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Denna studie baseras på förskollärares uppfattningar kring lek och lekens betydelse 

för barns utveckling. Studien belyser även hur förskollärare uppfattar den egna rollen 

i barns lek. I denna kvalitativa studie har intervjuer använts som metod där sex 

förskollärare intervjuades. Resultatet visar att lek och lärande bildar en helhet där 

leken inte kan skiljas ifrån barnens utveckling. Resultatet visar även att förskollärare 

bör respektera barns lek, men att gränsen i förhållande till att stödja eller styra barns 

lek är svår att urskilja. Resultatet visar även att förskollärarna ansåg den egna rollen 

som betydelsefull, de menade att möjligheter och gränser för barnens lek formas 

utifrån förskollärarnas synsätt. Respondenterna i denna studie uppvisade även ett 

synsätt som var motiverat utifrån ny forskning. Slutsatsen utifrån detta är att lek i 

förskolan förfogar över en stor betydelse för barnens utveckling och lärande, framför 

allt i relationen till förskollärarens närvaro och pedagogiska roll.  
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1. Inledning 

 

Med denna studie vill vi undersöka och lyfta fram kunskap om hur förskollärare 

ser på lekens betydelse för barns utveckling. Studien innebär en fördjupning av vår 

egen kunskap vilket gynnar vår egen yrkesroll. Lillemyr (2013) betonar att vuxna 

bör uppmärksamma lekens betydelse för barns lärande och utveckling och menar 

att barnens lek speglar deras individuella utveckling, lärande och socialisation. 

Barns lekerfarenheter och lekupplevelser har ett eget värde och dessa erfarenheter 

bidrar senare till ett lärande. Författaren betonar att vuxna måste visa respekt för 

leken då den innebär en viktig livsfunktion för barnen, leken har mycket att ge till 

alla vuxna speciellt då den kan användas i pedagogiska sammanhang. Författaren 

poängterar att förskolans personal måste skapa insikt om hur viktig barns lek är 

för att kunna inkludera leken i pedagogiska sammanhang. Läroplanen för 

förskolan 98/10 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) uttrycker att 

verksamheten ska stödja barnen och utgå ifrån deras behov, intressen, 

erfarenheter och åsikter. Lpfö 98/10 betonar även att barnen söker kunskap med 

hjälp av leken samt genom det sociala samspelet. Enligt Knutsdotter Olofsson 

(1987) bör vuxna använda sig av leken för att barnet ska kunna sätta in kunskap i 

sitt sammanhang, vilket sedan omsätts till konkreta handlingar. Författaren 

beskriver möjligheter i den pedagogiska leken som oändliga, men menar att det 

bör ske i form av utvidgade lekar där vuxna har möjlighet att tillföra nya 

kunskaper. Även Lillemyr (2001) anser att lek är användbar inom pedagogiken, då 

författaren menar att barn tar ansvar för sin lek och bidrar därmed till sin egen 

utveckling och kompetens.  

 

Øksnes (2011) menar att lärare måste använda lekfulla aktiviteter och lek som ett 

frivilligt, roligt och lustbetonat sätt för att stimulera barns utveckling. Varpå 

Öhman (2011) anser att lärarens roll består av att granska varifrån barn tar 

inspiration till sin lek. Författaren menar även att en del utav lärarens roll är att 

analysera barnens samspel för att kunna upptäcka vilket stöd de individuella 

barnen behöver i sin lek. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser att 

lärarens roll i barns lek är att vara en lekledare samt medlekare för att lärande och 

lek ska kunna mötas i leken. Lärare måste dock vara medvetna om att de inte ska 

överta barnens lek eller göra intrång, utan utmaningen är att reflektera över hur 

lärare kan vara med i barnens lek med hänsyn till lyhördhet och respekt.   

Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar barns lek i förskolan. 

Undersökningen syftar även till att synliggöra hur förskollärare uppfattar sin egen 

roll i barns lek. 

Forskningsfrågor 

 

 Hur ser förskollärare på lekens betydelse för barns lärande och utveckling?  
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 Hur uppfattar förskollärare sin roll i leken i förskolans verksamhet?   

2. Litteraturgenomgång  

Relationen mellan lek och lärande 

 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) skriver att lärande och lek ofta 

skiljs åt, samt att det finns viss kritik från en del lärare som menar att förskolan inte 

ska bedriva lärande. Utan att barnets lärande ska ses som en naturlig del utifrån 

leken eller genom eget initiativ, dessa lärare menar att barn behöver få vara just barn. 

Knutsdotter Olofsson (1987) skriver vidare om lek och menar att leken är något som 

vuxna har skilda erfarenheter kring då vuxna inte nyttjar ordet lek på samma sätt. 

Författaren menar att barnens lek är spontan och frivillig, men att lek vid uppmaning 

från vuxna omvandlas till en form av sysselsättning. En aktivitet genom leken som då 

blir styrd mot ett lärande. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser att 

barns lärande och lek inte är något vuxna kan skilja på då lärande och lek ingår i en 

helhet tillsammans med barnens livsvärld. Författarna betonar vikten av att leken 

och lärandet även borde ses som något oskiljbart inom pedagogiken för de yngre 

barnen, då de menar att barn är lärande lekande individer som försöker att skapa en 

förståelse för sin omvärld. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) poängterar att 

lärande ofta hör samman med leken. Författarna menar att leken hjälper barnet att 

bearbeta erfarenheter och intryck, kommunicera med andra och att utforska 

omvärlden. Granberg (2003) menar att kunskap är ett sätt för barnet att förstå ett 

sammanhang och inte enbart faktainlärning. Kunskapsbegreppet innebär även att 

skapa förståelse för omvärlden och tillägnandet av olika färdigheter vilket enligt 

författaren sker i leken. Löfdahl (2002) menar i sin avhandling att vuxna bör öka 

insikten för lekens innebörd då leken gynnar barnens utveckling. Författaren 

förespråkar lek då leken har en betydelsefull del i barnens vardag. Författaren har i 

sin avhandling kommit fram till att lärare i dialog med barn kan skapa sig en 

förståelse utifrån barnets perspektiv. Samtidigt belyser författaren kommunikationen 

mellan barnen och menar att barn skapar mening genom den gemensamma leken. 

För att kunna utvecklas i sitt lärande behöver barnen varandra betonar författaren.  

Lekens värde 

 

Öhman (2011) betonar att lärare inom förskolans verksamhet numera känner till vad 

leken gynnar hos varje barn, men påpekar en brist hos en del verksamma lärare. 

Författaren menar att de tveksamma lärarna anser att leken främjar barns välmående 

men att det saknas en viss tillit hos dessa lärare kring hur de ser på lekens betydelse. 

Författaren framhåller även att lekens betydelse värdesätts enormt inom förskolans 

verksamhet parallellt med att leken emellanåt försummas. I Lpfö 98/10 framgår det 

tydligt att leken medvetet ska användas för att gynna barnens lärande och 

individuella utveckling. Öhman (2011) påpekar dock att medvetenheten om 

användandet av leken beror på lärarnas olika tolkningar samt hur de förverkligar 

detta i handling. Öhman (2011) anser att lek är upplevelser förknippat med fantasi 
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och framhåller att leken är en tillfredställelse hos barnen och ej en aktivitet. Lek 

enligt författaren ger barn en förståelse för deras egen kompetens Författaren menar 

att barn behöver stöd i sin fantasi genom lärarens uppmuntran. Läraren ansvarar 

över vad barnen erbjuds i sin lek genom att bestämma var och vad barnen får leka. 

Lärarens ansvar enligt författaren är att skapa en god lärmiljö och stödja barnens 

sampel, att skapa gemensamma och tillåtande lekvärldar där leken och dess innehåll 

drivs vidare.  

Lillemyr (2013) skriver att förskollärare måste ha en någorlunda gemensam 

uppfattning av fenomenet lek för att nyttja det i det pedagogiska arbetet där leken bör 

stå i centrum för barns bildning och uppväxt. Vidare bör förskollärare diskutera syftet 

med leken, lekens egenvärde och vad lekens funktion innebär för barnet. Ekelund 

(2009) menar att leken är en möjlighet där vuxna kan bestämma sig för att ignorera 

eller fånga barnens intressen via leken, vuxna måste enligt författaren ge leken ett 

värde. Det handlar om att inte förminska och nedvärdera barnens upplevelser genom 

att förstöra leken. Författaren menar dock att vardagens händelser förstör barns 

lekar exempelvis genom städning, vilket leder till att vi bortser från barnens lek 

ofrivilligt. Även Folkman och Svedin (2003) beskriver dagarna på förskolan som 

fyllda av olika rutiner. De menar att alltför mycket planerade aktiviteter kan bli till 

hinder för leken och att leken måste ges utrymme. På liknande sätt vill Granberg 

(2003) visa på hur verksamhetens ofta inrutade dagar utgör hinder för lek. 

Författaren menar att lärares syn på fasta ramar för hur och var barnen får leka kan 

förstöra barns lek. Spontan lek blir oftast störd då barnen tvingas till bestämda 

aktiviteter. Författaren skriver att förskolan måste se upp med läroplanens mål så att 

verksamheten inte liknas vid skolans undervisning. Författaren menar att risken 

finns att förskolan utgår ifrån att verksamheten endast ska ge barnen nya kunskaper 

och då missar syftet med att verksamheten ska utgå ifrån barnet. Lpfö 98/10 betonar 

vikten av att förskolans verksamhet ska utgå ifrån barnets erfarenhetsvärld då barnen 

söker kunskap och förståelse genom sin lek.  

