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Syftet med denna studie är att studera förskollärares inställning till att medverka i 
barns lek samt att studera vad förskollärare anser om leken och dess betydelse. Som 
metod i denna kvalitativa studie har intervjuer använts. Det genomfördes sju stycken 
intervjuer med verksamma utbildade förskollärare. I resultatet framkom att 
förskollärare anser att leken är grunden för allt lärande och att det vore konstigt som 
förskollärare att inte använda sig av leken i verksamheten. Inställningen till att 
medverka i barns lek berodde på barnens ålder och att det skulle ske på barnens 
villkor. Samtliga informanter hade liknande inställningar till lekens betydelse och till 
att medverka i barns lek.  
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1. Inledning 
 
När vi skulle arbeta fram ämnet till detta examensarbete, valde vi förskollärares 
inställning till att medverka i barns lek, samt vad förskollärare har för syn på leken 
och dess betydelse. Att vi valde att arbetet riktar sig till förskollärares medverkan i 
barnens lek kom till då leken uppfattas som viktig i barnens uppväxt. Där av valde vi 
förskollärares medverkan som ämne då vuxna har mycket att tillföra i barns lek i ett 
lärande syfte samt utveckling, likväl som barnen kan ge vuxna nya kunskaper.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) betonar vikten av leken då det är en 
arena där barnen kan utveckla och lära sig olika sätt att kommunicera. I läroplanen 
för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998/10) [Lpfö98/10] står det att 
förskollärare ska skapa möjligheter i verksamheten för att barn ska kunna leka, 
utforska, experimentera men det framgår inte om förskollärare bör vara 
medverkande eller inte? 

 
 

  
 

1.1 Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares inställning till att medverka i 
barns lek. Vidare är syftet att undersöka vad förskollärare har för syn på leken och 
dess betydelse.  
 

1.2 Forskningsfrågor 
 

 Vilken inställning har förskollärare till att medverka i lek? 

 Vad har förskollärare för syn på leken och dess betydelse? 

 
2. Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för vad tidigare forskning skriver om leken 
och förskollärares medverkan i leken.  
 

2.1 Lek 
 
Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) menar att det är svårt att ge en omfattande 
förklaring vad lek är, till och börja med är lek barnens vardag och deras behov samt 
deras rättighet. Vidare skriver de att det inte finns någon specifik definition av vad lek 
är då det pågår så mycket i leken och kan därmed bli svårt att få en komplett 
överblick. Löfdahl (2004) menar även hon att det är väldigt svårt att ge en specifik 
definition av leken.  
 
Lek är meningsfullt för att den stödjer barnens utveckling men leken i sig är viktig 
betonar Öhman (2011). Vidare menar författaren att leken är en friskfaktor, hon 
menar att genom leken väcks känslor som glädje, lust och spänning som i sin tur 
leder till välmående och som är kopplat till hälsa.  I leken kan barnen lära sig något 
nytt då de undersöker och prövar sig fram samt att de kan i samspel med andra barn 
lära sig något nytt. Eftersom leken är på låtsas använder sig barnen av sin fantasi, 
kreativitet och de kan finna egna lösningar i leken menar Fagerli m.fl. (2001). Vidare 
skriver författarna, då leken är på låtsas kan barnen lättare tänja på gränserna utan 



2 

 

 

att bli granskade samt att genom leken känner barnen ett egenvärde. För att barn ska 
kunna leka med andra barn ska barn ha utvecklat förståelse för vad som är lek och 
vad som inte är lek, att de hänger med i lekens handling samt att de ska kunna vara 
med och påverka handlingen och utveckla handlingen i leken. Barn utvecklar även 
socialkompetens i leken, sitt språk samt att leken förbereder barnen för utveckling 
och socialisering. Författarna tar även upp att då förskollärare observerar leken kan 
de få en bra grund att stå på i sitt uppfostringsarbete. Då förskollärare lär sig mycket 
om barn samt den unika arenan som speglar leken för barnen. Barnen behöver leken 
för att kunna utveckla sin kommunikation, förbättra sin samarbetsförmåga. När barn 
är i lek kan de inta olika roller. Barn är motiverade till lek inte för att uppnå något 
mål med hjälp av leken, leken är ett bra sätt att engagera barnen.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att människan är i ett ständigt 
lärande, så länge man lever lär man. Barnen skapar ständigt nya erfarenheter och 
kunskaper genom samspelet med omgivningen och människor i den. Vilken kunskap 
som barnen tillgodoser sig är beroende på de förutsättningar som ges. Men det är 
genom leken alla dessa kunskaper erfaras, det är i leken som barnen kan vinna 
erfarenheter i livet. Vidare menar författarna att barn redan tidigt, när de börjat 
förskolan har ett mål med sitt agerande. De vill förstå något eller klara av en viss 
uppgift. De kan däremot vara avvaktande till saker som de inte har erfarenhet av, det 
är där som förskollärarens roll blir extra viktig. Förskolläraren behöver interagera 
med barnet, samspela och vara en del av det nya, så att barnet kan skapa sig en 
erfarenhet. Författarna skriver vidare att leken alltid har varit den centrala delen i 
förskolans verksamhet, då det sägs att leken är det mest naturliga sättet ett barn 
uttrycker sig via. Leken kan ses på flera sätt antingen som något som ”tillhör” barnen, 
något som är deras eget område och dels genom en pedagogstyrd lek. Leken och dess 
betydelse är således något som ständigt utmanas, vad betyder leken för barnen, för 
förskollärare, allt detta för att utveckla verksamheter. Författarna menar att leken 
styrs av vad förskollärare anser är okej, får barnen leka vad de vill? Författarna menar 
att leken är svårfångad.  
 
