:11–13) tydliggörs det att förskolläraren bland annat 
ska ge förutsättningar för utveckling och lärande.  
 
Ofta har det ansetts vara pedagogens ansvar att stödja, men inte störa i barnens lek 
(Johansson & Pramling Samuelsson 2001:122-123). Pedagogerna skulle vara noga 
med att skydda barnens lekvärld och inte inkräkta för mycket, då de kunde riskera att 
barn mister lusten för leken samt att de hindrade dem från att skapa en egen kultur i 
leken. Anledningen till detta har varit att barns lek skulle hållas skild från det 
formella lärandet. Numera har detta förhållningssätt till barns lek börjat luckras upp. 
Det innebär att lek och lärande anses vara två samspelande komponenter som är 
beroende av varandra (Johansson & Pramling Samuelsson 2001:122–123 och 
Johansson & Pramling Samuelsson, 2003:21).  Pedagogen ska vara lyhörd för att 
kunna hjälpa barnen att utveckla deras lärande i leken. I leken kan vuxna med hjälp 
barnens att utveckla deras lekvärldar och på så vis hjälpa dem att utmana deras 
tankegångar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001:128–129).    
 
För att leken ska kunna vara ett givande medel för barnen krävs det att pedagogen 
har en god inställning till barn, barndom, lek och lekfullhet (Knutsdotter Olofsson, 
1996:176). Det betyder att pedagogen bör ha ett förhållningssätt som alltid sätter 
barnen i fokus, som tillåter lek och stimulerar till lek. Det finns vissa aspekter som 
utgör hinder för barns lek, lärande och utveckling och ofta beror det på pedagogernas 
förhållningssätt och vilken pedagogisk inriktning de har (Knutsdotter Olofsson, 
1996:176–181).  
 
Hur förskollärare förmedlar leken pedagogiskt menar Lillemyr (2002:63) har att göra 
med vilket förhållningssätt pedagogen har till lärande och hur man uppnår lärande 
genom lek. För att få ett medvetet förhållningssätt till leken är det en förutsättning att 
förskollärarna är medvetna om deras pedagogiska grundsyn och vad den bygger på. 
Den pedagogiska grundsynen bygger ofta på tidigare teorier kring lek och lärande. 
För att bli medveten om vilken pedagogisk grundsyn förskolläraren besitter är det en 
fördel om det förs diskussioner med andra pedagoger. I diskussionerna med de andra 
pedagogerna är det lättare att bli medveten om vilka pedagogiska uppfattningar och 
förhållningsätt som förskolläraren besitter. Målet med att bli medveten om sin 
pedagogiska grundsyn är att prioritera så att barnen främjas på bästa möjliga sätt. En 
annan aspekt som påverkar den pedagogiska grundsynen är om förskolläraren ser sin 
grundsyn som föränderlig. Om pedagogen ser sin grundsyn som föränderlig kopplas 
det ofta till den humanistiska grundsynen och det livslånga lärandet (Lillemyr, 
2002:76–77).  Det har funnits konflikter mellan vad förskollärarna anser och vad de 
gör i förhållande till barns lek. Förskollärarna på 90-talet såg lekens roll som 
inlärning men i praktiken använde de leken som ett lugnande medel för barnen. När 
de gick in i leken hade de inte som mål att delta, målet var att ställa upp och servera 
med väsentligt material. Lindqvist (1996:49) hävdar att leken har betraktas som en 
viktig del i förskolan men den har inte prioriterats tillräckligt mycket för att den ska 
kunna utvecklats som pedagogisk verksamhet. 

2.2.5  Reflektionens roll för förskolläraren 

Den pedagogiska situationen påverkas idag av förskollärarens tankar kring kunskap 
och lärande. För att kunna förstå de lärandesituationer som kan uppstå i förskolan är 



 

9 

förskolläraren tvungen att enligt Bjervås (2003:65) medvetet reflektera över sin syn 
på kunskap och lärande samt vilket lärande som är möjligt i de barngrupper som 
förekommer i verksamheten. Bjervås menar även att pedagogerna bör reflektera över 
vilken barnsyn de har och hur de påverkar barnens lärande och utveckling. Lillemyr 
anser att förskollärare bör ha reflekterat över den roll som förskolan har som 
institution. Den viktigaste faktorn när det gäller lärande genom lek är att 
pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt till barn, lek och lärande i allmänhet 
men även hur dessa tre komponenter samspelar med varandra. Det är viktigt att 
pedagogerna har reflekterat över begreppen lek och lärande. Är dessa begrepp två 
sidor av samma mynt eller går det att skilja på dem (Lillemyr, 2002:63)? Det 
poängteras även i läroplanen för förskolan att för att främja barns lärande och 
utveckling så kräver det att arbetslaget för en diskussion om vad kunskap och lärande 
innebär (Lpfö 98, 2010:6). 

2.3  Sammanfattning 

Det vi hittills har tagit upp sammanfattningsvis är teorier kring lek och lärande, 
lekens syfte förr och nu, definition av lek, lek och lärande, förskollärarens roll och 
reflektionens roll för förskolläraren. Alla dessa aspekter är viktiga i vår kommande 
analys, men fokus kommer att läggas på lek och lärande, teorier kring lek och lärande 
samt förskollärarens roll. Vi kommer här att lyfta fram de punkter som vi anser är 
väsentliga och som kommer att återkomma i analysen. 
 
Vi har valt att lyfta fram två olika teorier, den kognitiva och psykoanalytiska teorin 
kring lek och lärande men väljer att rikta in oss på Jean Piaget och Lev Vygotskij. 
Piaget teoretiska perspektiv grundar sig i barns förmåga till problemlösning och 
deras förmåga att utveckla förståelse genom nya upplevelser och kunskaper. Enligt 
Piaget sker kognitiv utveckling genom interaktion mellan individ och omvärlden. Han 
menar även att det är i barns lärande och lek som den kognitiva utvecklingen sker. 
Barn genomgår en kognitiv utveckling när det anpassar sig till sin omgivning och 
antingen tolkar situationen från sina egna erfarenheter eller genom att ta till sig nya 
erfarenheter. Vygotskijs teori kring lek och lärande grundar sig på att barn får 
möjlighet till att använda sin fantasi för att uttrycka erfarenheter och tankar. Han 
anser att det mest väsentliga är vad barnen gör inte vad det har i huvudet. Därför blir 
barns aktiviteter vägen till lärande och utveckling. Leken ger barnen en inre mening 
och det hjälper dem att socialiseras in i samhället. 
 
Fröbels pedagogik grundar på att ta tillvara barns verksamhetsbegär och att genom 
lek föra dem till utveckling. Fröbel ansåg att lek var den mest naturliga 
uttrycksformen för barn och han var en av de första som såg betydelsen av leken. För 
honom är leken inte bara ett tidsfördriv utan det är där barn utvecklar sitt lärande. 
John Dewey hämtade inspiration från Fröbels pedagogik. Hans mål var att ha en 
aktiv verksamhet istället för traditionell undervisning.  Dewey trodde på barnets 
förmåga till initiativ och självständighet, utvecklande av social känsla och vilja till 
samarbete. Barn besitter på en oerhörd lust till aktiviteter som bör tillfredställas. 
Även om Dewey inte skriver om lekens betydelse så är det lätt för oss att se hur hans 
pedagogik kan appliceras inom förskolans värld och att den går att använda i 
utformning med leken.   
 
Idag ska pedagogerna använda sig utav leken på ett medvetet sätt. Leken sägs idag 
stimulera det lustfyllda lärandet och hjälper barnet att utveckla sitt lärande. 
Förskolan har som uppdrag idag att utveckla både individen och samhället. Barnen 
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ska bli demokratiska samhällsmedborgare. Inom förskolans värld arbetas det utifrån 
ett barncentrerat perspektiv och det innebär att förskollärarna tror på det 
kompetenta barnet och dess vilja till att erövra omvärlden.  
 
Hur lek definieras beror på vilken uppfattning man har. Alla har en uppfattning om 
vad lek är och vad det innebär men det är svårt att sätta en fast definition på vad det 
är. Som vi tidigare nämnt väljer vissa forskare att se på lek som lärande och lärande 
som lek medan andra väljer att beskriva ett antal punkter som är karaktäristiska för 
leken då det är svårt att sätta en fast definition.  Bland annat ses lek som en inre 
tillfredställelse för barn och att barn stimuleras till lärande och utveckling samt att de 
ger vuxna möjligheter till att lära känna barnet. 
 
Tidigare har det ansetts att lek och lärande ska skiljas åt och ses som två separata 
komponenter då forskare tidigare trodde att det gick och skydda leken så att den fick 
förbli fri och lustfylld. Idag ses lek och lärande som två samspelande komponenter då 
leken har blivit en del av barns lärandeprocesser.  Det finns tre anledningar till varför 
leken är viktig för barns lärande och utveckling. Genom att observera barns lek kan 
föräldrar och pedagoger lära sig mycket om barnen. En annan viktig del är att barnen 
utvecklar sitt lärande genom leken. Det är i leken barn får möjlighet till att utforska, 
pröva sina erfarenheter och på så vis utveckla sin självkänsla. Den tredje och sista 
anledningen är att barnen socialiseras och utvecklar ett samspel med omgivningen. I 
leken får barnen själva vara den de vill och en av de viktigaste delarna är att det är 
roligt och lustbetonat för barnen.   
 