Lärares medvetenhet kring lek 

 

Lillemyr (2013) beskriver att en av lärarens viktigaste uppgifter är att ta ställning till 

sin egen uppfattning om lekens betydelse. Författaren menar att leken utgör en 

naturlig del i barns uppväxt och pedagogen måste skapa ett ställningstagande för 

vilka pedagogiska möjligheter leken ger. Författaren skriver att barns lek ibland 

framstår som slumpmässig och meningslös för vuxna vilket beror på deras 

begränsade erfarenheter, kunskaper och förståelse för leken. Författaren menar att 

barns lek är lämplig för att ge vuxna och lärare information om lekens särart och 

betydelse för barns personlighetsutveckling. Författaren anser att en motiverad och 

engagerad lärare utmärks genom en lekfull inställning vilket leder till ett dynamiskt, 

kreativt och öppet sinne i lek tillsammans med barnen. Författaren menar vidare att 

goda lärprocesser sker genom lärarens medvetenhet och kunskap om det samband 

som finns mellan lärande och lek. Lillemyr poängterar att läraren måste utgå ifrån en 

helhetssyn på lärande vilket innebär att man utgår ifrån barns perspektiv och 
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uppmärksammar barnets kompetens. Vidare ska läraren låta barnet göra medvetna 

val och uppmuntra till att medverka i aktiviteter samt stödja barnet i sin utveckling av 

omsorg för andra och sig själv. Lärarens uppgift innebär då att stärka barnets 

självuppfattning och sociala kompetens för att stimulera till samspel med andra. 

Författaren menar att denna helhetssyn på lärande i kombination med omsorg och 

lek är en förutsättning för barnet att nå kunskap.  Engdahl (2011) menar i sin 

avhandling att barnen utvecklar kunskap genom leken. Den pedagogiska 

verksamheten ska enligt författaren baseras på barnens intresse, nyfikenhet, 

erfarenheter samt åsikter. För att främja barns lärande är det lärarens uppgift att 

bemöta och ge barnen respons på deras egna initiativ. Författaren betonar även att 

lärare ska anpassa sina egna perspektiv till barnens nivå.  

 

Øksnes (2011) betonar att vuxna måste lägga större vikt vid att verkligen se vad 

leken betyder för barnen och inte bara lita på att vi vet vad den betyder, då kan 

vuxna gå miste om det som är osagt, unikt och annorlunda. Författaren skriver att 

vuxna måste utmana invanda tankesätt om fenomenet lek och ha ett öppet sinne 

för att se leken ur olika perspektiv. Författaren menar att vuxna måste sätta sina 

egna pedagogiska kunskaper och intressen åt sidan och verkligen se det som sker 

mellan barnen i soffan, sandlådan och ute på gården. I mötet med barnens lek är 

det nödvändigt att den vuxne riktar uppmärksamheten mot ett annat håll än det 

som normalt fångar intresset. Författaren anser att leken fått en betydande roll på 

förskolan då det handlar om att barnet ska tillägna sig bestämda färdigheter, 

kunskaper och kompetenser. Risken med detta arbetssätt är att leken mister sin 

mening för barnen då den reduceras till ett pedagogiskt verktyg. 

Lek som pedagogisk metod 

 

Lillemyr (1990) menar att de vuxnas roll och attityder till leken måste skapa ett 

medvetande om hur leken kan användas i den pedagogiska verksamheten. 

Författaren betonar att det måste finnas ett klart syfte för att använda leken som 

metod eftersom leken tillför barnet ett egenvärde. Leken ger förskolläraren kunskap 

om dess karaktäristiska egenskaper och leken representerar information som är 

viktigt i barnens lekutveckling. Författaren ser leken som ett användbart redskap 

inom förskolepedagogiken och menar att de vuxna i förskolan måste förstå att leken 

tillhör barnens värld och endast vara med i leken när barnen själva bjuder in till det. 

Øksnes (2011) beskriver leken som ett meningsinnehåll där barnet skapar en 

förståelse för världen. Det handlar om att skapa förståelse för det fakta som leken ger 

genom att ha ett neutralt och objektivt synsätt. Vuxna måste skapa en medvetenhet 

om lekens existens ute i förskolan och det gäller att finna rätt metoder för att kunna 

använda leken i verksamheten. Författaren påpekar att det inte går att utgå ifrån de 

ramar och teorier som ingår i lärarens professionella språk utan det gäller att själv 

göra tolkningar utifrån det barnet gör eller säger. Författaren menar vidare att barn 

måste bemötas som egna individer utifrån de meningar, känslor och tankar de har. 

Barn måste visas respekt då leken innebär en viktig process som baseras utifrån 

barnets egna perspektiv, även om vuxna inte riktigt kan förstå syftet med leken.  
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Welén (2004) skriver att leken idag ses som en viktig process i barnets lärande och 

utveckling. Leken bör enligt författaren användas som en pedagogisk metod vilket 

innebär en viss styrning av barnens lek. Lärarens roll är att stimulera, utmana och 

uppmuntra barnens utveckling av leken. Författaren menar att läraren kan förse 

barnen med material för att stimulera barnen till lek, även föreslå idéer som kan leda 

till ett utvecklande av barnens befintliga lek. Lärare själva kan gå in och tillföra 

struktur till barnens lek. Författaren betonar att lärarens förhållningssätt kan fungera 

som katalysator för att stimulera till lek vilket bör ske genom användandet av barns 

spontana och naturliga lek, det viktiga är då att visa respekt för hur barns lekvärld ser 

ut. Welén menar att senare forskning bör utgå ifrån outforskade områden som kan 

innebära att skapa förståelse för ett lekpedagogiskt arbetssätt. Detta kan lyftas fram 

genom praktiska metoder för att öka medvetenheten om lekens betydelse inom 

verksamheten. Vidare anser Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att 

lärare måste fundera över hur de kan lyfta fram leken som ett sätt att höja dess status 

och på så vis integrera leken med ett lustfyllt lärande. Författarna beskriver att lärare 

bör kommunicera med barnen för att hjälpa dem att uttrycka sina tankar. Genom att 

intressera sig för barns berättelser lär sig läraren att tolka och skapa förståelse för 

barnens värld. Författarna anser även att barnet skapar mening då erfarenheter från 

dess egen värld lyfts fram genom leken. Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) skriver att lärare inte bara ska utmana barnen utan de måste även 

stötta barnen i deras föreställningar och tankar för att gynna läroprocessen. 

Stöttningen sker i form av att läraren tar barnets perspektiv och bidrar till utveckling 

av leken.  

Organiserad lek möjliggör för samspel och utveckling 

 

Lillemyr (2013) skriver att barns lek behöver tas på allvar då vuxna organiserar för en 

lärande miljö som bidrar till lekmöjligheter. Lillemyr menar att lek kan bidra till 

lärande om vuxna visar respekt för lekens egenvärde. Leken i förskolan ger barnen 

motivation och ökar trivseln vilket då kan ses som en viktig aktivitet i sig. Författaren 

anser att den vuxne kan delta i barns lek men betonar att det är barnen som ska styra 

leken. Olausson(2012) betonar i sin avhandling att barnen måste få styra sin lek men 

att lärare ska visa intresse för barnens lek. Lärare måste fundera över hur de 

använder sin makt när de deltar i barnens lek, samt att lärare bör vara medvetna om 

lekens värde och att deras deltagande inte ska påverka barnens 

lek. Författaren skriver i sin avhandling att både pedagogstyrd verksamhet och fri lek 

bör kombineras vilket innebär att lärarens roll i leken är viktig. Olausson menar att 

lärare måste ta tillvara på barnens kunskaper och erfarenheter för att fånga barnens 

intresse. Olausson menar även att barnets mognadsfaser utvecklas positivt genom 

den fria leken men poängterar dock att fri lek kan påverkas negativt 

genom hierarkier. Något som kan leda till att det många gånger påverkar 

barngruppens samspel negativt. Författaren menar vidare att den fria leken ofta 

upplevs positiv men styrs utav annan pedagogisk verksamhet. Granberg (2003) 

beskriver lek som ett forum där lärare och barn kan mötas och menar att läraren har 
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möjlighet att ge leken liv genom att skapa en levande lekmiljö. En lekmiljö där 

läraren är öppen för barnens lek och delaktig på deras villkor. Författaren skriver att 

det även är lärarens uppgift att se helhetssynen av leken samt vara involverad i lek på 

ett engagerat, intresserat och inspirerat sätt.  Författaren skriver att leken utgör ett 

samspel där lärare och barn diskuterar och ställer frågor om vad som sker i leken.  

 

Bygdeson-Larsson (2010) skriver i sin avhandling att ett fungerande samspel är en 

förutsättning för barn att kunna utöva koncentrerad lek. Författaren menar att 

forskning visar att barn och de vuxnas samspel påverkar barnens möjligheter till 

koncentrerad lek på ett positivt sätt. Författaren skriver vidare att forskning visar att 

leken oftast är avgränsad till barns samspel och påpekar i sin avhandling att 

samspelet mellan barn och vuxna bör utgöra en kärnfaktor för förskolans kvalitet. 

Lindqvist (1996) anser att lärare kan stödja barnen i deras lek genom att forma en 

lekvärld där vuxna kan gestalta handlingar och figurer tillsammans med barnen. 