Lillemyr (2002) menar att det finns vissa saker som förskolan och skolan har ett stort 
ansvar för, uppväxtmiljö och inlärningsmiljö. Detta gör att förskollärare har en 
medvetenhet om några centrala delar i dessa, exempelvis vilken betydelse 
verksamheten har för barnens utveckling av egenvärde, självuppfattning samt att lära 
känna dessa. Att det är blandningen av sampel med andra och med sig själv som 
lärande skapas samt att det finns olika sätt att nå lärande, experiment, lek och 
övning. 

  
Löfdahl (2004) menar att leken är en gemensam aktivitet, att i leken får handlingar, 
kunskaper och stoff en mening utifrån barnens innehåll i leken. Vidare skriver hon 
att det är flera forskare som menar att leken är beroende av gemenskapen och 
meningsfulla kontext för att den ska bli bestående och kunna utvecklas. Öhman 
(2003) menar att det kanske är frågan om hur barn leker än vad de leker som är 
viktigt. Barnen leker utifrån sina tidigare erfarenheter och upplevelser samt det som 
barnen skulle vilja ha erfarenhet ifrån. Vidare menar författaren att i leken 
anstränger sig barnen att begripa livets mening, vad som är gott och vad som är ont. 
Barnen får genom leken utforska och utveckla sitt känsloregister, gemenskap, liv, 
död, hat och kärlek. Med att även pröva på de hemska och smärtsamma känslorna 
kan det bli lättare för barnen att få en förståelse för detta.  
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Fagerli m.fl. (2001) menar att förskollärare och föräldrar länge har ansett att leken är 
betydelsefull för barnen och att den bör vara en central punkt i verksamheten på 
förskola och skola och även i hemmet. Författarna menar att leken bör ta stor plats i 
verksamheten för att barnen ska trivas. Genom att skapa en möjlighet för barnen att 
leka får barnen chans att vara med och bestämma och vara delaktiga. Vilket 
Läroplanen för förskolan (1998/10) betonar att barnen ska vara delaktiga i 
verksamheten, kunna påverka och vara med och fatta vissa beslut. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2006) betonar att barn ser förskollärare som en trygghet och 
en hjälpande hand, genom detta kommer barnen och ber om förskollärares stöd då 
lekvärlden har blivit störd av något.   
 
Løkken genom Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att leken är inte 
bara att göra något för barnen utan leken gör något med barnen, på samma sätt kan 
det tänkas på lärande. Vidare skriver författarna att i leken delar barnen sina tidigare 
erfarenheter och upplevelser med varandra, med detta tar de del av varandras 
perspektiv och med detta kan de utveckla en förmåga att förstå andras perspektiv. I 
leken utvecklar barnen den kommunikativa kompetensen då det inte finns några 
fasta regler i leken utan reglerna måste ständigt bytas ut och formas om tillsammans 
med alla som är delaktiga i leken. Författarna menar också att barnen lär sig bäst 
genom att göra något som engagerar barnen. När barnen fångas upp av något 
intressant, vill barnen lösa eller utforska de som är intressant. Med detta blir leken en 
källa till lärande. Barn lär på väldigt många olika sätt, iaktta, imitera, lyssna, delta, 
kommunicera, experimentera och så vidare. Vilket även läroplanen för förskolan 
(Lpfö98/10) betonar att barn ska använda sig av flera olika uttrycksformer för att ett 
gott lärande ska skapas.  Fagerli m.fl. (2001) betonar att språket är en avgörande 
faktor för att samspelet mellan människor ska kunna fungera, då språket har flera 
olika uttrycksformer.  
 