Utöver detta är det viktigt hur pedagogen tänker kring och motiverar leken i 
förskolan. Som förskollärare bör de medvetet reflektera över hur lek och lärande hör 
ihop då detta påverkar hur förskolläraren bemöter barnen i leken samt hur den 
pedagogiska verksamheten ser ut. Ett sätt som förskolläraren blir medveten om hur 
han/hon motiverar leken pedagogiskt är att diskutera sin pedagogiska grundsyn med 
andra förskollärare. På så vis är det lättare att se vilka pedagogiska uppfattningar och 
förhållningsätt som förskolläraren har. När pedagogen är medveten om sitt 
förhållningssätt skapar det bättre möjligheter för att främja barns utveckling och 
lärande.  
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3 Metod 

Under detta avsnitt så kommer vi att redovisa vilken metod som har använts i denna 
studie samt vår vetenskapliga ansats, urval, genomförande, studiens tillförlitlighet, 
forskningsetiskt ställningstagande och hur vi har betarbeta den data som 
framkommit.  

3.1 Vetenskaplig ansats  

Vi har valt att genomföra en traditionell studie och inte ett utvecklingsarbete. Utifrån 
den traditionella studiens upplägg valde vi att genomföra en kvalitativ studie. 
Anledningen till varför vi valde att göra en kvalitativ studie är för att vi vill skapa oss 
en uppfattning om olika förskollärares förhållningssätt kring lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling samt att vi vill försöka förstå hur olika teoretikers 
teorier kommer till uttryck utifrån de svar som framkommer.  Det skulle vi inte 
kunna göra om vi valde att använda oss utav en kvantitativ ansats, då den syftar till 
att använda sig utav objektiva mätningar och observationer. I en kvantitativ studie 
vill man även generalisera och dra slutsatser som gäller för fler än bara dem som 
deltagit i undersökningen, vilket inte är något vi vill uppnå med vår studie. Ett 
kvalitativt synsätt kommer till uttryck när vi försöker tolka och förstå det resultat som 
framkommit. När vi gör en kvalitativ studie är det viktigt att vi skapar oss en 
uppfattning att helheten är mer än summan av delarna. Målet är inte att generalisera, 
förklara eller förutsäga. Istället vill vi lägga fokus på att karaktärisera eller gestalta 
något. Ett vanligt arbetsätt inom den kvalitativa studien är att forskarna använder av 
sig öppna intervjuer (Stukat, 2005:31-32). Dock ska forskaren ej lägga in obefogade 
fördomar i den analys som sker av datainsamlingen (Denscombe, 2009:368). Man 
tror att öppna intervjuer är en bättre lämpad metod än att använda sig utav 
intervjuer med bestämda frågor. När vi använder oss utav öppna intervjuer är det 
lättare för forskaren att ta del av vardagliga erfarenheter och på så vis får man en 
bättre förståelse för samhällslivet (Stukat, 2005:32).  
 
När vi genomför en kvalitativ studie har vi mer möjlighet till flexibilitet och vår studie 
kan komma att förändras under processens gång då vi vill få en djupare förståelse för 
studien och dess innehåll. Det är viktigt att vara medveten om att de tolkningar som 
görs av data i en kvalitativ studie är gjord av författaren och detta kan komma att 
avspegla sig i resultatet (Bjørndal, 2005:108). Nackdelar med den kvalitativa studien 
är att den data som samlas in inte blir lika representativa som vid en kvantitativ 
studie och att den tolkning som görs av forskaren är nära kopplad till forskarens egna 
”jag”. Det kan komma att påverka analysen av data, på så vis att forskarens egen 
identitet, bakgrund och egna övertygelser kan påverka frambringandet och analysen 
av data. Andra faktorer som kan vara negativa är att det finns en risk att betydelsen 
lyfts ut ur sin kontext. Det vill säga att de svar som kommit fram vid intervjuer kan 
vara beroende på sin kontext.  Det finns en risk med att forskaren kan förklara visa 
företeelser allt förenklat och väljer att utlämna sådant som inte passar in i de teman 
som forskaren vill lyfta fram. Analysen av en kvalitativ studie kan vara avskräckande 
då den är tidskrävande men detta gäller även den kvantitativa metoden (Denscombe, 
2009:399–400).   
 
Vi kan se många fördelar med att använda sig utav en kvalitativ ansats i vår studie.  
Genom den kvalitativa studien får vi möjlighet att samla in ett rikt material som ger 
oss en bra grund för att genomföra analyser och diskutera det resultat som kommer 
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fram. I vår studie är vi inte ute efter att få fram generaliserande svar som är 
normgivande för en större mängd människor. Vi vill försöka tolka, förstå och få en 
helhetssyn på de svar som framkommer från respondenterna i vår studie, vilket 
passar bra för den kvalitativa ansatsen. Vi har genom den kvalitativa studien 
möjlighet till förändring under arbetets gång. På så vi kan vi exempelvis ändra 
frågeställningar så att de blir mer passande till det resultat som framkommer men 
även att vi har möjlighet till att lägga till litteratur eller annat intressant som kommer 
upp i efterhand. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som vi har valt att använda oss av är intervjuer därför att 
vi anser att intervjuer lämpar sig bäst för vår studie. Genom att använda oss utav 
intervjuer tror vi att vi kan få data som kommer att besvara våra frågeställningar på 
ett väsentligt sätt.  I den kvalitativa studien vill vi skapa oss en uppfattning om olika 
förskollärares förhållningssätt till lekens betydelse för barns lärande och utveckling, 
samt att vi vill försöka förstå hur olika teoretikers teorier kommer till uttryck.  Vi 
ansåg att detta kunde göras på ett smidigt sätt genom att intervjua olika förskollärare. 
Vi bestämde att vi skulle genomföra semistrukturerade intervjuer med 10 olika 
förskollärare.  I den semistrukturerade intervjun vill forskaren få fram väsentlig 
information om specifika frågeställningar (Denscombe, 2009:234). Den 
semistrukturerade intervjuformen kan även kallas för samtal med hjälp av 
intervjuguide. När forskare använder sig av samtal med hjälp av intervjuguide har 
forskaren tillgång till en översikt över teman och frågor som ska beröras under 
intervjuns gång. På så vis blir intervjun mer strukturerad för forskaren än när 
forskaren genomför intervjuer utan någon guide (Bjørndal, 2005:92). 
Intervjufrågorna (se bilaga 2) togs fram utifrån vårt syfte och forskningsfrågor. Vi 
valde att utforma frågor som vi kände var relevanta för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor. Dock valde vi att precisera intervjufrågorna på grund av att vi 
kände att vårt ämne är komplext och att det därför skulle kunna vara svårt för 
respondenterna att ge givande svar om inte frågorna hade en tydlig innebörd.  Under 
tiden intervjufrågorna tog form valde vi ut ett antal respondenter som skulle bli 
tillfrågade att delta i vår studie.  
 
När respondenterna blev tillfrågade om de vill delta i vår studie skickade vi ut ett 
missivbrev (se bilaga 1) till de tillfrågade. I missivbrevet beskrev vi vårt syfte med 
studien samt att vi informerade dem om de forskningsetiska principer som vi tar 
hänsyn till. Vi gjorde det på grund av att de har vissa rättigheter som respondenter i 
vår studie och därför vill vi att de ska vara medvetna om vilka dessa rättigheter är. Vi 
som forskare utgick från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer när vi 
utformade missivbrevet till respondenterna.  I brevet beskrev vi varje rättighet som 
de har när de deltar i vår studie samt vilka önskemål vi hade. Vårt önskemål var att få 
göra ljudupptagningar vid intervjuerna för att underlätta bearbetningen av data men 
att det inte var något tvång.   
 
Ljudupptagningar innebär en nästintill fullständig dokumentation för oss, vilket 
underlättar vid analysen av data. En nackdel är att det kan göra respondenten 
obekväm och att de kan känna sig hämmade. Dock glömmer de flesta respondenter 
bort att det blir inspelade efter ett tag och därmed blir de mer avslappnade. Det är 
något vi som forskare är medvetna om när vi bearbetar och analyserar vårt resultat. 
En annan nackdel med ljudupptagning är att det endast fångar in de talade ordet men 
missar den icke-verbala kommunikationen samt andra företeelser. De nackdelar som 
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finns med ljudupptagning uppvägs ofta av de positiva effekterna (Denscombe, 
2009:259).   
 
Efter att vi hade fått godkännande från respektive respondent som blivit tillfrågad 
bokade vi in intervjusamtal efter deras önskemål. Vi valde dessutom att skicka ut 
intervjufrågorna i förväg för att de skulle ha en möjlighet att förbereda sig och sina 
svar. Vi gjorde det för att pedagogerna inte ska känna sig stressade vid 
intervjutillfället. När respondenterna själva får välja tid och plats för intervjun så tror 
vi att det leder till att respondenterna kan vara mer tillgängliga under intervjuns 
gång, då de inte behöver känna att de behövs ute i verksamheten. Som Bjørndal 
(2005:90) skriver finner vi att samtal är det bästa sättet att ta del av hur en annan 
person tänker. Det finns både fördelar och nackdelar med att göra intervjuer. En 
nackdel kan vara att den intervjuade påverkas av oss som intervjuar. En fördel kan 
vara att vi kan få mer detaljerade svar, men även att vi kan ställa följdfrågor om det är 
något som är otydligt.  Alla intervjuer genomfördes på lugna platser. Vi ville skapa en 
lugn och harmonisk atmosfär som bjöd in till samtal. Varje intervju startades med ett 
informellt samtal för att respondenterna skulle känna sig bekväma i vår närvaro och 
med ljudupptagningen samt att vi återigen talade om de forskningsetiska principerna 
och vad de innebar för dem. Under intervjuernas gång är det viktigt att vi som 
intervjuar visar respekt gentemot respondenterna och att vi visar ett genuint intresse 
för deras svar.  Intervjuerna tog olika lång tid, ca 10-20 min, beroende på vad 
respondenterna hade att säga.  