Genom att ha med vuxna i leken kan barnen lättare skapa en förståelse för lekens 

handling och innehåll. Leken sker på barnens villkor vilket ofta leder till 

återkommande lek där vuxna skapar nya definitioner som gynnar barnens 

lekvärld. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar att det är lärarens roll 

att möjliggöra för alla barns delaktighet i leken. Läraren måste ge stöd till de barn 

som behöver hjälp till att lära sig leka med andra. Författarna menar att läraren kan 

fungera som förebild då det gäller att ta sig ur och in i olika leksituationer. Lärarens 

aktiva medverkan innebär även ett stödjande för barnets utvecklande förmåga då det 

gäller att upprätthålla en lek. Johansson (2011) menar att förskollärarna måste se till 

barnens olika önskningar och behov för att skapa en atmosfär där samspel kan 

ske. Författaren har i sin studie sett hur förskollärare stödjer barnens lek genom att 

förskollärare utmanat leken där de kommit med förslag på hur barnen kan utveckla 

leken utifrån barnens perspektiv. I Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) menar Johansson att förskollärare bör skapa situationer där 

barnen själva ska kunna medverka. Ge utrymme för lärande och lek för dess innehåll 

och form, där barnen får stärkas och framkalla lärande och lek på sina individuella 

villkor. Johansson anser vidare att samspel bidrar till lärande och lek, att det är 

lärarens ansvar att se detta som ett redskap där läraren kan utmana och stödja 

barnens lek. Detta innebär utrymme för nyskapande genom utvecklandet av barnets 

färdigheter. Författaren menar att förskollärarna ska använda barns egna 

funderingar och frågor för att kunna bidra med ny kunskap till att utveckla barnens 

lek. Johansson poängterar att lärandet har en betydelsefull roll i leken då det gäller 

att skapa nya lärandemoment. Inom samma skrift så analyserar Pramling 

Samuelsson en studie och menar att förskolläraren i sitt arbete måste vara lyhörd då 

alla barn vill bli sedda i sin lek. Barnen bjuder in oss vuxna till ett samspel där barnen 

vill bli bekräftade för deras kompetens men författaren menar att det många gånger 

framgår att lärare inte vill störa barnens lek med risk för att skada leken och dess 

innehåll. Detta kan enligt författaren medföra att lärare går miste om värdefulla 

ögonblick där barnen inviterar de vuxna till samspel mellan lärande och lek.  

 



10 
 

Lillemyr (1990) menar att när förskolläraren bjuds in till leken och visar hänsyn för 

barnens lek kan det leda till att förskolläraren blir accepterad som en medlem i 

barngruppen. På detta sätt kan det vara möjligt för förskolläraren att lämna leken när 

det behövs utan att det förstör lekens innehåll och kvalitet. Den vuxnas deltagande i 

leken leder till bättre kännedom om hur barnen leker utan att medvetet använda sig 

av leken inom pedagogiska syften. Angående vuxnas deltagande i lek så anser 

Knutsdotter Olofsson (1987) att lek med vuxna främjar sociala lekregler som 

ömsesidighet, turtagning och samförstånd. Utan dessa tre sociala lekregler menar 

författaren att all lek misslyckas. Författaren menar att vuxna stimulerar barnens lek 

genom att uppmuntra barnen till lek och introducera olika lekformer. De vuxna bör 

ha en inställning som är lekfull då en lyhörd och lekfull vuxen fungerar som en bra 

lekkamrat. Författaren betonar att vuxna måste visa respekt och värna om barns lek . 

Ekelund (2009) påpekar att barns lek är central för deras utveckling och att vuxna 

måste överväga om deras egen kunskap och erfarenhet kan bidra till barnens lek. 

Författaren menar att vuxnas förhållningssätt till barns lek avslöjar hur de ser på 

barns kapacitet, och de vuxna måste uppmärksamma barnens lekfärdigheter för att 

kunna nyttja det i verksamheten. Författaren menar att det krävs medvetna 

förhållningssätt för att kunna använda leken enligt de mål som finns i förskolans 

läroplan.  

3. Metod 

Datainsamlingsmetod 

 

Studien är kvalitativ och data samlades genom kvalitativa intervjuer. Denscombe 

(2009) skriver kring den kvalitativa metoden vilket ofta innebär forskningsmetoder 

där intervjuer är i fokus. Författaren menar att genom kvalitativa intervjuer kan 

forskaren få en djupare mätning och en djupare bild utav fakta med hänsyn till 

innehållet och verkligheten, något som passar väl utifrån syftet i denna studie. 

Intervjuerna i denna studie spelades in med hjälp av diktafon för att kunna ta del av 

respondenternas uppfattningar. Innan intervjun inleddes kontrollerades 

utrustningen, efter intervjun lyssnades ljudinspelningen av för att säkerställa dess 

ljudupptagning. Intervjuerna tog form av samtal och intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum för att skapa en lugn miljö utan störande moment. I och med att 

intervjuerna spelades in så kunde intervjuaren koncentrera sig på respondenten och 

inte vara upptagen med att skriftligt dokumentera. Bjørndal (2005) poängterar det 

värdefulla med att använda en bandspelare för att kunna spela in intervjun mellan 

informant och intervjuare. Enligt författaren har intervjuer sina fördelar då intervju 

är det bästa sättet för att upptäcka respondentens uppfattningar, upplevelser och 

tankar. Bjørndal menar att standardiserad intervju innebär fastställda frågor som 

besvaras enligt en viss ordningsföljd, något som denna studie baseras på för att 

smidigare kunna upptäcka skillnader och likheter i svaren. Studien innebar 

strukturerade intervjuer vilket innebär frågor ställda i samma ordningsföljd. Fejes 

och Thornberg (2009) menar att användandet av induktiv ansats i det slutgiltiga 
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analysarbetet definieras genom generella slutsatser som forskarna tagit fram utifrån 

sammanställda intervjuer. Kvalitativ forskning är enligt författarna en beskrivning av 

verkligheten. De menar att inspelade intervjuer och vardagligt prat måste analyseras 

väl för att skapa förståelse för datainsamlingen som gjorts. Författarna skriver vidare 

att analys av kvalitativ data ibland bygger på olika teorier men det går även att ha ett 

öppet förhållningssätt där egen förförståelse inte spelar in i analysarbetet. 

Författarna beskriver även att datainsamlingen analyseras och bearbetas genom att 

skillnader och likheter urskiljs genom data som framkommit, något som tagits 

tillvara på under denna studie. 

Urval 

 

Valet av sex förskollärare inom förskolans verksamhet gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Denscombe (2009) menar att bekvämlighetsurval kan användas 

då det kan finnas begränsade resurser för forskningen. Urvalet kan då föregås av 

speciella skäl som relateras till det ämne som forskningen belyser, och krav som ställs 

för undersökningen.   

Genomförande  

 

Urvalet av de intervjuade som ingår i denna studie kontaktades via telefon för att 

undersöka om de var intresserade av att delta i denna studie. Därefter lämnades 

intervjufrågorna ut till de tillfrågade så att de kunde förbereda sin medverkan om de 

önskade, samt ett missivbrev med upplysning om studiens syfte. Intervjuerna 

inleddes med att upplysa respondenten om Vetenskapsrådets principer samt en 

förklaring om hur diktafonen skulle användas något de var medvetna om sedan 

telefonsamtalet och något alla tillfrågade var bekväma med. Intervjuerna 

uppskattades att ta cirka 20 - 30 minuter och genomfördes på den bestämda dagen 

och tiden.  

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna transkriberades i samband med avslutad intervju. Denscombe (2009) 

påpekar fördelen med transkription av ljudinspelning då intervjuaren endast behöver 

tolka en respondent i taget. Bjørndal (2005) påpekar en nackdel med transkription 

då det anses mycket tidskrävande. Varje transkription namngavs för att kunna skilja 

på respondenternas svar, varpå alla intervjuer skrevs ut. Intervjuarna träffades 

senare för att tillsammans diskutera det insamlade materialet. Respondenternas 

uppfattningar analyserades i sin helhet och därefter markerades respondenternas 

skillnader och likheter med färgpennor. Bjørndal (2005) noterar att användandet av 

färgpennor ger en bättre översikt över mönster i respondenternas svar. Denscombe 

(2009) menar att analysens slutliga del innebär en process där repetition av 

sammanställd data innebär en utveckling, där gemensamma generaliseringar och 

kategorier kan ses. I denna studie avslutades analysen med att sammanställa 

särskilda drag och slutsatser utifrån det utarbetade materialet. 
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Etiska ställningstaganden 

 

Ett missivbrev lämnades ut till respondenterna där det informerades om syftet med 

studien samt om deras anonymitet. Enligt Vetenskapsrådet (2011) så innebär 

konfidentialitetskravet att medverkande i studierna måste ges hänsyn angående 

anonymiteten och att insamlad data ej får lämnas ut till obehöriga. Respondenterna 

informerades om att deras namn i studien utgörs av kodnamn. Det insamlade 

materialet förvarades även oåtkomligt för utomstående. Vetenskapsrådet nämner 

även samtyckeskravet vilket innebär att den medverkande själv har möjlighet att välja 

villkoren för deltagandet. Denna studie tog hänsyn till respondenternas medverkan 

genom att respondenterna själva beslutade om sin medverkan. Vetenskapsrådet 

menar vidare att informationskravet innebär att deltagaren i studien skall informeras 

om syfte kring studien samt att den intervjuade i fråga kan avbryta sitt deltagande 

när som. Vetenskapsrådet menar att nyttjandekravet behandlar insamlad 

information som endast får användas i forskningsändamålet. I denna studie visades 

hänsyn genom att informera respondenterna om att deras svar endast kommer att 

användas för denna studie. Även Denscombe (2009) skriver kring god 

forskningspraxis vilket innebär att informationen forskaren samlar in ej får användas 

i ett annat syfte om det inte meddelades vid insamlingen. 

4. Resultat 

 

Nedanstående text är en sammanställning av de resultat som framkommit från den 

insamlade data som denna studie baseras på. Dessa resultat är indelade i relevanta 

övergripande begrepp. 

Förskollärares syn på lek och lärande 

 

 

Figur 1. Förskollärarnas tolkningar över lekens betydelse för barns lärande. 

Lek är lärande: Respondenterna i studien är eniga om att leken inte kan skiljas från 

barns lärande samt att leken utgör grunden för barns utveckling och därför är ett 

betydelsefullt redskap. De anser att lärande är något som ständigt sker i leken. För att 

bygga lärande utifrån barnens lek menar respondenterna att man inte bara ska 

uttrycka ”åh vad fint” utan fråga barnen ”vad har du gjort?”.  Det är enligt 

respondenterna viktigt att skapa en dialog med barnen och ställa frågor. De flesta av 

Lek och 
lärande 

Lek är 
lärande Ramar för fri lek Social kompetens Samspel och 

gemenskap 
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respondenterna betonar vikten av att benämna allt som barnen gör för att stimulera 

och stärka deras utveckling och kommande lärande. 