Lek är lustfyllt och barn leker för att det är roligt menar Öhman (2011), detta anses 
vara ett av lekens viktiga egenvärden. Ett annat egenvärde som leken har är att den 
skapar en känsla av välbefinnande, det är i leken som barnen skrattar och har roligt. 
Ett tredje egenvärde i leken är att barnen får uttrycka hur de ser på saker och ting, de 
leker utifrån sina erfarenheter, det som är intressant samt att de leker något som de 
känner igen sig i men även leker det sådant som de vill veta mer om. Ytterligare ett 
egenvärde för leken är att leken bidrar till en god hälsa hos barnen, de får uttrycka 
med hela kroppen och utmana sina kroppsliga rörelser i leken. Genom leken menar 
författaren vidare att barnen får utforska sina tidigare erfarenheter utifrån olika 
perspektiv, den roll som barnet hade i verkligheten behöver barnet inte ha i leken och 
kan där med se situationen i olika perspektiv. Vidare menar författaren att 
förskollärare bör undvika att ingripa i barnens lek på ett negativt sätt. Precis som 
vuxna pratar om sina problem och svårigheter leker barnen sig igenom de svårigheter 
som finns hos dem. Barnen leker för att skapa mening och förståelse utifrån tidigare 
upplevelser. På detta sätt menar författaren att leken har en terapeutisk effekt för 
barnen.  
 

2.1.1 Förskollärares roll och medverkan i barns lek 
 
Leken är det centrala i förskolepedagogiken och därmed är det väldigt viktigt att 
förskollärare har en god kompetens inom detta område menar Fagerli m.fl. (2001).  
Vidare menar författarna att förskollärare behöver ha en god kunskap om barns lek, 
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hur förskollärare förbereder sig samt genomför lekarna. Eftersom leken är barnens 
vardag och engagerar och motiverar barnen är det viktigt att förskollärare har leken 
som fokus i sitt arbete. 
 
Öhman (2003) menar att det är förskollärares ansvar att skapa möjligheter för 
barnen att öppna upp för lek, att leken ska få ta plats och att det ska finnas plats för 
leken. Förskollärare måste vara flexibla för att leken ska kunna ta den plats den 
behöver.  Förskollärare ska hjälpa barnen att försöka förstå lekkoderna som finns, 
skapa en trygghet så att barnen vågar vara med i leken, de ska vara närvarande vid 
leken och finnas där när det behövs. Leken ska inte behöva avbrytas i onödan och 
barnen ska inte behöva avbryta sin koncentration i onödan, utan förskollärare ska 
visa respekt för barnens lek. Det är förskollärares uppgift att tillgodose barnen med 
material, utrymme, tid, miljö som är skapad för lek, att skapa gemensamma 
upplevelser hos barnen samt att ha ett lekfullt förhållningssätt. Carlgren (2005) 
menar att flexibilitet är en viktig del för läraryrket för att de ska kunna se varje 
individs behov samt att kunna tillgodose goda lärmiljöer i verksamheten för barnen.  
 
Barn knyter an till förskollärare på ett annat sätt än med sina föräldrar menar Öhman 
(2003), med detta menar hon att det berikar barnets utveckling samt att barnen lär 
känna flera vuxna och får därmed flera olika förebilder att känna igen sig i. Vidare 
skriver författaren att barnen blir sedda av förskollärare, bekräftade och 
uppmuntrade att fortsätta sin vilja att utvecklas. Förskollärare ska finnas som stöd 
för varje barn och dess familj att ta itu med svårigheter som kan finnas. I 
förskolan/skolan kan barnet utvecklas i lugn och ro och tänka bort svårigheter som 
finns i hemmet för en stund.  
 
Leken gör att barn känner ett egenvärde menar Fagerli m.fl. (2001), med detta blir 
det därför viktigt att förskollärare förhåller sig till två perspektiv, Lekens egenvärde 
och Lärande genom lek. Båda dessa perspektiv är enormt viktiga för barnens lärande 
och utveckling. Förskollärare bör komma ihåg lekens egenvärde i de pedagogiska 
sammanhangen, leken för barnen är något mer än bara praktiskt och metodiskt, 
leken har alltså ett värde utöver det pedagogiska sammanhanget.  
 