3.3 Urval  

Vi gör våra intervjuer med tio pedagoger på förskolor i Mellansverige. Den ena 
förskolan består av tre avdelningar, en avdelning med åldrarna ett till tre och två 
avdelningar med åldrarna tre till sex år. På förskolan är det nio stycken som arbetar 
ute på avdelningarna. Det finns både utbildade förskollärare och barnskötare. 
Förskolan är belägen i ett villaområde med närhet till grönområden. Den andra 
förskolan består av fyra avdelningar, två stycken med åldrarna ett till tre och två 
avdelningar med åldern tre till sex år. På förskolan arbetar 13 stycken ute på 
avdelningarna. Det finns både utbildade förskollärare och barnskötare. Förskolan 
ligger i bostadsområde och har god tillgång till grönområden.   

Pedagogerna som valts ut för att delta i denna studie grundar sig på ett icke-
sannolikhetsurval. Med ett icke-sannolikhetsurval menas att de människor som valts 
ut för att det har något speciellt att bidra med (Denscombe, 2009:251). I vårt fall 
innebär detta att vi har valt pedagoger som med sin erfarenhet kan bidra till denna 
studie på ett relevant sätt. Vi kom i kontakt med pedagogerna genom att vi har 
kontakter på förskolorna sedan innan och utifrån det valde vi att tillfråga fem stycken 
förskollärare med olika arbetslivserfarenheter på varje förskola. Anledningen till 
varför de 10 förskollärarna valdes ut när det fanns 21 stycken totalt var för dessa var 
utbildade till förskollärare samt att de visade ett intresse för att delta i vår studie. 
Dessutom valde vi att endast intervjua 10 stycken på grund av studien ringa omfång 
och för att tiden var en avgörande faktor. Hade vi haft mer tid på oss hade vi troligtvis 
kunna genomfört fler intervjuer med förskollärare.  

Fördelar med ett icke-sannolikhetsurval som vi ser det är att i vårt fall har det 
bidragit med respondenter som vill vara med i denna studie och har erfarenhet inom 
ämnet för vår studie. Nackdelar med vår urvalsmetod är att vi kan ha missat att välja 
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ut människor som skulle kunna bidra med sina erfarenheter. I det här fallet fanns 
dock inte tid till att intervjua fler respondenter.  

3.4 Bearbetning av data och analysmetoder 

Vi valde att använda oss utav ljudupptagning vid våra intervjuer. Vi gjorde det för att 
vi själva skulle kunna vara mer närvarande i intervjun men även för att vi skulle 
kunna bearbeta det resultat som framkom på en bättre och mer tillförlitligt sätt. 
Ljudupptagningar erbjuder en permanent och nästintill fullständig dokumentation 
om vad som sägs i intervjun. I vårt fall handlar det om den forskare som inte var 
närvarande vid intervjun och att hon/han i efterhand kunde ta del utav intervjun och 
själv bilda sig en kontext kring resultatet(Denscombe, 2009:259).  
 
Vi valde att transkribera våra intervjuer, detta för att vi ville ha varje intervju i sin 
helhet. Transkriberingen skedde för att kunna analysera de svar som framkommit. 
Det var viktigt för oss att skriva respondenternas svar ordagrant, det gjorde vi för att 
påverka respondenternas svar så lite som möjligt. Transkriberingen var mödosam 
men att det gav oss en djupare förståelse för vår data. Det blev lättare att analysera 
och kategorisera den data som framkommit genom transkriberingen. Denscombe 
(2009:370) benämner vikten av att noggrant bearbeta och sortera data innan man 
kan börja analysera. Det transkriberade materialet sparades så att vi som forskare 
skulle kunna gå tillbaka till det om det uppkom några frågetecken under arbetets 
gång.  
 
Efter transkriberingen har vi tillsammans analyserat och kategoriserat de svar som 
kommit fram genom intervjuerna. När vi hade analyserat de svar som framkommit i 
intervjuerna föll kategorierna snabbt på plats. Vi utformade kategorier utifrån de 
intervjufrågor som vi hade ställt men också utifrån vilka svar som framkommit i 
intervjuerna. Det vill säga att vi skapade kategorier som delvis skulle kunna kopplas 
ihop med vårt syfte och frågeställningar men även utifrån det respondenterna lade 
fokus vid i intervjuerna.  
 
Kategorierna vi skapade och kunde se var:  

• Lekens betydelse och funktion i den pedagogiska verksamheten 
• Hur motiverar pedagogerna leken i den pedagogiska verksamheten 
• Engagemang för barns lek 
• Samhällets syn på lek 

 
Vi har inte valt att koda våra transkriberingar för att kunna se olika typer av likheter 
och skillnader i vårt reslutat. Vi kände att vårt resultat tydligt gick att kategorisera 
utan att genomföra kodning. När transkriberingarna genomfördes valde vi att fingera 
respondenternas och förskolornas namn. Vi gjorde det för att skydda förskollärarnas 
identitet samt att man inte skulle kunna spåra vilka förskolor respondenterna 
kommer ifrån.  
 
Vi upplever att det varit till stor fördel att vi har varit två stycken i detta skede. Vi 
känner att det har lett till en djupare förståelse för vår studie och den data som 
framkommit. Vi har fått tillgång till varandras olika perspektiv och tankesätt men 
även genom att hela tiden föra en dialog har detta öppnat upp nya dörrar för oss som 
har lett till att vi har kunnat bearbeta och analysera vårt arbete på ett djupare sätt.    
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Kvaliteten på vår studie skulle vi säga är tillförlitlig. Dock finns det alltid faktorer som 
påverkar det resultat som kommit fram. I och med att respondenterna fick tid på sig 
att förebereda sina svar inför våra intervjuer finns skäl att se både de positiva och 
negativa effekter de kan ha haft. De positiva effekterna är förhoppningsvis att 
respondenterna har gett oss sanningsenliga svar och verkligen gett frågorna 
eftertanke innan de levererat svaren till oss. De negativa effekterna det kan ha haft är 
att respondenterna söker efter ett ”rätt” svar att ge till oss istället för att säga det som 
de tänker och tycker.  Utöver detta finns det faktorer som kan påverka deras svar som 
inte vi kan hållas ansvariga för. Det vill säga om respondenterna har en ”dålig dag” 
eller att verksamheten inte fungerar som den ska. Trots att vi har gjort vårt yttersta 
för att intervjutillfällena ska vara så bekväma som möjligt för respondenten finns det 
en risk att de ändå kan ha uppfattat att vi inte var engagerade eller tydliga i 
intervjuerna. Något som kan ha haft en positiv effekt på både respondenter och vi 
som intervjuade var att vi hade god relation till varandra. Vi tror att detta kan ha 
bidragit till att de intervjuade kände sig mer bekväma i situationen att bli intervjuade. 
Vi kan inte se att det skulle ha haft en negativ inverkan på vår studie att det fanns 
goda relationer mellan respondenterna och oss. Något som kan ha påverkat vår 
studie negativt är om respondenterna talat med varandra om de intervjufrågor och 
intervjusituationer som har eller kan uppstå, då de skulle kunna påverka varandra 
negativt. Dock skulle även motsatsen kunna ske, det vill säga att de har påverkat 
varandra på ett positivt sätt. En annan punkt som kan påverka studiens reliabilitet är 
att vi som författare valt att dela upp intervjuerna mellan oss på grund av 
tidsaspekten. Det innebär att vi båda inte har deltagit vid alla intervjuer. I och med 
att varje intervju har spelats in har dock både författarna kunna lyssna på varje 
intervju i efterhand. All bearbetning av intervjuerna har skett tillsammans för att 
kunna säkerställa intervjuernas reliabilitet utifrån studiens syfte.  
 
Resultaten som kommit fram genom våra intervjuer kan inte läggas på andra 
förskollärare då det inte är säkert att de har samma tankar och uppfattningar som 
våra respondenter. Vi uppfattar att vår metod har hjälpt oss att besvara våra 
grundläggande frågeställningar. Dock har vår metod gett oss inblick i andra ämnen 
som respondenterna valt att benämna under intervjuernas gång. Det har fått oss att 
inse att det finns fler aspekter på vårt ämne som skulle vara värda att undersöka men 
som vi har fått förbise då det inte tillhör syftet för vår studie. Denscombe (2009:380) 
menar att det finns en viss svårighet för kvalitativa forskare att påvisa den validitet 
deras studie har. Utifrån den metod vi har valt att använda så har vi som forskare ett 
visst tolkningsutrymme utifrån hur vi tolkar svaren som kommit fram i våra 
intervjuer. Det är något som vi som författare aktivt varit medvetna om och försökt i 
den mån det går att undvika att lägga in egna värderingar. Dock är det inte möjligt att 
vara medvetna om alla värderingar som man som forskare besitter. Därför finns det 
en stor risk att våra värderingar kan ha påverkat de resultat som kommit fram.  