Någon respondent uttryckte att barn i lek bygger och räknar saker, vilket är 

främjande för lärande och utveckling. Någon uttrycker att verksamheten kan skapa 

aktiviteter utifrån barnens lek vilket då innebär att barnens intresse står i centrum. 

De flesta respondenterna är eniga om att leken kan användas till lärandesituationer, 

någon respondent uttrycker: 

Barn utvecklar kunskap i sin lek och därför  

anser jag att leken är ett lärandemoment. 

De flesta av respondenterna menar att de bygger lärande utifrån barnens intresse. 

Någon respondent ger exempel på en lärandesituation som bygger på barnens prat 

om rymden och dess planeter. Respondenten menar då att förskollärarna kan leta 

fram fakta om exempelvis stjärnhimlen som slutligen leder till ett större temaarbete. 

Respondenten påpekar att alla barnen inte behöver delta i detta, utan barnen 

kommer och går under projektets gång. De intervjuade respondenterna är eniga kring 

att barn utvecklas genom lek och betonar att lekens egenvärde måste behållas och att 

leken inte enbart ska ses utifrån ett lärande perspektiv. Någon respondent menar att 

tids nog kommer det en dag då barnen måste sitta still vilket innebär att barnen 

måste få leka så länge de kan. Respondenten säger även att barnen ska få vara barn så 

länge det är möjligt. 

Ramar för fri lek: Någon respondent lyfter att barnen bearbetar saker genom leken 

och om förskolläraren då går in och styr så blir det inte längre utifrån barnens egna 

tankar och perspektiv vilket försvårar barnens lärande. Någon respondent menar att 

det finns mycket ramar för var man får vara och vad man får göra i leken, dessa 

ramar innebär en form av styrd lek där barnens intresse inte alltid kommer främst. 

Någon annan respondent betonar att den fria leken låter som något fritt. Men att den 

fria leken inte alltid är fri. Det kanske skulle kallas för självständig lek då barnet mer 

får vara med och välja själv. Respondenten påpekar då ett dilemma med den fria 

leken och menar att: 

Det är ju jättekul att packa väskan full med matsäck men  

det är ju pusselbitar som är kakor. Om man tar alla pusselbitar  

och har dem som kakor för att det är så roligt och utvecklande…  

Men det är ju några andra som vill lägga det där pusslet eller kanske  

lägga pusslet om två dagar, det är ju bra om man har alla pusselbitar då. 

Social kompetens: Respondenterna är överens om att barnen genom leken visar 

hänsyn till varandra samt att barnen tar efter allt och alla och de menar att det tydligt 

kan se s hos de mindre barnen i deras lek. En respondent har som åsikt att ett bra 

samspel är positivt för den sociala fostran. Det kan gälla att leken ska ske på ett 

demokratiskt sätt och att det inte alltid är den starkaste åsikten som vinner. 

Respondenten anser att om barnen leker med dockor eller legodjur så kan 

förskollärarna skildra känslor genom dessa för att få barnen att diskutera hur dem 
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skulle lösa etiska dilemman som berör det de tillsammans pratat om. Respondenten 

uttryckte: 

Åh nu blev ju den här dockan ledsen för den fick ju inte vara med …  

Men det kanske inte handlar om barnen utan att det handlar om  

dom här legodjuren vi hade … Men hur ska vi nu göra med det här…  

Liksom väldigt enkelt kunna få dem att lösa ett problem …  

Det var ett som inte fick plats, hur ska vi lösa det här?  

Den blev jätteledsen för den fick ju inte sitta här. 

På detta sätt menar respondenten att barnen får gestalta sina känslor utan att bli 

utpekade då dilemmat gällde barnen själva, ett sätt att kliva utanför sitt eget. Någon 

annan respondent påpekar att leken har en enorm betydelse för barnen, speciellt för 

barns sociala utveckling. Utan den sociala förmågan så får barnen svårt att vara med i 

leken. Någon påpekade att eftersom leken engagerar barn så är det betydelsefullt för 

barnen att göra sig förstådda i leken, och det är den allra bästa drivkraften för att 

samspela. Någon annan respondent betonar att barnens lek ofta handlar om att 

kunna ge och ta, att komma överens och kompromissa genom att mötas halva vägen 

var.   

Samspel och gemenskap: Någon respondent påpekar att barn med ett annat 

modersmål än svenska kan förmedla sig genom samspelet. Genom leken hittar 

barnen ett gemensamt språk där de kan göra sig förstådda. Flera respondenter menar 

att de måste finnas nära barnen så att barnen som har svårt för att ta kontakt får 

hjälp till att påbörja en lek tillsammans med förskollärarna. De anser att deras 

deltagande påverkar barnen positivt i den sociala leken då det kan hjälpa barnen 

vidare i samspelet med andra. Någon respondent menar att de vuxna måste försöka 

få med barn som leker ensamma men samtidigt acceptera när barn vill leka 

ensamma. Någon respondent betonar vikten av att barnen behöver känna trygghet 

och gemenskap för att utvecklas och kunna leka. Trygghet främjar barnets fantasi och 

lust till att upptäcka och utforska. Enligt respondenterna lär sig barnen att visa 

hänsyn till varandra genom leken vilket följer barnen genom hela livet. Någon menar 

att: 

Samarbete ingår i barns lärande då barnen ofta behöver 

 dela med sig i leken, att visa hänsyn till varandra.  

Barn utvecklas genom att delta i gemenskap tillsammans med andra.  
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Förskollärares uppfattningar kring den egna rollen i barns lek  

 

 

Figur 2. Förskollärarens roll för att kunna främja barns lek. 

Respektera barns lek: Respondenterna är eniga om att leken bör undvika styrning i 

den mån det är möjligt, men är eniga om att gå in och styra barnens lek om leken 

upplevs som störande för de andra barnen. Respondenterna menar att det handlar 

om att skapa lekro för alla barn. Några respondenter anser att en bra lek som 

kommer vidare av sig själv inte ska störas för att lekens handling då kommer av sig, 

utan att förskollärarna då ska finnas i bakgrunden. Samtidigt menar några andra 

respondenter att det är vikigt att stödja barnen i leken genom att vara med i allt 

barnen gör på förskolan. Både inom leken men även vid fristående moment 

exempelvis rita, pyssla, bygga. 

Samtliga respondenter menar att barns lek främjas genom att vuxna visar respekt för 

lek utan avbrott. När de vuxna avbryter barns lek måste de reflektera kring 

anledningen till varför de avbryter leken. Respondenterna betonar att de bör ställa sig 

frågan om leken istället kan fortgå, behöver barnen verkligen avbryta leken för 

städning innan de ska äta mellanmål, nya aktiviteter osv. Någon respondent lyfter att 

leken kan styras beroende på vad syftet är. Det är då vikigt att fråga sig själv varför 

man går in och styr barnens lek, och menar att när hon kan svara på den frågan så 

kan det vara fog till att styra barnens lek. Respondenten yttrade även: 

Frågan är ju om det går att styra barnens lek, vi kan ju  

styra aktiviteter men då är de frågan om det är lek.  

Leken drivs av lust och vi kan styra barn i att utföra  

aktiviteter men barnen gör det då inte utav ren lust  

utan det sker utifrån lydnad. Men vi kan också  

rikta barnens uppmärksamhet emot någonting särskilt  

och på så sätt styra deras lek.  

En av de tillfrågade respondenterna är av åsikten att om barnen leker bra så går det i 

vissa situationer att skjuta på den planerade verksamheten. Det handlar inte bara om 

att organisera samlingar menar förskolläraren utan att barnen ska få tid till sin lek. 

Skapa goda förutsättningar: Någon respondent menar att leken sker i ett 

meningsfullt sammanhang och påpekar att lekens betydelse är väldigt viktig för 

barnets utveckling. Det viktiga är då att skapa goda förutsättningar och ge barnen och 

leken tid. Vuxna bör enligt respondenterna skapa en inbjudande miljö samt inte störa 
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barns lek i onödan. Inte heller avbryta och gå in i leken för tidigt, utan ge barnen en 

chans att klara av leken själva. De menar vidare att de kan behöva styra upp 

situationen när barnen fastnar i en lek. Då kan det vara viktigt att tillföra något till 

leken exempelvis genom att komma med nytt material eller nya idéer. 

Respondenterna i våra intervjuer är överens om att barnens lek stimuleras genom 

samspel. Några utav respondenterna menar då att de måste vara med i leken för att 

organisera och styra upp eventuella konflikter så att det blir positivt för barnens 

samspel. Någon respondent uttrycker att: 

Det måste finnas arenor som bidrar till ett positivt  

samspel, det gäller att granska sin egen verksamhet  

för att möjliggöra för goda samspel. 

Tillföra material och erfarenheter: Respondenterna påpekar skillnaden mellan att 

avbryta leken för andra aktiviteter eller avbryta när något tokigt är på väg att ske. Vid 

konflikter anser respondenterna att de har fog till att gå in och stödja barnens lek 

genom att rikta uppmärksamheten emot något annat. Någon respondent beskrev en 

tidigare konfliktsituation där barnen blev osams kring sin lek med klossar. 

Respondenten beskrev hur hon hanterade detta: 

Jag påbörjade en lek med klossar tillsammans med barnen  

där barnen då utvecklade leken med förslaget att klossarna  

var ett badhus. Diskussionen utvecklades till vad som finns i  

ett badhus. Barnen kom då med förslag på en kloss som kunde  

fungera som dusch. Här upptäckte jag hur viktigt det är att jag  

som pedagog är med och inspirerarbarnen till vidare lek.  