Lek och lärande har många gemensamma egenskaper menar Öhman (2011) som lust, 
kreativitet, valmöjligheter, meningsskapande samt möjligheten att få sätta upp mål. 
För att ett lustfyllt lärande ska skapas i verksamheten bör förskollärare se till hela 
barnet och att hela barnets värld är involverad. Lärandet måste ske i samspel mellan 
barn och lärare, men barnen måste ha en egen intention att vilja lära. Här har leken 
en viktig del då barnen i leken får göra sina egna val vilket främjar lärandeprocesser. 
Vidare menar författaren att utforskar- och upptäckarglädjen är en stor del till 
motivation för lärande, därför blir det viktigt för förskollärare att utmana barnen att 
upptäcka, iaktta, reflektera och föreställa sig. Genom att erbjuda detta främjas även 
nyfikenheten och lusten att lära. Lärande anser författaren ska ses som 
kunskapssökande, i samspel med andra barn och vuxna skapas och konstrueras 
kunskapen.  
 
Öhman (2003) menar att utifrån våra tidigare erfarenheter och upplevelser agerar vi 
olika på barnens lek och deras beteende. Ska barnen få leka våldsamma lekar, 
sexlekar och leka med ondska och hat? De värderingar och tolkningar förskollärare 
har och det värderingar som finns i arbetslaget, samt det värderingar som föräldrar 
har påverkar förskollärares syn på barnens lek och vad som är tillåtet och inte tillåtet. 
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Vidare skriver hon att förskollärare bör tänka igenom innan denne avbryter en lek, 
för vems skull gör jag detta? Förskolläraren avbryter kanske leken för att föräldrarna 
inte vill att barnen ska leka exempelvis våldsamt, samt att förskolläraren kanske 
avbryter för att leken upprör hos förskolläraren. Därför menar Öhman att 
förskolläraren bör tänka igenom sitt val av att avbryta leken innan leken avbryts.  
 
När en förskollärare är med i leken blir denne någon att se upp till samtidigt som 
förskolläraren kan hjälpa barnen att se och uppfatta leksignaler menar Knutsdotter 
Olofsson (1992). Vidare skriver hon att förskollärarens delaktighet i barnens lek när 
barngruppen är av ett oroligt slag är ovärderlig för barnen. Förskolläraren kan skapa 
trygghet, tillit samt kunskaper hos barnen som handlar om omtänksamhet.  Genom 
att vara närvarande och samspela på barnens nivå i barnens lek skapar förskolläraren 
ett speciellt band till varje barn, förskolläraren blir således en säkerhet. ”Barnen lär 
lekar av de vuxna och de vuxna lär barnens lekar” (s. 124). Författaren uttrycker att 
interaktion mellan barn och vuxna på förskolan visar att de tillfällen där 
förskolläraren är 100 % intresserade i barnens lekvärld då förskolläraren verkligen 
ser barnen upptar en mycket liten del. Det är väldigt vanligt att förskollärare får 
dåligt samvete när de integrerar med barnen då det känns som att de ”smiter undan” 
de dagliga rutinerna. Hon betonar även att förskollärare inte är ”lata” då man är 
närvarande och leker med barnen då barnen är på sin hemmaplan och den vuxne 
måste anpassa sig för att hänga med i leken. Detta är lika krävande för de vuxna som 
för barnen när de vuxna ber barnen sitta still för ett lärande tillfälle. Öhman (2011) 
menar att det är en hårfin gräns mellan att bejaka och störa barnens lek med detta 
blir det därför en stor utmaning för förskollärare att hitta ett positivt sätt att stödja 
barns lek.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson genom Öhman (2011) beskriver tre olika former 
av samspel, explorativa, berättande och formbundna samspel. Den explorativa 
samspelsstilen formas av öppenhet och forskande vilket innebär att barnens tankar 
och idéer har en stor del i hur förskolläraren formar verksamheten. Förskollärarens 
uppgift är att skapa möjligheter för barnen att kunna vara kreativa och få använda sig 
av sin fantasi. Den berättande samspelsstilen innebär att förskolläraren ofta har en 
medlekande roll och barnens meningsskapande har stort utrymme. Förskollärarens 
uppgift är att skapa tillfällen där berättande har en stor del, där barnen ska få kunna 
uttrycka sig på flera olika sätt. I den formbundna samspelsstilen är förskolläraren ute 
efter att lära vilket kan innebära att leken tappar sin lustfylldhet. Barnen i denna 
samspelsstil är väldigt begränsade och kontrolleras hela tiden av förskolläraren som 
vill skapa lärandetillfällen. Vidare menar författaren att förskollärare inte ska göra 
intrång eller överta barnens lek, de ska istället försöka reflektera över hur de kan gå 
in i barnens lek med respekt och lyhördhet. Förskollärare ska inte heller ingripa 
förtidigt i barnens lek då de kan ta bort möjligheten hos barnen att träna på 
problemlösning, konflikthantering samt att göra misstag och själva kunna korrigera 
till dem. Detta stämmer överens med John Deweys teori ”learning by doing”, vilket 
Lindström (2005) beskriver som att barn lär sig genom att göra det som ska läras in, 
att man utöver det praktiskt och inte bara teoretiskt.  
 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) står det att förskolan ska vara ett ställe där 
barnen får en trygg miljö som samtidigt utmanar och bjuder in barnen till lek. Leken 
ska ge barnen inspiration att vilja utforska omvärlden. Fortsättningsvis hävdar 
läroplanen att leken är stor del i barnens utveckling och lärande, att förskollärare ska 
använda leken på ett medvetet sätt för att gynna barnens lärande och utveckling, 