3.6 Etiskt ställningstagande 

Det finns fyra olika forskningsprinciper som forskare bör ta hänsyn till och rätta sig 
efter. Det första kravet är informationskravet och det går ut på att alla de som berörs 
av studien ska informeras om studiens syfte men också om att deltagandet i studien 
är frivilligt och att de när som helst kan dra tillbaka sitt medgivande (Stukát, 
2005:131–132). För uppfylla detta krav valde vi att både skicka ut ett missivbrev där 
syftet för studien beskrevs samt att deltagandet var frivilligt och att de själva kunde 
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bestämma om de vill avbryta sin medverkan någon gång under studiens gång. Vi 
valde även att informera respondenterna om studiens syfte innan intervjustarten 
men poängterade även då att de hade rätten att avbryta sin medverkan. Det andra 
kravet är samtyckeskravet. Det handlar om att varje deltagare själva har rätten om att 
bestämma kring sin egen medverkan. Varje respondent har rätten att bestämma om 
hur länge och under vilka villkor de ska delta på (Stukát, 2005:131–132). För uppfylla 
den andra principen valde vi återigen att informera via missivbrevet men även genom 
att tala med respondenterna om vilka rättigheter de hade. Vi tog då upp att de själva 
är med och bestämmer under vilka former de ska medverka i vår studie men 
framförde vissa önskemål från oss som forskare. Bland annat att vi skulle få göra 
ljudupptagningar vid intervjuerna men att om de inte vill delta under dessa former så 
accepterade vi det och kunde då föra anteckningar istället. Det tredje och näst sista 
kravet är konfidentialitetskravet och det går ut på att varje deltagare har rätt till att 
vara anonym. Med det menas att varje deltagare ska vara införstådd med alla 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och data som skulle kunna avgöra vem 
respondenten är kommer ej redovisas i studien (Stukát, 2005:131–132). Återigen 
valde vi att informera respondenterna om rätten till anonymitet via missivbrevet. 
Dock poängterade vi innan intervjun genomfördes med respondenterna att de 
kommer vara anonyma och att deras identitet inte kommer röjas på något sätt. Vi 
valde även att säga att om det skulle komma fram något i deras svar som skulle kunna 
avgöra vem de är så kommer detta inte att redovisas i vår studie.  Det fjärde och sista 
kravet kallas för nyttjandekravet och syftar till informationen som samlas in och att 
det endast får användas för studiens syfte och får ej utnyttjas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Stukát, 2005:131–132). Vi 
var noga med informera respondenterna om att de resultat som framkommer under 
intervjuernas gång endast kommer att användas i studiens syfte och kommer ej att 
lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Det tog vi även 
upp i det missivbrev som skickades ut till respondenterna innan studiens start.  

4 Resultat 

Under denna rubrik har vi presenterat vårt resultat av intervjuerna. De namn som 
nämns i texten är fingerade.  

4.1 Lekens betydelse och funktion i den pedagogiska verksamheten 

Alla pedagogerna i studien menar att leken är grunden till barns lärande och 
utveckling. De menar att barn utvecklar sin sociala kompetens, tränar sin empatiska 
förmåga, lär sig vad demokrati innebär, utvecklar sin språkförståelse samt utvecklar 
sin motoriska förmåga. Förskollärarna nämner att det är viktigt med både planerade 
aktiviteter som bidrar till lek men även att den fria leken har stor betydelse för barns 
lärande och utveckling. Sandra uttrycker att leken är metod som finns nära barnet 
och att det gör det möjligt för henne som pedagog att sammankoppla lärande och lek 
på ett naturligt sätt. Kristin säger att leken är grunden och att det är ett jättebra sätt 
att lära barn.  
 
Flertalet pedagoger uttrycker att det är viktigt att utmana barnen i deras lek utifrån 
deras behov och förutsättningar. Det för att barnen ska fortsätta att utvecklas och för 
att deras lärande ska fortskridas. Mia uttrycker att barns lek är avgörande för att de 
ska utvecklas och att det går att göra så mycket i leken.  
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Utöver detta tar Kristin upp att de leker in olika ämnen i förskolan, såsom exempelvis 
språk, teknik, naturvetenskap och matematik. Mia nämner ett annat sätt att se på 
lekens betydelse då hon tycker att det är viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt 
till leken. På så vis leder till ett automatiskt tänkande kring det pedagogiska arbetet 
menar Mia. Kristin och Lotta har som åsikt att barnen inte alltid är medvetna om sitt 
eget lärande i leken utan för dem är lek ”bara” lek. Kristin och Lotta menar att de 
själva kan se den utveckling och det lärande som sker i leken som barnen inte är 
medvetna om. Maria anser att det är viktigt att vara närvarande i barnens lek men att 
det inte alltid behöver innebära att hon ska vara med i barnens lek. Hon menar att 
hon hellre föredrar att ta en mer observerande roll och att hon då kan se vad barnen 
försöker förstå. 

 
Pedagogerna är eniga om att leken har en viktig funktion på barns lärande och 
utveckling. Anna menar att de erövrar sin kunskap i leken och gör den till sin egen. 
Vidare poängterar Anna, Emelie och Lotta att barn lär sig turtagning, social 
utveckling, motorik, lekkoder, kompromissa, demokrati men även att känna empati 
för andra människor.  I intervjun med Sanna och Lotta framkommer det att det är i 
leken som barnen får använda sin egen fantasi och skapa olika fantasivärldar där de 
skapar olika roller. I rollerna får barnen testa vad det innebär att inta olika roller och 
hur de skapar en djupare förståelse kring dessa. En annan synpunkt som Maria 
påpekar är att lek även är barns sätt att koppla av och Frida uttrycker en förhoppning 
om att det barnet lär sig i tidig ålder ska den ta med sig upp i skolåldern.  

 
Sandra är den enda av pedagogerna som väljer att ta upp ett genusperspektiv av 
leken. Hon menar att hon kan gå in i leken och motsätta sig vissa typiska könsroller. 
Exempelvis uppmuntrar hon att mamman byter däck på bilen eller att pappan 
sminkar sig.  

4.2 Hur motiverar pedagogerna leken i den pedagogiska verksamheten 

Flera pedagoger menar att de använder sig av leken för att det är grunden till allt 
lärande. De uttrycker att i leken får pedagogerna tillgång till att se barns utveckling 
men även hur de ska hjälpa dem att fortsätta utveckla sitt lärande. I intervjun med 
Kristin säger hon att när man som pedagog är delaktig i barns lek får man en inblick i 
deras lärande och hur de ska kunna hjälpa barnen att komma vidare. I leken får 
barnen möjlighet till ett lustfyllt lärande och Kristin poängterar att lek alltid är 
lustfyllt och att det därför är ett bra sätt att få barnen att utvecklas och lära sig nya 
saker. I intervjun med Maria går det att se ett liknande spår som Kristin är inne på. 
Maria menar att om vi inte ser leken som en pedagogisk verksamhet är det svårt att 
utgå från barnens intressen för att skapa teman kring det som intresserar barnen. För 
att uppnå detta väljer Maria att observera barnen för att sedan kunna reflektera och 
skapa utmaningar som barnen är intresserade av.  
 
Två av förskollärarna intresserar sig mycket av för att uttrycka lek genom drama, 
matematik och språk. Kristin och Lotta är intresserade av att få in olika ämnen i 
leken. Bland annat nämner Kristin att det är viktigt för henne att leka i olika ämnen, 
såsom språk och matematik. Lotta säger att hon väljer att lägga stor vikt vid 
dramatisering för att skapa något som är intressant för barnen men att hon genomför 
detta på hennes villkor. 
 
Mia använder sig av leken för att kunna se vad barnen klarar av. Hon tycker att det är 
viktigt att ställa sig frågan ”vad behöver jag tänka på i leken för att kunna motivera 
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barnet?”. Hon menar fortsättningsvis att det är lättare för henne själv som pedagog 
att veta hur hon ska fortsätta att motivera ett barn och det blir även lättare för barnet 
själv att utvecklas. Anna menar istället att förskolan har fått många åtaganden från 
andra håll som ska utföras vilket påverkar den tid de kan spendera med barnen och i 
barnens lek. Det ser hon som något negativt då hon tycker att hon inte kan följa sitt 
uppdrag som läroplanen förespråkar.  

4.3 Engagemang för barns lek 

I resultatet går det att se en tydlig enighet mellan pedagogerna där alla uttrycker att 
deras engagemang alltid kan förbättras. Däremot talar förskollärarna om olika 
faktorer som påverkar dem i deras engagemang för barns lek. Mia och Sanna talar om 
möjligheter för att förbättra deras eget engagemang för barns lek. Mia menar att det 
är viktigt att skapa en bättre miljö som ger pedagogerna och barnen en annan 
stimulans. På så vis blir barnen mer inspirerade och det blir även lättare för 
pedagogerna att ge barnen möjlighet till att utvecklas på ett annat plan. Sanna väljer 
däremot att reflektera över sitt agerande och förhållningssätt gentemot barnen för att 
kunna utvecklas. Dock poängterar hon att hennes erfarenheter hjälper henne att se 
vad som fungerar bäst i olika situationer.  Kristin och Anna uttrycker istället det som 
förhindrar dem från att utveckla ett bättre engagemang för barns lek. De menar att de 
har fått ett större ansvar för administrativt arbete och att det hindrar dem från att 
delta i barngruppen och lekarna på de sätt som de skulle vilja. Alla respondenterna är 
dock eniga om att utveckling kräver tid och möjlighet men att den tiden sällan 
erbjuds inom verksamheten då det är mycket annat som är tidskrävande. Tre av 
pedagogerna uttrycker att deras engagemang i den fria leken skulle kunna utvecklas 
till det bättre för att de själva känner att de lägger ner mer engagemang i de 
planerade aktiviteterna. När barnen har fri lek upplever de att det är mycket annat 
som ska göras och då försvinner deras engagemang delvis från den fria leken. Anna 
uttrycker det som att det är så mycket som ska genomföras och organiseras så hon 
känner att hennes uppdrag som förskollärare delvis försvinner. Hon uttrycker en 
saknad över att få vara med barnen och hjälpa dem i leken.  Frida är den enda som 
uttrycker att hon har svårt för att prioritera var hon ska vara för att räcka till som 
personal.  