I en sådan aktivitet menar respondenten att barnen får prata med varandra och 

komma på nya idéer för att kringgå konflikten. Respondenterna lyfter att det är 

viktigt att tillföra olika verktyg och material för att barnen ska komma vidare i sin lek. 

En respondent menar att hon är delaktig i barnens lek genom att ställa frågor till 

barnen om lekens händelseförlopp för att på så vis utveckla barnens tankar. 

Respondenterna är eniga om att de ska tillföra sin egen fantasi genom att ställa frågor 

till barnen. Barnens svar används sedan till att komma på nya tankar som möjliggör 

för nya lekar. Det är viktigt att det finns andra alternativ för vad barnen kan få göra. 

Någon respondent yttrade att barnen ska tillåtas att leka genom att förskollärarna 

delar med sig utav sina egna erfarenheter. Respondenten menar vidare att: 

Det är förskollärarens ansvar att inte hindra barnens  

lek genom att säga nej, utan att ansvaret ligger i  

att möjliggöra för barnens lek. 

Respektera fri lek: Någon respondent menade att hon inte vet skillnaden på fri lek 

och lek. Några respondenter betonar att ordet fri lek kan få en negativ klang och 

menar att fri lek kan för barnen tolkas som att springa omkring men leken kan då 

upplevas som rörig. Den fria leken bör enligt respondenterna ske genom en vettig 

aktivitet men detta kan då leda till att leken blir styrd. Någon respondent menar 

vidare att utevistelse innebär mer fri lek medan innelek begränsas av de material som 
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finns. De övriga respondenterna menar att fri lek är motsatsen till styrd lek. Någon 

respondent menar: 

Fri lek är en bearbetning utan styrning från den vuxne,  

det handlar om vad barnet upplevt eller hur de tolkar  

sin omvärld. Den fria leken är ofta individuell där  

barnet befinner sig just då. 

Någon respondent tycker att fri lek är när barnen får bestämma helt själva vad de vill 

leka och hur de vill leka. Samtliga respondenter menar att det i slutändan gäller att 

det blir bra för alla barn, men att den fria leken måste få ett större utrymme inom 

förskolans verksamhet. 

Uppmuntra lustfylld lek: De flesta av respondenterna är eniga om att deras roll i 

barns lek är att finnas till hands för barnen genom att stödja och tillföra leken nya 

moment. Respondenterna anser att de kan ställa frågor till barnen för att utveckla 

leken. Exempelvis genom att fråga barnen i leken ”hur tänker du nu?”, ”vad händer 

sen?” samt ”vad finns det där?”. Genom detta skapar de en levande berättelse i leken 

och skapar en lustfylld lek. Enligt några av respondenterna så behöver barnen 

uppmuntran till att sätta ord på det som sker i leken. Alla respondenter betonar att 

leken måste vara lustfylld för att barnen ska kunna tillägna sig kunskap som senare 

leder till ett fördjupat lärande. Några respondenter är eniga om att de vuxna ska 

ställa öppna frågor till barnen genom att föra ett samtal om vad barnen leker för att ta 

del av barnens tänkande. Det kan exempelvis vara om barnen leker att de åker buss 

då förskollärarna kan fråga ”vart ska ni?”, ”var har ni varit?” samt ” hur var det där?”. 

På så vis kan de vuxna använda sin egen fantasi och leva sig in i barnens lek. Några 

respondenter menar att: 

Genom att ställa frågor till barnen så får jag igång deras  

tankeprocess. Det handlar inte om ett rätt eller ett färdigt svar,  

det viktiga är att själva tankeprocessen kommer igång  

där barnen upptäcker att det finns olika tankesätt. 

Någon respondent anser att man ska fånga situationerna där barnen bygger eller 

räknar i sin lek och uppmuntra barnen i leken som då pågår. Någon respondent 

påpekar även att matematiska situationer ständigt finns i vardagen och att det då 

skapas tillfällen för kommunikation om hur barnen räknar och bygger, respondenten 

menar att: 

När barnen bygger med lego eller tågbanan kan vi  

tillsammans räkna de bitar som behövs, hur vi ska bygga  

ihop banan och testa våra olika idéer tillsammans. 

5. Resultatanalys och Diskussion 

Metoddiskussion 

 

I denna studie valdes en kvalitativ metod då syftet var att undersöka förskollärares 

tolkningar genom intervjuer. Vi valde att spela in intervjuerna då vi ansåg att det 
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skapar en bättre dialog och kontakt med den intervjuade. Fejes och Thornberg 

(2009) påpekar att kvalitativ forskning beskriver data där de inspelade intervjuerna 

används som syfte för att skapa förståelse för det som ska analyseras. I vår studie 

upptäckte vi att intervjuer var ett bra sätt för att kunna jämföra vad de tillfrågade 

ansåg då vi utgick ifrån ett antal frågor i ordningsföljd. Vi valde att inte ha följdfrågor 

då vi ansåg att det skulle gå smidigare att sammanställa de svar vi fick. Intervjuerna 

skedde i enrum mellan informant och intervjuare, något som för informanten 

upplevdes som ett omsorgsfullt samtal. Under några intervjuer upplevdes det att 

respondenten i fråga var något reserverad. En diskussion som senare uppstod bland 

oss informanter var att en orsak kan ha varit att respondenterna i fråga, som vi vet 

var nyexaminerade lärare, möjligtvis var osäker på den egna yrkesrollen och sitt 

ledarskap. En annan aspekt kan ha varit att respondenten i fråga endast var obekväm 

med situationen. Bjørndal (2005) menar att intervjuer kan uppfattas som ett förhör 

där respondenten kan känna sig något utsatt, och menar att kvalitén på intervjun 

baseras utifrån det utformade klimat som intervjuaren skapat. Vi hoppas dock att de 

utdelade intervjufrågorna i förväg gav bidrag till ett behagligt och sällskapligt möte 

även från respondenternas sida, något som inte framkom tydligt i alla intervjuers 

slut. Som vi nämnt tidigare använde vi oss utav enskilda intervjuer i denna studie. De 

enskilda intervjuerna i denna studie baserades utifrån ett bekvämlighetsurval. Om vi 

skulle göra intervjuer för en liknande studie framöver hade vi med hög sannolikhet 

valt gruppintervjuer. Dels för att skapa en mer bekväm situation där samtalet 

förhoppningsvis kan flöda friare, men även för att intervjua ett helt arbetslag där de 

tillsammans får ta del utav varandras tankar och idéer. Något vi anser skulle gynna 

arbetslaget och verksamheten framöver. Något vi upptäckte vid sammanställningen 

utav alla intervjuer var att många svar inte var relevanta utifrån hur vi tolkade frågan 

vi ställt, vi gjorde då utsorteringar i materialet. Då vi ser tillbaka på frågorna som 

ställdes inser vi att de hade kunnat formuleras tydligare, exempelvis genom att ställa 

flera frågor men även utveckla de frågor som fanns genom att vara mera bestämd och 

tydlig. Exempelvis utveckla de frågor som berör hur förskollärare ska bidra och stödja 

barns lek. Där saknas det en tydlig fråga, förslagsvis ”Hur ser du på din egen roll i 

barns lek?”. 

Resultatanalys  

 

Denna analysdel är fördelad utifrån ”förskollärares uppfattningar kring lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande” samt ”förskollärares syn på den egna 

rollen i barns lek”. 

Förskollärares uppfattningar kring lekens betydelse för barns utveckling och lärande:  
 
Lek är lärande: Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påpekar att leken många 

gånger hör samman med barnens lärande då barn i lek utforskar omvärlden och 

kommunicerar med andra, samt att barn i lek omvandlar intryck och upplevelser. 

Resultatet av datainsamlingen visar att förskollärare anser att leken inte kan skiljas 

ifrån ett lärande. De menar att barn lär sig genom lek. Ett exempel på detta är att 
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barns spontana lek ofta innehåller räkning och konstruktion då de bygger med olika 

föremål vilket är positivt för deras lärande.  Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2011) skriver att en del lärare är kritiska till att bedriva lärande i 

förskolan. Dessa lärare menar att lärandet ska ses som en naturlig del av leken, 

utifrån barnets eget initiativ.  Förskollärarna i denna studie ser leken som ett sätt för 

barnen att även ta till sig nya kunskaper och att leken ska ingå i ett meningsfullt 

sammanhang.  

Studien tar upp ett exempel där barnen är intresserade av rymden och dess planeter. 

Förskolläraren använder sig då av olika material för att barnen ska få utöka sin 

kunskap om ämnet. Detta arbetssätt skapar både glädje och motivation för barnen 

och ett positivt lärande. Detta tolkas som att barn behöver meningsfulla 

sammanhang för att kunna ta till sig kunskap, vilket sker genom att barnens intresse 

tas tillvara på utav förskollärarna för att stimulera barnens utveckling.  Johansson 

och Pramling Samuelsson (2007) anser att barn är lekande lärande individer. 

Författarna skriver att leken skildrar barnens livsvärld och i den finns inga gränser 

mellan lek och lärande. Lillemyr (2013) påpekar dock att personalen inom förskolan 

måste förstå hur betydelsefull leken är för barnen, för att leken ska kunna inkluderas 

till pedagogiska sammanhang. Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) betonar vikten av att lyfta fram leken för att höja dess status och integrera den 

med ett lustfyllt lärande. Förskollärarna betonar att barnens lek är lustfylld vilket 

leder till att barnen tillägnar sig kunskaper i leken som stimulerar deras lärande. 

Dock påpekar förskollärarna att barnen många gånger styrs av aktiviteter inom 

förskolans verksamhet, men att barnen då drivs av lydnad och inte enbart lust. 

Förskollärarna är även eniga i intervjuerna att lekens egenvärde måste värdesättas då 

leken ska anses vara något mera än enbart en väg till planerade lärandesituationer. 