6 

 

 

detta ska prägla förskoleverksamheten. Johansson & Pramling Samuelsson (2006) 
hävdar att barn på förskolan vill ha förskollärarens uppmärksamhet för att bli sedda 
och hörda i sin lek och sitt lärande, de vill även ibland skapa ett samspel med 
förskolläraren. Oftast sker detta då barnen vill få deras kompetenser bekräftade vilket 
är då barnen skapat något eller vill visa att de kan eller har klarat av något. Detta är 
även ett mål i läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) att förskollärare ska se till att 
varje barns behov ska respekteras och tillgodoses, för att på så sätt bli införstådda 
med sitt egenvärde.  
 
Öhman (2011) betonar att låtsasleka för barn är viktigt, detta lär sig barnen 
tillsammans med en vuxen, till exempel förskollärare, förälder eller lärare. Vidare 
menar hon att låtsasleken kanske är den viktigaste och svåraste leken i tillvaron. Hon 
menar vidare att det är därför vuxnas uppgift att föra vidare de lekkoder som finns till 
barnen samt att försöka få barnen att förstå de lekkoder som finns.  
 
Att som förskollärare vara en passiv betraktare av leken menar Öhman (2011) inte är 
stärkande för barnens lekutveckling. För att genom att vara alltför passiv som 
förskollärare får barnen inget stöd i leken och blir därmed svårt att vidare utvecklas 
inom leken. Barnen får inget stöd att utveckla positiva relationer samt inget stöd att 
bygga lekvärldar tillsammans. Förskollärare blir mer en lekvakt med många 
tillsägelser och tillrättavisningar än det stöd som barnen behöver för att utvecklas 
genom leken. Vidare skriver författaren att det inte är bra att som förskollärare att 
lägga sig i barns lek på ett negativt sätt som avbryter eller är störande för barnen i sin 
lek. Detta blir lekstörande och lekförstörande för barnen. Som förskollärare bör man 
inte dirigera barnens lek alltför mycket, då det tyder på saknad av lyhördhet och 
följsamhet. Att övertolka leken är inte heller bra, leken stannar då av.  
 
Barn behöver förskollärare som är aktiva i barns lek, kan tolka leksignalerna, svara på 
barnens lekgester och mimik på ett förhållningssätt som är lyhört och sensitivt 
uttrycker Öhman (2011). Vidare menar författaren genom att förskollärare deltar i 
barnens lek skapas en jämbördighet och förtrolighets relation mellan barnen och 
förskollärare men barnen blir även mer språkligt aktiva när förskollärare deltar i 
leken. Från allra första början är förskollärare barnens bästa lekpartner.  