4.4 Föräldrarnas syn på lek  

Pedagogerna menar att samhället och föräldrarnas syn på lek skiljer sig från deras 
syn som pedagoger. Enligt förskollärarna finns det en viss oförståelse kring deras 
arbete. Emelie uttrycker att ibland när hon talar med vissa föräldrar så får hon ofta 
frågan ”om det bara har lekts idag?” och att många föräldrar har den inställningen till 
barns lek. Eva har en liknande upplevelser som Emelie. Hon tror att vissa vuxna 
hellre skulle föredra att förskolan hade en ”riktig undervisning” då föräldrarna anser 
att det är viktigare än att leka. I intervjun med Sandra framkommer liknande svar 
som Eva och Emelie gett. Sandra tror att många föräldrar tycker att ”leka är något 
som barn gör” men att de inte är medvetna om vilket verktyg leken är för både 
föräldrar och pedagoger som arbetar med barn. Dock poängterar alla förskollärare att 
de tycker att det har blivit bättre med åren och att föräldrar mer och mer förstår 
vikten av lekens betydelse  
 
Pedagogerna menar att det saknas kunskap från föräldrarnas håll kring lekens 
betydelse för barns lärande och utveckling. Dock poängterar Anna att förskollärarens 
roll fortfarande har en lägre status än andra arbeten i samhället och att detta kan 
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bidra till att föräldrar och övrig omgivning bara ser på pedagogernas arbete som 
barnpassning. Vidare menar respondenterna att det inte längre bara handlar om 
barnpassning utan att leken i förskolan har en väsentlig roll för barns lärande och 
utveckling. Där poängterar Anna och de övriga förskollärarna att det är deras 
uppdrag att göra föräldrar medvetna om lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling. Det tycker de ska göras genom föräldramöten, utvecklingssamtal och vid 
inskolning. I intervjun med Frida framhåller hon att det ligger på förskollärarens 
ansvar att informera om vad som görs om dagarna genom att exempelvis visa en 
pedagogisk planering för verksamheten. Hon uttrycker att hon som förskollärare vill 
hjälpa föräldrarna att förstå innebörden av deras verksamhet.  
 
Sandra är den enda respondenten som benämner att samhället kan ha olika 
uppfattningar på hur lek ska se ut. Hon tror att detta kan bero på hur miljön är 
utformad samt vilket material som förekommer på förskolan.  
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5 Resultatanalys och diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Den metod vi har valt att använda oss av grundar sig i kvalitativ metod. Vi upplevde 
att denna metod passade vår studie och vårt syfte bäst. Genom att använda oss utav 
en kvalitativ studie har vi fått mer uttömmande svar från dem vi intervjuade. Det 
hade troligtvis inte kunnat ske om vi hade valt en kvantitativ metod. Utifrån den 
kvalitativa metoden har vi riktat in oss på intervjuer då vi upplever att detta har gett 
oss ett givande resultat och som har gett oss möjlighet till att ställa följdfrågor och 
låtit oss få en djupare förståelse för de svar som har kommit fram.  När har använt 
oss utav intervjuer har vi själva kunna anpassat intervjun efter respondenten. Det vill 
säga att vi har haft möjlighet att ställa frågorna i en annan ordningsföljd eller kunnat 
ge respondenterna extra tid för att besvara vissa frågor. Det skulle inte vart möjligt 
om vi hade genomfört en enkätstudie eller gjort observationer.  
 
Som vi har tagit upp under rubriken reliabilitet och validitet så finns det aspekter 
som kan ha påverkat de resultat som har kommit fram, exempelvis den miljö 
pedagogerna befann sig i vid intervjuerna, hur vi förberett oss och agerat vid 
intervjun samt att pedagogerna som vi har intervjuat har arbetat med olika 
åldersgrupper och olika pedagogiska inriktningar.  
 
Vi känner att intervjuer lämpar sig bäst vår typ av studie då vi inte är ute efter att 
generalisera fram svar som ska gälla en större grupp människor. Dock för att öka 
studiens tillförlitlighet skulle det varit bra om fler förskollärare hade intervjuats. Det 
var inte möjligt i detta fall på grund av tidsbrist.  

5.2 Resultatanalys  

5.3 Lek 

5.3.1 Lekens syfte 

En tydlig likhet som framkommer i resultatet och litteraturgenomgången är att 
förskollärarna idag använder sig mycket av Fröbels pedagogik även om de själva inte 
uttrycker det. Syftet med Fröbels pedagogik är att ta tillvara på barns 
verksamhetsbegär och att genom lek föra dem till utveckling. I intervjuerna med 
pedagogerna beskriver de att det är i leken som grunden till barns lärande och 
utveckling sker.  Likt Fröbel talar pedagogerna om att det är viktigt med både 
planerade aktiviteter som bidrar till lek men även att den fria leken har stor 
betydelse. Sandra väljer att uttrycka sig specifikt om att leken är en metod som finns 
nära barnet. Det uttalandet påminner mycket om det Fröbel benämner som att lek är 
den mest naturliga uttrycksformen för barnet.  En likhet som framkommer mellan 
resultatet och Fröbels pedagogik är att i leken får barn möjlighet att uttrycka sina 
känslor, tankar och upplevelser och det är då barnen får tillägna sig kunskaper och 
erfarenheter (Simmons-Christenson, 1997:102–105). Några av förskollärarna 
uttrycker att det är i leken som barnen erövrar kunskap och på så vis gör den till sin 
egen. Bland annat menar pedagogerna att barnen utvecklar sin sociala kompetens, 
tränar sin empatiska förmåga, lär sig vad demokrati innebär och de utvecklar sin 
språkförståelse.  
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I intervjuerna med pedagogerna talar de inte om Deweys pedagogik men det går ändå 
att finna spår av hans tankar i deras svar. En viktig del inom Deweys pedagogik är att 
utgå från barnens vardag och intressen för att deras läroprocesser ska bli så givande 
som möjligt (Simmons-Christenson, 1997:125–127). I likhet med detta menar Maria 
att det är svårt att skapa en god pedagogisk verksamhet om pedagogerna inte utgår 
från barnens intressen för att skapa teman och lekar kring det som intresserar 
barnen. Dewey tycker att det är viktigt att undervisningen ska likna det samhället 
som barnen kommer att leva i som vuxna (Simmons-Christenson, 1997:125–127). Det 
är inte något som pedagogerna har valt att benämna i intervjuerna men därmed inte 
sagt att det inte förekommer i verksamheten. Dock benämner pedagogerna att de vill 
att barnen ska utvecklas och lära sig nya saker. Vi kan då se en koppling till Dewey 
som talar om att undervisningen ska likna samhället som barnen kommer leva i som 
vuxna. Vi tror att de gör detta för att barnen ska kunna fungera väl i samhället. I 
förskolan talas det sällan om undervisning, det kan vara en faktor som påverkat 
förskollärarna till att inte benämna denna effekt. Dewey benämner sällan lek som 
begrepp i sin pedagogik men hans pedagogik är applicerbar inom förskolans värld. Vi 
tror att pedagogerna kanske använder sig av hans pedagogik på ett omedvetet sätt.  
 
I förskolans värld ska pedagogerna använda sig av leken på ett medvetet sätt då leken 
antas stimulera det lustfyllda lärandet (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2001:122–123). I en av intervjuerna framkommer det en tydlig koppling. Pedagogen 
Mia anser att det är viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt till leken då detta 
hjälper pedagogerna i tänkandet kring det pedagogiska arbetet.  

 

5.3.2 Definition av lek 

När barn idag leker glömmer de bort tid och rum, inget annat än leken i sig är 
viktigare just då. Leken är kommunikativ och även om barnet inte alltid 
kommunicerar med någon så pågår det en ständig kommunikation i leken 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2001:126–127). En tydlig koppling till denna 
definition av lek kan göras då Kristin och Lotta i två av intervjuerna benämner att 
barnen inte alltid är medvetna om sitt eget lärande i leken utan för dem är lek ”bara” 
lek. Kristin och Lotta menar att de själva kan se den utveckling som pågår hos barnet 
och det lärande som sker i leken som barnen inte är medvetna om. En anledning till 
varför leken är viktig i den pedagogiska verksamheten är för att pedagoger, föräldrar 
och andra vuxna kan lära sig mycket genom att observera barns lek (Lillemyr, 2002: 
41-43). I likhet med detta väljer Maria i en av intervjuerna att ta upp att det är viktigt 
att vara närvarande i barns lek, men att hon inte alltid behöver vara delaktig i leken. 
Hon menar att hon hellre föredrar att ta en mer observerande roll då hon kan se vad 
barnen försöker att förstå i sin lek.  I leken får barn möjlighet till att lära. Det är i 
leken som barnen får utforska, pröva sina erfarenheter och utveckla sin självtillit 
(Lillemyr, 2002:41–43). I Lpfö 98 (2010:6) framhävs det att leken är en förutsättning 
för barns lärande och utveckling.  I samspel med det uttrycker alla förskollärare att 
leken är grunden till barns livslånga lärande. De menar att i leken kan pedagogerna 
se barns utveckling men även hur de ska hjälpa dem att utveckla sitt lärande. Det går 
starkt att koppla till Lillemyr (2002:41–43) som hävdar att det är i leken som 
pedagoger och föräldrar har möjlighet att se barnets lärande, utveckling och 
socialisation.  
 