Granberg (2003) ser leken som ett värdefullt tillvägagångssätt då barn skapar 

förståelse och tillägnar sig olika färdigheter samt kunskaper i leken. Förskollärarna 

uttrycker att de ser leken som ett sätt för barnen att ta till sig nya kunskaper men att 

leken då ska ingå i ett meningsfullt sammanhang.  Lpfö 98/10 

(Utbildningsdepartementet, 1998/2010) betonar att leken bör användas på ett 

medvetet sett för att gynna barnets individuella utveckling och lärande.  

Ramar för fri lek: Samtliga förskollärare menar att barns lek inte bör avbrytas utan 

att de reflekterat över anledningen. De menar att barn behöver tid till att leka och 

menar att det oftast går att skjuta på planerade aktiviteter. Olausson (2012) nämner i 

sin forskning att den fria leken uppfattas som positiv, men att den fria leken många 

gånger styrs av pedagogisk verksamhet. Welén (2004) menar att leken utgör en viktig 

process för barnens utveckling och att leken bör användas som en pedagogisk metod, 

detta innebär att leken blir styrd till en viss del men att läraren samtidigt kan 

stimulera och utveckla barnens lek. Förskollärarna påvisar ett dilemma då förskolans 

verksamhet innehåller mycket ramar för vad barnen får göra och var de tillåts leka, 

vilket innebär att barns intressen inte alltid kommer främst då ramarna för den fria 

leken utgör ett motstånd.  
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Förskollärarna menar att den fria leken borde innebära barns egen delaktighet i att 

bestämma hur och var de vill leka och att benämningen då skulle heta självständig 

lek. Samtliga förskollärare menar att den fria leken innebär en bearbetning av 

upplevelser och tolkningar av omvärlden och att fri lek därför borde ges mer 

utrymme i förskolans verksamhet. Olausson (2012) betonar att lärarens roll i den fria 

leken är mycket viktig för att skapa en balans av både pedagogstyrd verksamhet och 

fri lek. Författaren menar att fri lek utvecklar barnets mognadsfaser på ett positivt 

sätt men det gäller att vara uppmärksam på barngruppens sociala klimat då 

hierarkier lätt kan uppstå bland barnen.   

Social kompetens, samspel och gemenskap: Öhman (2011) anser att lärare måste 

undersöka varifrån barnen hämtar inspiration till leken, då läraren ansvarar över att 

barnen får rätt stöd i sin utveckling när det gäller lekens innehåll. Förskollärarna 

anser att deras intresse och samspel med barnen i och genom lek ger förskollärarna 

möjlighet till att diskutera, ställa frågor och föra leken vidare på ett sätt som gynnar 

barnens kunskapsinhämtning och lärande. Vidare anser förskollärarna att det är 

viktigt att benämna det barnen gör i sin lek för att stimulera och stärka deras 

utveckling. Detta kan tolkas som att förskollärare ständigt bör skapa dialoger 

tillsammans med barnen där förskollärare ber barnen berätta vad de gjort. Slutsatsen 

kan då tolkas som att förskollärare måste visa intresse för att utmana barnens tankar. 

Löfdahl (2002) anser att barn i gemensam lek skapar meningsfulla sammanhang 

samt att lärarna i lekens gemenskap ökar en förståelse för barnens perspektiv.  

Bygdeson-Larsson (2010) anser att barnens koncentrerade lekar endast kan pågå om 

samspelet fungerar, samt att samspelet mellan barn och vuxna bidrar till dessa 

koncentrerade lekar. Författaren betonar att samspelet mellan barnen och de vuxna 

borde utgöra grunden för förskolans kvalité. Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 

1998/2010) uttrycker att socialt samspel främjar barnens kunskapssökande, då det är 

i lek som barn söker kunskap. Någon förskollärare i studien menar att ett positivt 

samspel är bra för barns sociala fostran och att det bör ske ur ett demokratiskt 

perspektiv vilket innebär att den starkaste åsikten inte alltid vinner. Studien visar att 

barn lär sig visa hänsyn genom lek och det är i lek som barn tar efter andra. 

Förskolläraren menar vidare att etiska dilemman som uppstår mellan barnen kan 

skildras genom respondentens aktiva medverkan i att lyfta ut dilemmat och skildra 

denna genom lek. En annan förskollärare anser att barns lek handlar om att 

kompromissa, ge och ta och komma överens genom att mötas på halva vägen. 

Förskolläraren menar att dessa aspekter lyfter fram lekens enorma betydelse främst 

när det gäller barns sociala utveckling. 

Förskollärares syn på den egna rollen i barns lek: 
 
Respektera barns lek: Förskollärarna respekterar att barn ibland vill leka ensamma 

men hävdar att känslan av trygghet och gemenskap stimulerar barnens fantasi och 

lust till att utforska. Lillemyr (1990) nämner att lek är ett användbart verktyg inom 

förskolans pedagogik, men att förskollärare måste respektera leken då den tillhör 



21 
 

barnens livsvärld. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2007) betonar vikten 

av att respektera barns lek, då lärarens roll i barns lek ej ska upplevas inkräktande 

genom att överta leken. Resultatet i vår datainsamling visar att förskollärarna anser 

att leken kan styras i ett meningsfullt syfte, men att förskollärare måste respektera 

barns lek och därmed fråga sig själva vad syftet är till att styra leken. Dock så anser 

förskollärarna att leken kan styras om viss lek upplevs störande för andra, det 

handlar då om att skapa lekro för hela barngruppen. Förskollärarna menar att de då 

kan tillföra nya idéer eller nytt material genom att gå med i barnens lek för att 

organisera och stimulera till ny lek. Detta tolkas som att det är viktigt att inte bara gå 

in och styra leken utan även stödja genom att komma med nya förslag till lek så att 

barnen inte blir passiva. Knutsdotter Olofsson (1987) anser att barnens lek är frivillig 

men när vuxna då går in och styr leken så omvandlas barnens lek till en 

sysselsättning, en sysselsättning som riktas mot ett lärande. Förskollärarna i 

intervjuerna anser att barnens lek drivs av lust och att verksamhetens planerade 

aktiviteter många gånger drivs av lydnad. Detta tolkas som att förskollärare måste 

anpassa de planerade aktiviteterna efter barnens intresse för att aktiviteterna ska 

upplevas på ett positivt sätt för barnen.  

Skapa goda förutsättningar, tillföra material och erfarenheter: Lillemyr (2013) 

betonar att lärare måste diskutera begreppet lek för att tillsammans få en någotsånär 

gemensam uppfattning om vad leken innebär. Detta för att kunna nyttja leken i 

pedagogiska sammanhang då leken ska genomsyra barnens bildning och uppväxt. 

Det framkommer i intervjuerna att förskollärarna har en gemensam uppfattning 

kring lek och lärande, de menar att barns lek kan nyttjas till lärande situationer. 

Ekelund (2009) betonar att lärare måste ge barnens lek ett värde då lärare genom 

olika uppfattningar antingen kan fånga upp eller ignorera barnens lek. De tillfrågade 

förskollärarna är noga med att påpeka vikten av att gynna och skapa goda 

förutsättningar för lek. De menar att de måste utgå ifrån att barnens intresse ska stå i 

centrum och att de vuxna ska använda sin egen fantasi genom att ställa öppna frågor 

till barnen så att barnen kan utveckla leken vidare. Engdahl (2011) menar att barnen 

ska bemötas av respekt samt att lärarens ansvar är att ge respons på barnens egna 

initiativ. Läraren ska stödja barnens nyfikenhet, intresse och deras olika åsikter, samt 

att verksamhetens personal måste anpassa de egna perspektiven till barnens nivå. 

Förskollärarna beskriver det egna deltagandet i barnens lek som ett tillvägagångssätt 

för att kunna skapa trygghet och stärka samspelet i barngruppen. Vidare skriver 

Folkman och Svedin (2003) att den vuxnes deltagande handlar om att finnas som 

stöd och fungera som förebild och vägledare. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) anser att lärare ska möjliggöra lekar där alla barn upplever delaktighet. 

Förskollärarna uttrycker i intervjuerna att de medvetet håller sig nära barnen för att 

överblicka deras lekar. Detta tolkas som att förskollärare vill vara delaktiga i barnens 

lek för att kunna överblicka leken, samtidigt som de måste visa hänsyn genom att 

hålla sig på ett visst avstånd.  

Respektera fri lek och uppmuntra lustfylld lek: Øksnes (2011) anser att lärare ska 

stimulera barnens utveckling genom att skapa aktiviteter som är lekfulla och att det 
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måste ske på ett lustbetonat och självmant sätt utifrån barnen.  Förskollärarna i 

studien menar att förskollärare kan starta upp och utveckla en lek tillsammans med 

barnen. Detta kan tolkas som att förskollärare kommer med förberedande idéer för 

att skapa en ny lek. Genom att de vuxna inleder leken kan det leda till att barnen 

utvecklar lust till att leka vidare. Doverborg m.fl. (2013) poängterar att förskollärare 

ska utmana barns tankar och föreställningar för att kunna främja barns läroprocess. 

Detta stöd sker genom att förskolläraren tar barnens perspektiv, samt gynnar 

utvecklingen av leken. Vidare anser Lindqvist (1996) och Granberg (2003) att vuxna 

kan skapa lekvärldar där barn och vuxna tillsammans utvecklar lekens handling. De 

vuxna kan utifrån detta gestalta figurer men de vuxna måste vara medvetna om att 

leken ska ske på barnens villkor. Författaren menar att när vuxna ingår i barnens lek 

så skapas det en djupare förståelse hos barnen för lekens innehåll.   