 
2.1.2 Lekteorier 

 
Lekteorier var något som skapades som ett försök att förklara varför och hur leken 
uppstår menar Löfdahl (2004). De första psykologiska teorierna om barns lek kom i 
slutet av 1800-talet. Som belyste barnens fysiska utveckling där rörelselekar var ett 
verktyg för att ge utlopp för överskottsenergi ibland även tvärtom. Inom denna teori 
sågs leken till en början vara ett sätt att förbereda för vuxenlivet. Författaren skriver 
vidare om det psykologiska och biologiska perspektivet vilket kan beskrivas att det är 
hur individen utvecklas och dennes personlighet som är i fokus. Man bedömer och 
studerar barnen med synen på deras lekbeteende vilket gör att innehållet i leken inte 
spelar så stor roll. Vidare skriver hon om Freud som anser att det är i leken som 
barnen avreagerar sig för att förstå eller klara av en situation. Då det är 
personligheten hos barnen som studeras kan leken ses som ett diagnostiskt 
instrument för förskollärare.  
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Leken kan vara till hjälp för att förstå barnens utveckling. Författaren skriver att 
Piaget har tagit fram ännu en teori, den kognitiva teorin som innebär att leken 
utvecklar kunskaper från det enkla till det komplexa, från konkret till abstrakt. Denna 
teori gör det enkelt att se hur barnen successivt utvecklas då de tar sig an nya 
lekformer som då är ett tecken på en utveckling. Vidare skriver författaren om de 
biologiska grunderna för leken som betonar etologiska teorier som visar på en likhet 
mellan djurens lek och människors lek. Då rörelse mönster och sätt att kommunicera 
liknar varandra.  
 
Det finns ett kulturellt och socialt perspektiv uttrycker Löfdahl (2004) som lyfter 
fram hur barn leker och skapar tillsammans. Inom detta område är det innehållet i 
vad barnen leker som är det viktiga och det som studeras. Fenomenbaserade teorier 
kan användas inom detta perspektiv för att förstå det ursprungliga i barnens lek, här 
analyseras spontanitet hos barnen, dynamiken i gruppen samt det stora 
rörelsebehovet. Att ha ett estetiskt perspektiv på lek menas att inrikta sig på olika 
betydelser och fantasiprocesser som skapas. Då konst, litteratur och musik uppstår i 
lek vilket menas att både lekens form och innehåll är viktigt.  

 
3. Metod 

I det här avsnittet kommer det att redogöras för vilken metod som har valts. Det urval 
som valts kommer även att beskrivas. 
 

3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Denna studie är kvalitativ, vilket Stukát (2005) menar att den centrala punkten för en 
kvalitativ studie innebär att lättare ska tydas och få en förståelse för de resultat som 
fram kommit. Krag Jacobsen (1993) menar att den kvalitativa intervjun är så pass 
strukturerad att det underlättar att jämföra och bearbeta svaren från intervjun. Detta 
tar även Stukát (2005) upp att med den strukturerade intervjun är resultaten lättare 
att bearbeta och jämföra. Vidare skriver Krag Jacobsen (1993) att i denna 
intervjumetod används till största del öppna frågor. Genom att använda sig av öppna 
frågor anser Stukát (2005) att informanterna får chans att förklara sina svar istället 
för att svara ja eller nej. Det som är av intresse utifrån intervjuerna är att få ta del av 
informanternas tidigare upplevelser och tankar vilket Dalen (2007) betonar att 
kvalitativ intervju är speciellt lämpad för detta. Därför valdes strukturerad intervju, 
då frågorna ställdes i samma följd till alla informanter. Frågorna var däremot öppna 
för att informanterna skulle få ge uttryck för sina egna åsikter.  
 
Dalen (2007) anser att det är viktigt att lyssna samt att informanten får ta tid på sig 
att berätta sina tankar kring frågan vilket är nödvändigt för att svaren ska kunna 
användas som material. Utifrån detta valdes intervjuerna att genomföras enskilda. 
Det blir dels lättare att transkribera, samt att informanterna inte blir påverkade av 
någon annan och svarar utifrån sina egna tankar. Genom detta blir det också enklare 
att jämföra och analysera de olika intervjuerna. Informanterna fick även tid att 
fundera kring frågorna då de fick se frågorna innan intervjun genomfördes.  Stukát 
(2005) betonar vikten av miljön där intervjun ska genomföras, att det ska vara en 
lugn och trygg miljö för informanten samt att informanten bör få välja plats. Detta 
har vi tagit tillvara på och utfört våra intervjuer på en plats där informanten fått 
bestämma och med detta antar vi att informanten känner sig trygg på denna plats. 
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Att vara en aktiv lyssnare menar Häger (2007) att det gör informanten till 
huvudpersonen. Intervjuaren bör visa sitt intresse genom att ge positiva 
kommentarer som exempelvis, Mmm, jag förstår, berätta mer och så vidare. Detta 
anses som en självklarhet för att en intervju ska bli bra, därför användes de positiva 
kommentarerna och nickande gester under intervjun.  
 