Vi har flertalet gånger valt att ta upp och benämna läroplanen och hur den beskriver 
leken inom förskolan. I resultatdelen framkommer det tydligt att alla förskollärare är 
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medvetna om Lpfö 98:s mål även om de inte benämner det i ord. Dock ska Lpfö 98 
ligga till grund för och vara som en ryggrad för deras verksamhet och de kanske är 
anledningen till varför de inte benämner den.  I Lpfö 98 (2010:6) står det bland annat 
att en viktig faktor inom leken är att det ska finnas ett medvetet bruk av leken för att 
främja barns utveckling och lärande. Vidare benämns det att barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken får möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, 
känslor och erfarenheter. Sanna och Lotta tydliggör detta genom att medvetet arbeta 
med leken där barnen får använda sin fantasi och skapa fantasivärldar där barnen 
kan pröva på att inta olika roller. De menar att barnen får möjlighet att i rollerna 
testa vad det innebär att inta olika roller och skapar en djupare förståelse kring dessa. 
En annan del som tas upp i Lpfö 98 (2010:6) är att det ska finnas ett medvetet bruk 
av leken för att främja barns utveckling och lärande. I intervjuerna framgår det att 
pedagogerna väljer att arbeta med leken på olika vis för att främja barns lärande och 
utveckling. Kristin och Lotta väljer att uttrycka lek genom drama, matematik och 
språk. Kristin uttrycker att det är viktigt för henne att leka in olika ämnen. Lotta tror 
att det är viktigt att barnen får erfara leken på olika sätt, bland annat genom 
dramatisering.   

 

5.3.3 Teorier kring lek och lärande 

Däremot kan vi se likheter med den kognitiva lekteorin som handlar om att skapa 
utvecklingsbetingelser för barnet. I alla intervjuer framkommer det att pedagogerna 
arbetar för att barnen ska utveckla sitt lärande och att deras mål är att hela tiden 
skapa utveckling för barnet. I denna teori ska pedagogen befinna sig utanför leken. 
Här kan vi se både en skillnad och en likhet till den kognitiva lekteorin, då vissa utav 
pedagogerna väljer att befinna sig utanför leken för att observera medan andra 
pedagoger uttrycker att de gärna är delaktiga i leken för att kunna stödja barnen i 
deras lek men också för att kunna utmana dem till utveckling. 
 
Pedagogerna har inte nämnt något om Vygotskijs teori men vi ser ändå ett tydligt 
samband mellan pedagogernas tankesätt och handling jämfört med Vygotskijs teori. 
Vygotskijs teori handlar om att barn utvecklas bäst i samspel med varandra och att de 
på så vis lär barnen sig att använda varandra som kunskapskällor. Det benämner 
Vygotskij som den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2007:54). Pedagogerna 
uttrycker sig på så vis att det är i leken som barnen utvecklar sig och sitt lärande samt 
att detta sker i samspel med varandra. Utöver detta menar Vygotskij att det är i leken 
som barnen får möjlighet till att använda sin fantasi för att uttrycka tankar och 
erfarenheter och likhet med det uttrycker två av våra respondenter, Sanna och Lotta, 
att det är i leken som barnen får använda sin fantasi och skapa olika fantasivärldar 
(Strandberg, 2007:11). Leken hjälper barnen att få grepp om de sociala regler och de 
normer som finns i samhället. Det leder till att barnen har lättare att socialiseras in i 
det sammanhang där barnen har bristande kunskap, menar Vygotskij (i Lillemyr, 
2002:148). Tre av pedagogerna stödjer det resonemang genom att konstatera att det 
är i leken barn lär sig turtagning, social utveckling, motorik, lekkoder, kompromissa 
och ta demokratiska beslut. En annan aspekt som Vygotskij uttrycker är att leken ska 
ske frivilligt och med lust hos barnen (i Lillemyr, 2002:148). Kristin uttrycker en 
liknande syn på lek som Vygotskij. Hon menar att i leken får barnen möjlighet till ett 
lustfyllt lärande och poängterar att lek alltid är lustfyllt samt att det därför är ett bra 
sätt att få barnen att utvecklas och tillgodose sig nya kunskaper.  
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Piaget uttrycker att lek och lärande sker i en kognitiv utveckling genom interaktion 
mellan barnet och dess omvärld (i Lillemyr, 2002:130–131). Förskollärarna vi har 
intervjuat uttrycker att lek är något som sker i samspel med andra och dess omvärld. 
Vi väljer att göra denna koppling då pedagogerna aldrig talar om att barnens lek ska 
ske individuellt. De förespråkar alltid om ett samspel mellan barnen i leken och de 
vuxna. Vi kan även se att pedagogerna använder sig utav Piagets begrepp assimilation 
och ackommodation. När pedagogerna berättar om hur de arbetar handlar det ofta 
om hur barnet ska tillgodogöra sig kunskap, samt att de sedan ska ta denna kunskap 
och införliva den i sin egen livsvärld. När pedagogerna arbetar på detta sätt har de 
uppnått assimilation och ackommodation. Dock uppfattar vi inte att pedagogerna 
själva är medvetna om det. Det finns en möjlighet att pedagogerna är medvetna om 
Piaget och Vygotskijs teorier men att de själva inte reflekterat över hur de använder 
det i praktiken.  

5.3.4 Lek och lärande 

Det vi har märkt är att leken är en självklarhet då leken är grunden till barns lärande 
och utveckling. Till skillnad från vad tidigare forskare påpekat om att lek och lärande 
är två diskuterade begrepp, som är beroende av varandra för lärande och utveckling 
är inte det något som framkommer i intervjuerna (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson, 2008:41). Pedagogerna menar att lek och lärande är två komponenter som 
hör ihop och det är där barns lärande och utveckling sker. Det är även så 
pedagogerna motiverar användandet av leken i verksamheten. Leken är grunden till 
verksamhetens aktiviteter och det är genom leken som pedagogerna försöker att 
skapa ett lustfyllt och meningsfullt lärande. De själva uttrycker att det är viktigt att 
pedagogerna ständigt försöker vara närvarande så att de kan hjälpa barnen att 
utvecklas, samt veta när barnen behöver utmaningar för att komma vidare i sin 
utveckling. Det stämmer bra överrens med vad Lillemyr (2002:50) och Johansson & 
Pramling Samuelsson (2001:122–123) säger om att lek och lärande hör ihop. I leken 
stimuleras barnen till lärande och utveckling, samt att vuxna får möjlighet till att lära 
känna barnet och på så vis vet pedagogerna hur de ska utmana barnen i deras lärande 
och utveckling (Lillemyr, 2002:50).  
 
Vidare poängteras vikten av det lärande och den utveckling som sker i leken. De 
menar att lek och lärande är två komponenter som är beroende av varandra då leken 
idag blivit en del av barns lärandeprocesser. Dock har det inte alltid sett ut så. Lek 
och lärande har setts som två skilda komponenter (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2001:122–123). I vårt resultat framhåller alla pedagoger vikten av att 
allt lärande sker genom leken. Pedagogerna ser vikten i att både vara delaktiga i 
leken, samt att ta rollen som observatörer. Förr var det viktigt att skydda barnens 
lekvärld och inte inkräkta för mycket. Detta kunde riskera att barn förlorade lusten 
för leken, samt att det hindrade dem från att skapa en egen kultur i leken (Johansson 
& Pramling Samuelsson, 2001:122–123). Pedagogerna i intervjuerna är eniga om är 
att visa sin delaktighet i leken och talar inte om någon rädsla för att barnen ska 
förlora lusten till leken. De ville få reda på vilken nivå barnen befinner sig på, samt 
för att veta hur pedagogerna ska utmana barnen så att deras lärande fortsätter att 
utvecklas. En annan aspekt som respondenterna väljer att benämna är att barnen 
själva inte alltid är medvetna om att det lärande som sker i leken. De upplever leken 
som en lustfylld aktivitet medan den egentligen är så mycket mer. 
 
Sandra är den enda respondenten som väljer att ta upp ett genusperspektiv på leken. 
Hon menar att hon kan gå in i leken och motsätta sig vissa typiska könsroller.  Det är 
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något som vi inte kan koppla till den litteratur som vi har tagit upp. Däremot väljer vi 
att ta upp denna fråga under kommande rubriken ”Nya forskningsfrågor”. Vi har 
funderingar på varför de andra respondenterna inte väljer att ta upp leken ur ett 
genusperspektiv. Beror det på brist på kunskap eller var detta något förskollärarna 
inte tänkte på under tiden vi genomförde våra intervjuer. Skulle det även kunna bero 
på hur vi ställde våra intervjufrågor eller påverkade vi dem på ett omedvetet sätt?  

 

5.3.5 Förskollärarens förhållningssätt till leken 

För att leken ska kunna vara ett givande medel för barnen krävs det av pedagogen att 
det ska finnas en god inställning till barn, barndom, lek och lekfullhet. Det betyder att 
pedagogerna bör ha ett förhållningssätt som alltid sätter barnen i fokus, som tillåter 
lek och stimulerar till lek (Knutsdotter Olofsson, 1996:171–181). I intervjuerna 
framkommer det att pedagogerna försöker ha en god och medvetet förhållningsätt till 
lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt att de försöker stimulera 
barnen till lek och ge barnen den tid och uppmärksamhet som de behöver. Det 
stämmer bra överrens med det Lillemyr (2002:63) benämner som förskollärarens 
pedagogiska grundsyn. För att bli medveten om sin pedagogiska grundsyn ska 
förskolläraren föra diskussioner med kollegor och sitt arbetslag. I diskussionerna 
med sina kollegor blir pedagogen mer medveten om vilka pedagogiska uppfattningar 
som han/hon besitter men även vilket förhållningssätt han/hon har (Lillemyr, 
2002:63). I intervjuerna med pedagogerna framkommer det att vissa utav dem 
försöker reflektera över sitt förhållningssätt till leken och hur de på bästa möjliga vis 
ska arbeta för att utveckla barnen i deras lärande.  Det tyder på att förskollärarna 
försöker vara medvetna om sin pedagogiska grundsyn och hur den kan utvecklas.  
 