Johansson (2011) anser att förskollärare måste uppmärksamma barnens önskningar 

och behov då det leder till att skapa en positiv atmosfär.  I studien framkommer det 

att förskollärarna anser att barn tolkar sin omvärld utifrån upplevelser där de 

befinner sig just då. Detta kan tolkas som att barn reflekterar över sin livsvärld 

utifrån sina erfarenheter. När barnen leker så går de in i en lekvärld där omvärlden 

inte existerar fullt ut därför måste förskollärare visa hänsyn till barnens lek.  Lpfö 

98/10 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) framhåller att förskolans verksamhet 

bör ta hänsyn till barnets erfarenhetsvärld för att barnet ska kunna söka kunskap och 

förståelse genom leken. I studien framkommer det att förskollärarna själva menar att 

de noggrant måste överväga när det är relevant att gå in i barnens lek men att de 

måste visa hänsyn till att det är barnens egen lekvärld. Förskollärarna anser att de 

inte ska gå in och störa barnens lek så länge leken sker utan konflikter, de menar att 

när leken blir störd så mister barnen fokus i leken och går miste om lekens handling. 

De menar dock att det är viktigt att finnas med i bakgrunden för att kunna lösa 

konflikter.  

Resultatdiskussion  

 

Förskollärarna i denna studie är överens om att barn skapar lärande genom sin lek 

och att dessa begrepp är oskiljaktiga. Det har framkommit att förskollärare anser att 

leken måste vara lustfylld vilket senare främjar till ett naturligt lärande, ett lärande 

som sker i alla situationer. I leken utvecklar barnen en social kompetens som visar sig 

utifrån barnens hänsynstagande, omtänksamhet och samspel. Förskollärare menar 

att barns intresse bör stå i centrum för att skapa ett positivt och stimulerande 

lärande. Det framkommer i intervjuerna att kommunikationen mellan barn och 

vuxna är väldigt betydelsefullt, då förskollärarna i studien uttrycker att barn och 

vuxna förstärker varandra. Förskollärarna menar att barnens tankegångar synliggörs 

genom samtal, vilket även leder till att förskollärare då får kunskap om vad leken 

betyder för barnen själva. I studien framkommer det att barns lek inte alltid innebär 

stimulans och att förskollärare då kan behöva hjälpa barnen vidare i deras lek. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) påpekar att en viss aktivitet kan betyda 

lek för vissa barn, men att samma aktivitet i samma ögonblick kan innebära ett 



23 
 

lärande för andra barn. Författarna har en åsikt om att vad som menas med lärande 

eller lek enbart kan definieras utifrån barnens perspektiv. De menar vidare att 

lärarens roll i barnens lek är att engagera sig i barnens vilja och lust till att leka, detta 

för att synliggöra barnens livsvärld och skapa utrymme för deras meningsskapande. 

Studien visar att det behövs lyhörda förskollärare som inför nya idéer och nytt 

material, för att skapa nya tankar som leder till utvecklade leksituationer. 

Förskollärarna uppfattar att den egna rollen innebär att skapa goda förutsättningar 

för att barnen ska få tid för sin lek, då barns lek ska genomsyra förskolans 

verksamhet. Utifrån intervjuerna i studien framgår det att förskollärarens roll 

handlar om att kunna se barngruppens behov och funktion, vilket tyder på att 

förskollärare ständigt måste engagera sig mera för barns lek. I Lpfö 98/10 

(Utbildningsdepartementet, 1998/2010) framgår det att förskolans verksamhet måste 

vara lärorik och rolig. Där lärande, omsorg och fostran ska ses som en helhet för att 

förskolan ska kunna erbjuda en bra pedagogisk verksamhet. Förskollärarna uppfattar 

att de ständigt måste granska det egna ledarskapet och synsättet kring lekens 

betydelse, för att på bästa sätt kunna gynna barnens utveckling. Detta kan tolkas som 

att planerade aktiviteter inte alltid behöver vara fastställda i alla lägen, utan att 

förskollärare bör ta vara på barnens lek och oftare omsätta barnens intressen i den 

planerade verksamheten. På så vis kan barnen bli mer intresserade av att medverka i 

aktiviteterna som då utgår ifrån deras egna intressen och lust, något som gynnar 

barnens utveckling.  

I studien framkommer det att förskollärare måste reflektera över vad som är viktigt 

för att få den pedagogiska verksamheten att fungera. Förskollärarna menar att de 

måste själva granska det egna ledarskapet och synsättet kring lekens betydelse för 

barnens utveckling. Öhman (2011) skriver att barn i lek bearbetar sådant de redan 

har kunskap om eller något de vill få mer insikt kring, vilket leder till att barnen ökar 

sin förståelse för vad de är intresserade utav. I studien framkommer det att lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande innebär nya kunskaper, men även att 

leken stärker och utvecklar vidare de kunskaper barnen redan förfogar över. Lpfö 

98/10 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) betonar att barn i lek erövrar kunskap 

och socialt samspel, förskolans personal ska engagera sig i barnens samspel både till 

barngruppen och individuellt. Det framkommer i studien att förskollärare ska finnas i 

närheten som stöd för att kunna upptäcka situationer där förskollärare behöver 

stödja barnens lek och utveckla deras sampel. Det framkommer att förskollärarna ska 

stödja barnens lek och utveckling genom att vara närvarande och ställa frågor till 

barnen om lekens handling, men även om barnens tankar kring leken. I denna studie 

framkommer det att förskollärarens roll i barns lek innebär att vägleda barnen då 

leken anses vara en drivkraft för samspelet. Det framkommer även att förskollärarens 

roll är att motivera barn till att upptäcka omvärlden genom sin lek. Lpfö 98/10 

(Utbildningsdepartementet, 1998/2010) påpekar att förskolan ska inspirera barn till 

att undersöka omvärlden.  Det framkommer i studien att lek engagerar barn, genom 

lekens handling kan barnen då skapa förståelse för sina tankar men även skapa 

förståelse och hänsyn för andras perspektiv.   
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Det har även framkommit i studien att förskollärare associerar den fria leken som en 

leksituation där barnen får leka fritt. Förskollärarna uppfattar den fria leken som 

individuell och att den handlar om var barnen just då befinner sig i sin utveckling. De 

menar att den fria leken är en bearbetning utan styrning från förskollärarna, då barn 

i sin fria lek tolkar omvärlden. I denna studie har det framkommit att ordet fri lek är 

väldigt laddat, och att fri lek istället borde benämnas som självständig lek. Det har 

framkommit att förskollärare har en gemensam uppfattning kring fri lek men att 

förskolans verksamhet ändå innehåller ramar för vad barnen får göra. Förskollärarna 

uppfattar att fri lek ofta tolkas som en situation som lätt spårar ur, en situation där 

barnen tillslut springer omkring i brist på annat. Det framkommer dock att barnens 

lek utomhus medför en friare och mer självständig lek, däremot så framkommer det 

inte i intervjuerna att förskollärarna tar vara på den fria leken genom att gå ut. 

I denna studie framgår det att förskollärare inte vill styra barns lek om det inte 

uppstår konflikter eller om de ser att barnen inte kommer vidare i sin lek. Samtidigt 

så har det framkommit i studien att barns fria lek innehåller mycket styrda ramar för 

vad som är tillåtet i leken, ramar som innebär att barnens intressen inte alltid 

kommer i första hand. Förskollärarna är överens om att barns fria lek är ett laddat 

ord och att det är en lekform som ska ske utan styrning från vuxna. Förskollärarna 

yttrar även att den fria leken borde ges ett större utrymme inom förskolans 

verksamhet vilket vi tycker är viktigt för barnens utveckling. Detta kan tolkas som att 

förskollärare måste granska synsättet kring den fria leken och verkligen diskutera på 

arbetsplatsen vad de vill åstadkomma med barns fria lek, och hur de på bästa sätt ska 

kunna gynna barnens utveckling. I denna studie framgår det att vuxna ska ställa sig 

frågan varför leken ska avbrytas, för att det måste finnas ett gott syfte till att avbryta 

barns lek. Det framkommer att förskollärarna anser att leken ska styras av barnen 

och att förskollärarna inte ska ta över barnens lek och dess handling. De syftar till att 

planerade aktiviteter ska anpassas utifrån barnens lek, genom detta visar 

förskollärarna hänsyn till barnens lek och respekterar lekens egenvärde.  

Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) betonar att barnen i förskolan 

ska erbjudas en miljö som utmanar barnen samt lockar barnen till aktivitet och lek. I 

förskolan ska barnen bemötas utav engagerade vuxna som ser till barnens möjlighet 

och styrka. Det framkommer att förskollärare ska anpassa förskolans miljö så att den 

stimulerar och inspirerar barnen till att leka, vilket i sig gynnar barnens utveckling 

och lärande. Förskollärarna i denna studie betonar att det handlar om att det ska bli 

bra för alla barn. Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) påpekar att det 

är förskollärarens roll att genomföra arbetet inom förskolans verksamhet, och att 

förskolläraren ska ge barnen goda förutsättningar som gynnar deras lärande och 

utveckling.    

Slutsatser  

 

Studiens slutsatser är att förskollärares gemensamma syn på förskolans verksamhet 

handlar om att stödja barns lek och skapa stimulerade miljöer. Det framgår även att 
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tiden för barns lek måste ges utrymme inom förskolans verksamhet. Förskollärarens 

roll innebär att vägleda barn genom att ställa utvecklande frågor vilket gynnar deras 

fortsatta lek och därmed även bidrar till lärande. Studien visar att barns lek främjar 

den sociala kompetensen, något som framöver främjar deras inträde till vuxenlivet 

och det omgivande samhället. Barns lek innebär inte alltid stimulans för barnen och 

därför krävs det lyhörda och engagerade förskollärare som är med och utvecklar 

leken vidare. Denna studie visar att förskollärare måste se till barngruppens olika 

behov och funktioner då barn upptäcker omvärlden genom sin lek. Förskollärarens 

roll handlar om att granska den egna synen på barnet och lekens betydelse. Det 

framkommer i denna studie att förskollärare inser vikten av lekens betydelse men att 

det i praktiken inte alltid är så lätt att tillgodose barns lek utifrån de fasta ramar som 

förskolans verksamhet innefattar.  

Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 

 

I studiens intervjuer kom det fram att förskollärare uppfattar lärande och lek som 

oskiljaktigt, men att barns lek är komplicerad då gränsen mellan att styra eller stödja 

är svår att urskilja. Här upptäckte vi hur viktigt det är att använda sig utav de 

didaktiska frågorna som innebär vad, hur och varför vid arbete inom förskolans 

verksamhet. Dessa didaktiska frågor innebär att förskollärare ställer sig frågan inför 

varje moment i verksamheten exempelvis, Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Varför 

ska vi göra detta? Här kan de som läser denna studie även förstå betydelsen utav 

förskollärarens arbete för att kunna främja barns lärande och utveckling. Vi har i 

denna studie upptäckt hur viktig lekens egenvärde är för barnen. Detta är något som 

även bör uppmärksammans av alla människor i barns närhet för att främja barns 

utveckling vidare, något som även bör ske utanför förskolans verksamhet. Med denna 

studie har vi fått en djupare förståelse kring att leken inte endast ska ses utifrån ett 

lärandeperspektiv utan att lekens egenvärde är oerhört betydelsefullt för barnet och 

att detta måste respekteras. Studien har även gett oss nya kunskaper om lekens 

enorma möjligheter för barns lärande samt hur förskollärares individuella syn på lek 

speglar det pedagogiska arbetssättet. Denna studie kan öppna upp för diskussion hos 

verksamma förskollärare som då kan leda till utveckling av synen på barns lek, något 

som kan främja den pedagogiska verksamheten i framtiden.  

Något vi kan sakna i intervjusvaren är hur förskollärarna i fråga kompromissar i 

samarbete med barnen, hur förskollärarna själva möter barnen på halva vägen var. 

Det vi upplevt i denna studie är att forskning kring begreppet lek är svårt att skapa en 

förståelse för. Det vi har läst har för det mesta behandlat vad leken utvecklar hos 

barnet. Vi skulle vilja att forskare fokuserar på hur människor ser på lekens betydelse 

för barnet, inte bara förskollärare utan även övriga vuxna i samhället. Vi anser att 

uttrycket ”har du bara lekt idag?” tar för stor plats i samhället samt att människor är i 

behov av mer kunskap kring vad leken ger barnen. En annan fokusering inom ny 

forskning skulle kunna behandla barns egen syn på lärarens roll i lek, vad barnen 

anser om att vuxna är med i leken. Detta för att utveckla och ge en större 

medvetenhet för förskolans personal om vad leken betyder för barnen själva. En 
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vidare forskning skulle kunna undersöka förskollärares uppfattningar kring lek och 

jämföra hur barnens lek tas tillvara på inomhus respektive utomhus då vi upplever 

att lek i utevistelse innebär en friare lek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Referenser 

 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder. Malmö: Liber AB. 

Bjørndal, Cato R. P. (2005). Det värderande ögat: Observation, utvärdering och 

utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. 

Bygdeson-Larsson, K. (2010). “Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt 

sätt”: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan, med hjälp av Pedagogisk 

processreflektion. Doktorsavhandling, Umeå universitet, Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap.  

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga  forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Doverborg, E. Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i 

förskolan. Stockholm: Liber.  

Ekelund, G. (2009). Barnet och leken. Sveriges Utbildningsradio AB. 

Engdahl, I. (2011). TODDLE R S AS SOC IAL AC TORS IN THE SWEDI SH PR E S 

CHOOL. Avhandling, Stockholm University. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2009) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Fejes, A. 

& Thornberg, R. (red.). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. 

Folkman, M-L. & Svedin, E. (2003). Barn som inte leker: Från ensamhet till social 

lek. Stockholm: RUNA FÖRLAG.  

Granberg, A. (2003). Småbarnslek: En livsnödvändighet. Stockholm: Liber.  

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2006). Lek och läroplan: Möten mellan 

barn och lärare i förskola och skola. (Acta Universitatis Gothoburgensis, 249.) 

Göteborg: Göteborgs universitet.  

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2007). ”Att lära är nästan som att leka”: 

Lek och lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber.   

Johansson, E. (2011). Möten för lärande: Pedagogisk verksamhet för de yngsta 

barnen i förskolan. Kunskapsöversikt. (2:a uppl.). Stockholm: Fritzes.  

Knutsdotter Olofsson, B. (1987). Lek för livet. Stockholm: HLS Förlag.  

Lillemyr, O-F. (1990). Lek på allvar: Teorier om lek under förskoleåren. Lund: 

Studentlitteratur.  

Lillemyr, O-F. (2013). Lek på allvar: en spännande utmaning . Stockholm: Liber AB. 

Lindqvist, G. (1996). Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

 



28 
 

Löfdahl, A. (2002). Förskolebarns lek: En arena för kulturellt och socialt 

meningsskapande. Akademisk avhandling. Karlstad University Studies. 2002:28. 

Olausson, A. (2012). Att göra sig gällande: Mångfald i förskolebarns 

kamratkulturer. Avhandling, Umeå universitet, Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap.  

Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2003). Det lekande lärande barnet 

i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber.  

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2006). Lärandets grogrund. Lund: 

Studentlitteratur.  

Sheridan, S. Pramling Samuelsson, I. & Johansson, E. (2011). Förskolan: arena för 

barns lärande. Stockholm: Liber AB.  

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet. (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10. (Reviderad 

2010). Stockholm: Skolverket. 

Welén, T. (2004). Kunskap kräver lek. Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Öhman, M. (2011). Det viktigaste är att få leka. Stockholm: Liber AB 

Øksnes,M. (2011). Lekens flertydighet: om barns lek i en institutionaliserad 

barndom. Stockholm: Liber AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Bilagor 

 
Bilaga 1 
 

Hej. 

 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som studerar vår sista termin. Vi 

heter Helén Lilja och Christina Johansson. Vi går inriktningen lek, lärande och 

utveckling. Vi skriver just nu på vårt examensarbete som handlar om lärares 

uppfattningar kring lek. Samt hur förskollärare använder sig av barns förutsättningar 

och intressen i den pedagogiska verksamheten. Vi har därför valt att intervjua sex 

olika förskollärare inom förskolan. Vi hoppas få ta del av era tankar kring barn och 

deras lek. Din integritet kommer att skyddas genom att vi använder oss utav fiktiva 

namn vid studiens resultat. 

Denna intervju kommer att spelas in med en diktafon för att säkerställa att era ord 

ger en rättvis bild av det du framför. Detta för att vi vill föra en dialog och samtidigt 

kunna ha fokus på dig som respondent. Det inspelade materialet kommer efter 

intervjun att skrivas ned ord för ord för att sedan kunna radera inspelningen.  

Intervjun kommer att ta cirka 20 minuter.  

Med detta brev så lämnar vi intervjufrågorna så att du en vecka innan kan fundera 

och förbereda dig. 

Undrar du över något så får du gärna kontakta oss via telefon eller mail. Om du väljer 

att delta i vår undersökning så blir du en av sex intervjuade personer. 

 

Helén Lilja 

namn@student.mdh.se 

073 – xxx xx xx. 

Christina Johansson 

namn@student.mdh.se 

073 – xxx xx xx. 

Handledare Anette Eriksson 

namn@mdh.se 

021 – xx xx xx. 

 

 

 

mailto:namn@student.mdh.se
mailto:namn@mdh.se
mailto:namn@mdh.se


30 
 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor  
 
 
 

 Hur skulle du vilja definiera lek och lärande? 

 Vad anser du om att styra barnens lek? 

 Hur gör du för att stödja barnen i deras lek? 

 Hur anser du att förskollärare kan bygga lärande utifrån barnens lek? 

 Vad kan du bidra med i barnens lek? 

 Vad innebär fri lek för dig?  

 Hur ser du på lekens betydelse för barnens utveckling?  

 Kan du ge något konkret exempel på någon situation där ni har integrerat 

barnens lek till en lärande situation? 

 Hur ser du på att barnens samspel stimuleras genom lek? 
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Bilaga 3 
 

Arbetsfördelning 

I början när detta arbete inleddes så diskuterade vi fram och tillbaka om vad vi ville 

skriva om. Vi diskuterade om att vi under denna utbildning har lärt oss väldigt 

mycket kring barns lek och vad leken utvecklar. Vi insåg att vi var intresserade av att 

undersöka hur verksamma förskollärare ser på betydelsen av lek. Varför är leken så 

viktig och hur anser de själva att de ska förhålla sig till den? Innan vi visste vad vi 

ville undersöka så började vi låna mycket litteratur om barns lek. Vi satte oss in i 

litteraturen genom att dela upp litteraturen då det var alldeles för många att gå 

igenom tillsammans. Sedan diskuterade vi vad litteraturen handlade om och 

beslutade tillsammans vilken litteratur vi tyckte var relevant för detta arbete. Vi valde 

till en början att skriva litteraturdelen enskilt då vi hade obligatoriska föreläsningar. 

När det obligatoriska arbetet var över träffades vi nästan varje dag och granskade 

arbetet, vad skulle ingå och vad kunde raderas. Därefter har vi reviderat litteraturen 

tillsammans och skrivit den gemensamt.  

Vissa delar i detta arbete delades upp och skrevs enskilt, dagen efter träffades vi alltid 

och sammanställde våra texter av det som var relevant att spara. Arbetets struktur 

och innehåll har ständigt beslutats gemensamt. Det har emellanåt skrivits överflödigt 

mycket text, och en stor mängd har valts bort. Men vi anser att vi vissa dagar behövde 

skriva enskilt för att det skulle flyta på lättare utan varandras resonemang när det 

kändes motsträvigt att komma vidare. Det har tagit lång tid att tillsammans sitta och 

granska all text, diskutera och föra argumentationer samt skriva ihop all text 

tillsammans. Men det har varit lärorikt då vi fått en bättre förståelse för varandras 

åsikter. Dock så har datainsamlingen och bearbetningen skett i ett gemensamt arbete 

från början till slut. 

  