Under intervjuerna har en bandspelare används för att kunna vara aktiva i samtalet 
och för att säkerställa att viktig information inte glöms bort. Intervjuerna valdes att 
spelas in då vi tror att anteckna intervjuerna tar bort uppmärksamheten från 
informanten. Det kan även hända att intervjuaren får be informanten att upprepa sig 
vilket bör undvikas då de kan uppfattas som att intervjuaren är ouppmärksam. 
Därför valdes intervjuerna att spelas in, för att kunna lyssna om och om igen på 
informanternas åsikter och funderingar. Bjørndal (2005) menar att vid användandet 
av bandspelare är man mer säker på att ingen information går förlorad. Han menar 
vidare att bandspelaren gör intervjuaren mer närvarande i samtalet. Som intervjuare 
menar han att man måste vara säker på att intervjupersonen godkänner 
användningen av bandspelaren. Denscombe (2009) tar upp vissa fördelar med 
intervjumetoden, bland annat att informanten på ett annat sätt kan uttrycka sina 
åsikter och förklara hur denne menar direkt. Då intervjuerna oftast är planerade i 
förväg blir svaren mer tillförlitliga. Författaren menar vidare att intervjutekniken i 
jämförelse med frågeformulär och observationer ger ett personligare intryck samt att 
informanten kan se det som ett nöje att kunna på ett mer öppet sätt få uttrycka sina 
idéer och åsikter utan att bli kritiserad. Han menar vidare att det finns några 
nackdelar med intervju, till exempel, intervjuareffekten. Med detta menas att 
intervjun blir lite av en drömbild, informanten berättar vad denne anser istället för 
att utgå ifrån hur denne arbetar i verksamheten. Även bandspelaren kan sätta ett 
visst stopp, då informanten blir hämmad av att bli inspelad.  

3.2 Urval 
 
Informanterna var mellan 29-60 år gamla och har varit verksamma förskollärare från 
nyexaminerad upp till 38 år. Intervjuerna genomfördes på både förskola och i 
förskoleklass med verksamma förskollärare. Intervjuernas roll i intervjuerna har varit 
neutral då svaren inte skulle bli påverkade vilket Denscombe (1998) menar är viktigt.   
 
Vi valde att dela upp intervjuerna var för sig, vi har sammanlagt gjort sju stycken 
intervjuer med endast utbildade förskollärare. Vi har intervjuat förskollärare som 
arbetar centralt i en storstad där det finns mycket flerspråkighet. Vi har även 
intervjuat förskollärare som arbetar på landet i en by på en förskola med åldrarna  
1-4. Denscombe (1998) skriver om bekvämlighetsurval där urvalet av informanter 
bygger på bekvämligheten hos intervjuaren. Detta utgick intervjuarna ifrån i deras 
urval.  
 

3.3 Databearbetning och analysmetod 
 
Denscombe (1998) menar att det är ett ansträngande arbete att skriva rent 
intervjuerna, men att det är en viktig del för att komma närmare den information 
som har samlats in och för att på så sätt lättare kunna analysera intervjuerna. 
Bjørndal (2005) betonar även han vikten med att transkribera. Genom transkribering 
har ett uttalande skrivits ner och därmed är det lättare att få en överblick på 
uttalandet och på så sätt lättare analysera. Därför valdes att transkribera intervjuerna 
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för att lättare kunna analysera intervjuerna, istället för att lyssna om och om igen på 
den inspelade intervjun. Som ovanstående författare nämnt är de lättare att se något 
svart på vitt istället för att behöva lyssna om och om igen för att få fram ett resultat.  
 
När vi hade genomfört våra intervjuer, transkriberade vi de intervjuer vi själva hade 
genomfört och därefter läste vi båda två igenom alla intervjuerna. Vi valde att 
transkribera intervjuerna ord för ord, då vi vill ha med helheten i intervjun. När vi 
hade läst igenom alla intervjuerna delade vi upp innehållet från intervjuerna i olika 
kategorier, för att på så sätt lättare kunna se ett samband mellan intervjuerna. Vi 
delade upp kategorierna utifrån likheter och skillnader som vi kunde hitta utifrån 
våra transkriberingar. De kategorier som fram kom; Leken som verktyg för lärande 
och utveckling av förmågor, förskollärares inställning till medverkan i barns lek samt 
lek som terapi.  
 