Som vi tidigare nämnt uttrycker förskollärarna att leken ska ske i samspel med andra 
och sin omgivning, dock är det ingen som benämner hur de skapar förutsättningar 
för barn som vill leka enskilt. Däremot vill vi poängtera att det finns en möjlighet att 
de faktiskt kan skapa förutsättningar för barn som vill leka enskilt, men att detta inte 
är något som framkommit i våra intervjuer. Några utav pedagogerna uttrycker att de 
väljer att ta en mer observerande roll för att se hur de ska utmana barnen i deras 
läroprocesser medan de andra pedagogerna väljer att fysiskt delta i barns lek och att 
de på så sätt kan hjälpa barnen att utveckla deras lek och processer.  Dock poängterar 
alla förskollärare att deras engagemang i barns lek alltid kan utvecklas och förbättras. 
De uttrycker att det finns olika faktorer som påverkar deras engagemang. I 
intervjuerna framkommer det bland annat att deras engagemang skulle kunna 
förbättras genom att skapa bättre miljöer, medan några utav de andra pedagogerna 
uttrycker att reflektion över sitt agerande och förhållningssätt skulle kunna skapa ett 
bättre engagemang för leken. Bjervås (2003:65) menar att det är väsentligt att 
reflektera över vilken barnsyn pedagogen besitter och hur det påverkar barnens 
lärande och utveckling.  Dock undrar vi om det inte är lika viktigt att reflektera 
tillsammans i ett arbetslag? Då man kan få höra andras perspektiv och detta skulle 
kunna hjälpa dem att tillsammans utveckla sitt engagemang. Utöver detta så 
poängteras det även i Lpfö 98 (2010:6) att förskollärarna tillsammans ska föra en 
aktiv diskussion om begreppen kunskap och lärande och hur dessa begrepp kan 
användas för att främja barns lärande och utveckling.  I läroplanen för förskolan 
benämns det också att det ska finnas ett medvetet bruk av leken. Om förskollärarna 
ska uppnå ett medvetet bruk av leken bör de reflektera över vad lek är och vad ett 
medvetet bruk av leken är. Två av pedagogerna väljer att benämna det som 
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förhindrar dem att utveckla ett bättre engagemang för barns lek och det är det 
administrativa arbete som de har blivit ålagda med att göra.  
 

5.3.6 Föräldrarnas syn på lek 

Fröbel valde att uttrycka att de vuxna ska vara medvetna om lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling (Simmons-Christenson, 1997:102–108). Det är något 
som förskollärarna saknar hos föräldrarna. Deras önskan är att föräldrarna blir mer 
medvetna om varför leken är viktigt för barns lärande och utvecklig. Förskollärarna 
uttrycker själva att detta skulle kunna förändras genom att informera om lekens 
betydelse vid föräldramöten, utvecklingssamtal och vid inskolning. Pedagogerna 
tycker att samhället idag ser leken som ett tidsfördriv och att leken inte har hög status 
i samhällets ögon. När samhället inte ser leken som något viktigt påverkar det barns 
lärande och utveckling, i och med att barnen ofta får avbryta en pågående lek då 
föräldrarna säger att det är dags att gå hem. Förskollärarna anser att det är viktigt att 
det finns ett samspel mellan pedagogerna och föräldrarna och att detta samspel ska 
finnas för att öka föräldrarnas förståelse för lekens betydelse. På så vis menar 
förskollärarna att föräldrarna kan få en inblick i och bli medvetna om vad som sker i 
verksamheten och varför pedagogerna arbetar som de gör. Det är även något som vi 
anser är viktigt för att öka förståelsen kring det arbete pedagogerna gör men även för 
att ge yrket en högre status. 
 
En annan poäng som Fröbel lägger stor vikt vid är att verksamheten ska vara ett 
komplement till hemmet och att det är förskollärarens uppdrag att ge barnet de 
resurser som krävs för att barnet ska utveckla alla sina inneboende anlag (Simmons-
Christenson, 1997:102–108).  Även om pedagogerna inte själva uttrycker det i ord så 
får vi känslan av att de skulle vilja att föräldrarna litade mer på deras omdömen och 
att de faktiskt gör det de tror skapar bäst lärande och utveckling för deras barn. Dock 
poängterar nästan alla pedagoger att detta inte gäller för alla föräldrar utan de talar 
om ”vissa föräldrar”.   
 

5.4 Resultatdiskussion 

Det vi tydligt har reflekterat över är att lek ofta bara ses som ett tidsfördriv och inte 
som ett medel för barns lärande och utveckling. Idag så ses leken ofta från samhället 
som ett sätt som barn fördriver sin tid och att förskolans personal utför någon form 
av barnpassning.  
 
Det vi vill lyfta med denna studie och det som framkommer från vårt resultat är att 
förskollärare har ett ansvar för att lägga grunden till barns lärande och utveckling 
samt att de på bästa sätt kan ske genom leken. Leken får därför inte förringas till ett 
tidsfördriv som barn sysselsätter sig med utan det är väsentligt att förstå vikten av 
lekens betydelse och därmed även ge leken den tid den kräver för att få barnen att 
utveckla sig själva och sitt lärande.  Dock går det inte att klandra samhället för den 
okunskap som råder i bristen av förståelse för lekens betydelse i förhållande till barns 
lärande och utveckling. Effekten av detta gör att det blir svårt för samhället att ha en 
förståelse för det arbete som förskollärare utför. Det är viktigt att vi som pedagoger 
gör allt i vår makt för att motverka den okunskap som finns i samhället. Därmed ökar 
pedagogerna möjligheten att skapa en förståelse för barnens lek och dess betydelse 
för lärande och utveckling.  Vi tror att vi som förskollärare kan skapa fler möjligheter 
för att förstå barns lek.  



 

26 

5.5 Slutsatser 

Vi har i vår studie utgått från två forskningsfrågor. Frågorna handlade om hur 
förskollärare motiverar leken och vilken betydelse de tror att den har för barns 
lärande och utveckling samt att vi ville se i vilken utsträckning vi kunde se några av 
de största lekteorierna komma till uttryck i praktiserande pedagogers tankar om lek.  
 
De slutsatser vi kan dra utifrån våra forskningsfrågor är: 

• Leken har och kommer fortsättningsvis ha en stor roll för barns lärande och 
utveckling.  

• Förskolläraren har en viktig roll i att stödja och utmana barnen till lärande 
och utveckling. 

• Förskollärare bygger medvetet/omedvetet sin pedagogiska grundsyn på 
tidigare teorier.  
 

Det som tydligt framkommit i vår studie är att de pedagoger vi intervjuat anser att 
leken spelar en stor roll för barns lärande och utveckling. Hos dem finns det inga 
tvivel om att leken är det bästa sättet för barn att ta till sig ny kunskap och bearbeta 
deras tidigare erfarenheter. En stor fördel med leken är att den passar att använda i 
alla ämnen. När barnen leker tänker de inte på att de samtidigt utvecklar sina 
läroprocesser utan för dem handlar det bara om en lustfylld aktivitet. Det skapar ett 
lustfyllt lärande för barnen och som på sikt gynnar det livslånga lärandet.  
 
En annan tydligt slutsats som går att dra från vår studie är att pedagogen har en 
betydande roll för att barnen ska utvecklas. En viktig aspekt som vi ser det är att 
förskollärare bör reflektera över vad lek och lärande innebär. Om pedagogerna inte 
ser lek och lärande som två samspelande komponenter kommer detta att stjälpa 
barnen istället för att hjälpa dem. Det finns idag så mycket lärande som kan ske 
genom leken och därför är det viktigt att pedagogerna tar tillvara på dessa tillfällen. 
Det är när barn leker som de utför en lustfylld aktivitet och det bidrar till att barnen 
utvecklar sitt lärande på ett lustfyllt sätt. Det är endast pedagogernas egen fantasi 
som kan sätta stopp för barnens utveckling och deras egen utvecklingsprocess. Vi tror 
att pedagogerna bör använda sig utav reflektion för att själva utveckla sin 
pedagogiska grundsyn och för att arbetslaget ska utvecklas.  
 
Vår sista slutsats är att pedagogerna har stor användning av både Piaget och 
Vygotskijs teorier kring lek och lärande trots att de själva inte alltid är medvetna eller 
uttrycker en medvetenhet kring dessa teorier.  Deras pedagogiska grundsyn skulle 
eventuellt kunna utvecklas mer om de är mer medvetna om vad teorierna innebär och 
hur de kan använda sig utav dessa i praktiken.   

5.6 Nya forskningsfrågor 

Utifrån det resultat vi har fått anser vi att det skulle vara intressant att forska vidare 
kring genusperspektivet inom lekens betydelse för barns lärande och utveckling. 
Genom att få en tydligare bild kring lekens betydelse i ett genusperspektiv skulle 
detta kunna leda till en ökad förståelse för att motverka de traditionella könsmönster 
som lätt kan uppstå i leken. Vi skulle gärna se att sådan studie mer riktade in sig på 
det lärande som kan ske i leken för barns lärande och utveckling.   
 
Det som intresserar oss vidare är vilken teoretiskt grund pedagogerna hämtar sitt 
förhållningssätt från. Det vill säga om de bygger sin yrkesteori på erfarenheter och 
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olika teoretiker eller samspelar dessa? Det som framkom i vårt resultat var att alla 
pedagoger var väldigt eniga om lekens betydelse för barns lärande och utveckling, 
men hur har de kommit fram till denna kunskap? Frågan är om de själva har 
reflekterat över hur de har byggt sin yrkesteori och om den är den enda sanna? Eller 
kan det finnas fler sätt att utöva kunskap på? En annan aspekt som skulle vara 
intressant att utforska är om de är villiga att bygga vidare på sin yrkesteori på något 
annat sätt en den de är vana vid. Det vill säga om pedagogerna är villiga att inhämta 
kunskap på andra sätt än det de är vana vid. 
 
Vi tycker att det skulle vara intressant att veta om olika lekars betydelse för barns 
lärande och utveckling. Med det så menar vi till exempel om den fria leken har större 
betydelse för barns lärande och utveckling än rolleken. Vi har under denna studies 
gång valt att inte fokusera på vad olika lekar har för betydelse men under tiden vi har 
fått fram vårt resultat har vi insett att det skulle vara intressant och höra vad 
pedagogerna anser om olika lekars betydelse.  
 
Vi har under studiens tid också reflekterat kring vilken lek som gynnar barnet bäst, är 
det den fria leken eller den organiserade leken? Eller kan det vara så att dessa två 
lekar bör vara två samspelande komponenter som tillsammans ger barnet 
förutsättningar för lärande och utveckling. Det är något som vi anser är intressant att 
forska vidare med.  

5.7 Pedagogisk relevans 

Allt sedan leken haft en central roll i barns lärande och utveckling finner vi att det 
alltid kommer att vara aktuellt att utföra forskning kring detta ämne. Det som har 
vart mest intressant är att se vilken betydelse pedagogens förhållningssätt har på lek 
och lärande. Vi anser att det kan bli svårt att försöka tolka och förstå vad leken har för 
betydelse för barns utveckling och lärande om man som pedagog inte har reflekterat 
över hur lek och lärande hänger ihop. Det är angeläget att vi som pedagoger ges tid 
till reflektion och att vi ger möjlighet till barns lek. Vi tror att denna studie kommer 
ge oss mer ”kött på benen” och därmed kommer vi kunna våga argumentera på vår 
kommande arbetsplats, om varför det är viktigt att vi ska ges tid till reflektion över 
hur lek och lärande hänger ihop och hur vi kan använda oss av detta för att främja 
barns utveckling och lärande. Vår förhoppning är att denna studie ska ge en ökad 
förståelse till förskollärare om lekens betydelse för barns lärande och utveckling, men 
även att de själva ska kunna reflektera över hur de tänker kring begreppen lek och 
lärande.    
 
Utöver det finner vi det av vikt att barn och pedagoger använder varandra som 
kunskapskällor. Det är bra om barnen lär sig att vi vuxna inte alltid besitter på alla 
svar utan att de tillsammans med sina kompisar kan söka svar eller få svar av 
varandra.  
 
Vi tycker att det är viktigt att som pedagog att inte ha en negativ inställning till 
samhällets syn på lekens betydelse för lärande och utveckling. Med det menar vi att vi 
inte kan klandra samhället för den okunskap som råder. Har man inte kunskap om 
lekens betydelse är det svårt att ha förståelse för leken och det arbete som 
pedagogerna utför. Det är viktigt att vi som pedagogerna gör allt i vår makt för att 
motverka den okunskap som finns hos samhället. Därmed ökar pedagogerna 
möjligheten att skapa en förståelse för barnens lek och dess betydelse för lärande och 
utveckling.  Vi tror att vi som förskollärare kan skapa fler möjligheter för att förstå 
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barns lek. Det skulle man kunna göra genom att bjuda in föräldrar till föreläsningar. 
Syftet med föreläsningarna ska vara att ge föräldrarna en större inblick i förskolans 
värld. Dessa föreläsningar skulle med fördel kunna anordnas ihop med andra 
förskolor i samma område. Vi förstår om detta skulle kunna vara en ekonomisk 
kostnad men vi tror att vinsten av att få föräldrar som är medvetna om lekens 
betydelse är större. Temat skulle inte bara kunna vara leken utan andra frågor som är 
relevanta. Vi är medvetna om att föräldrar skulle kunna ställa sig kritiska till den 
dagliga verksamheten och uttrycka kritik mot förskollärarna sätt att arbeta men det 
är genom kritik som vi kan bli bättre och utvecklas mer. 
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6 Bilaga 

6.1 Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 
 
Vi går nu vår allra sista termin på Mälardalens Högskola i Västerås och håller på och 
skriver vårt examensarbete. Arbetet handlar om lekens betydelse för barns lärande 
och utveckling. Vi har under vår utbildning haft ett stort intresse för vilken betydelse 
leken har för barns lärande och utveckling. Därför väljer vi att basera vår studie på 
detta ämne. Vi önskar att denna studie kommer att ge oss mer förståelse och ge oss 
vidgade kunskaper kring lekens betydelse för barns lärande och utveckling.  
 
Vi vill därför göra intervjuer med förskollärare och höra er syn, era tankar och era 
erfarenheter på vad leken har för betydelse för barns lärande och utveckling. 
Intervjuerna kommer att genomföras av antingen Sofia Andersson eller Jenny 
Selinder. Vi ser gärna att vi får göra ljudupptagning vid intervjuernas gång då vi tror 
att det kommer bli lättare för oss att bearbeta resultatet. Det är dock inget tvång. En 
tid innan intervjuerna genomförs kommer vi att skicka ut våra intervjufrågor till er. 
Det för att ni ska ha en chans att hinna förebereda innan intervjuerna genomförs. 
Längden på intervjuerna kan komma att variera beroende på hur mycket ni väljer att 
svara. Du som deltar i denna studie kommer vara en av 10 förskollärare som har 
blivit tillfrågad att delta. 
 
Vi arbetar efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att ni har 
rätt att veta syftet med vår studie, samt att ert deltagande är frivilligt och att ni när 
som helst kan ta tillbaka ert medgivande.  Ni bestämmer själva under vilka villkor ni 
vill medverka i vår studie och ni kommer vara anonyma under hela processens gång. 
Skulle de svar som framkommer kunna röja er identitet så kommer det inte att 
publiceras i vår studie. Utöver detta kommer svaren som ni ger under intervjuernas 
gång endast att användas i studiens syfte.   
 
Vi hoppas att detta ämne känns intressant för dig och att du vill delta i vår studie. Vi 
erbjuder er som är intresserade att få en kopia av vårt examensarbete vid terminens 
slut. Om ni önskar detta ta kontakt med oss eller om ni har andra frågor.   
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofia Andersson   Jenny Selinder 
070-0469070   070-2615245 
Sofia_andersson6@hotmail.com  selinder1@hotmail.com 
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6.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

1. Vad betyder barnens lek i den pedagogiska verksamheten anser du? 
 

2. Hur använder och motiverar du dig av leken i den pedagogiska verksamheten 
och varför? 

 
3. Anser du att ditt engagemang för barns lek kan utvecklas till det bättre och i så 

fall på vilket sätt? 
 

4. Vilken funktion har leken för barns lärande och utveckling? 
 

5. Hur ser omgivningens syn på lek ut? Skiljer den sig från hur du/ni som 
pedagoger ser på leken? 

 
6. Hur stort värde ser du i att föräldrar blir medvetna om vilken betydelse leken 

har för barns lärande och utveckling? 
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6.3 Bilaga 3: Vårt samarbete  

Arbetet har gett oss en del erfarenheter som vi kommer att bära med oss i kommande 
yrkesliv. För oss har det arbete bidragit med att vi har lärt oss att samarbeta 
tillsammans för att kunna komma överrens om ett bra resultat. Hos oss har det inte 
funnits några otydligheter kring vad det innebär att samarbeta och skriva en studie 
tillsammans. Tvärtom, det har gått lättare än vad vi trodde. I början kände vi att det 
kunde bli svårt att skriva en uppsats som ska komma från oss båda, då vi alla skriver 
och uttrycker oss på olika vis. Gladligen blev detta inget hinder för oss, då vi hade en 
tydlig kommunikation emellan oss och vi rådfrågade alltid varandra när texten skulle 
skrivas.  

Under arbetes gång har vi valt att träffas måndagar till fredagar mellan kl:9-15 varje 
vecka och sitta tillsammans och skriva på arbetet för att det var viktigt för oss att 
skapa en röd tråd genom hela arbetet. Vi tror inte att det hade blivit lika lätt att 
uppnå om många delar av arbetet skett individuellt. De delar av arbetet som vi har 
skrivit tillsammans är litteratur, resultat, analys och diskussion. Delar som inledning, 
datainsamlingsmetod samt bifogade filer är gjorda enskilt, då vi tidigare hade delat 
upp vem som skulle ta vilken del. Dock har vi gått igenom delarna tillsammans för att 
få varandras synpunkter och för att vi båda ska kunna stå för de texter som skrivits. 
När intervjuerna skulle genomföras gjordes detta individuellt på olika förskolor i 
olika län. Tillsammans kom vi överrens om att vi skulle ha fem förskollärare var till 
intervjuerna med anledning av att vi hela tiden strävar efter en jämn fördelning av 
arbetsuppgifterna. Vi gjorde transkribering av våra egna intervjuer för att sedan 
kunna träffas och sitta och diskutera det resultat som kommit fram.  

Vi har under arbetet gång försökt sätta ut datum för när olika delar av arbetet ska 
vara klart. Vi anser att det är lättare att jobba efter rutiner och mål, annars är det lätt 
hänt att man blir lat för en dag och får då extra jobb vid nästa arbetstillfälle. Vid 
sjukdom eller annat som gjort att vi inte har kunnat träffas varje dag har vi varit noga 
med att informera varandra i tid och även kollat om det har behövts göras enskilt 
arbete hemma. Nu i efterhand har vi fått upp ögonen för hur viktigt det är att vara 
lyhörd gentemot varandra och att respektera varandras olikheter och likheter. 
Oavsett hur olika man är som individer så går det att skriva ett stort arbete 
tillsammans, allt handlar om kommunikation.   

 

 

 