3.4 Etiska ställningstaganden 
 
Denscombe (1998) tar upp att tillit och en god relation är centrala punkter för att 
informanten ska känna sig fri och kunna berätta vad som helst som är aktuellt i 
intervjun. Han betonar vikten av att förtydliga att intervjun är frivillig och kan 
avslutas när som helst samt att informanten ska godkänna att den spelas in. 
Intervjun är även sekretess belagd och inga namn kommer att användas i studien, 
endast svaren kommer användas. Stukát (2005) betonar även vikten utav detta, att 
informanten ska vara väl informerad om syftet och att det är helt frivilligt att delta 
samt att de kan avbryta intervjun när som helst och att informanten själv bestämmer 
om de vill medverka eller inte. Det måste också tas hänsyn till att informanten är helt 
anonym i studien. Alla intervjuer gjordes muntligt, ansikte mot ansikte. Intervjuarna 
träffade informanterna veckan innan intervjun genomfördes för att muntligen tala 
om vårt syfte, varför detta görs, vad intervjun skulle handla om. Informanterna fick 
även information om att intervjun är frivillig och på ett ungefär hur lång tid den 
skulle ta samt att intervjun är anonym och att den endast skulle användas till denna 
undersökning. Vetenskapsrådet (2011) betonar vikten av att ta hänsyn till 
informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.   
 

4. Resultat 
I detta avsnitt kommer de resultat som kommit fram att beskrivas utifrån vad 
informanterna har svarat i intervjuerna. I bilaga 1 finns de intervjufrågor som 
användes. Resultatet har delats in i tre olika kategorier; Samtliga informanter 
nämnde leken som verktyg för lärande och leken som förbättrande av förmågor samt 
nämnde några informanter förskollärares inställning till att medverka i barns lek, ett 
fåtal nämnde även lek som terapi.  
 

4.1 Uppfattningar om lekens betydelse 
 

4.1.1 Leka för lärande och utveckling 
 
Samtliga informanter har beskrivit leken som svårdefinierad då leken är ett stort 
område och att leken är i princip allt. Den röda tråden i alla intervjuer är att samtliga 
informanter anser att leken är grunden till allt lärande, samt att det vore ”korkat” om 
man inte använde sig av leken i verksamheten. Informanterna lyfter även fram att 
leken är en uttrycksform i sig och genom att använda sig av leken i verksamheten kan 
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förskollärare nå fram till fler barn. En av förskollärarna svarar på frågan ”Använder 
du dig av leken i lärandesyfte?” på följande sätt: 
 

Ja det tycker jag hela tiden som förskollärare att man använder leken,  
skulle man inte göra de skulle det vara konstigt. Eftersom leken är hela 
grunden. Och har man en lek som fungerar och barn som leker så kommer  
det andra av sig själv., utveckling och kunskap . Det kommer av sig själv  
bara man har fått den här grunden att de leker. Leken betyder väldigt  
mycket, Leken är grunden för samspel och grunden för all utveckling.  

 
I leken lär sig barnen hela tiden och att som förskollärare kan man styra leken på ett 
positivt sätt menar informanterna. Vidare menar informanterna genom att 
förskollärare väljer att ha ett visst material framme eller att förskolläraren styr in 
leken på ett specifikt område, att förskollärare vågar prova sig fram med leken som 
ett verktyg samt att utmana sig själva med hjälp av leken. Som förskollärare betonar 
informanterna att det gäller att vara närvarande i leken för att kunna stödja barnen, 
skapa utmaningar till barnen för att barnen ska komma framåt i sin utveckling.  
Genom att göra ett aktivt val av miljöer ute och inne, menar en av informanterna att 
det naturligt uppstår olika utmaningar för barnen. Vidare betonar fler av 
informanterna att i leken utvecklar barnen sina förmågor, att kunna kommunicera, 
empati, turtagning och det sociala samspelet som finns i leken..   
 

Det finns så mycket som leken kan ge för barnen, dels är det att de liksom  
deras kreativitet och när det gäller fantasi och att kunna meningsskapande,  
att kunna lära sig om sig själv och sina begränsningar, känslor och bearbeta  
det. Sen så är det ju också ett, dels individuellt att lära sig att skapa en egen  
värld och att kunna bygga upp saker, sen så är det ju socialt också att samspela  
med andra. Det handlar om att lära sig att lyssna och rent att kommunicera och 
kunna lära sig att läsa av känslor, lite det där med empati hos andra kompisar,  
det är också en jätte viktig del. 

 
Genom leken anser många av informanterna att barnen lär av varandra och att de 
samspelar i leken med andra barn. Det är också en viktig del för de barnen som 
kommer till förskolan och inte har språket. Dessa barn förstår varandra ändå med 
hjälp av leken, oavsett etnisk tillhörighet så fungerar leken på samma vis. Även de 
barn som inte kan språket tror informanterna att de kan utveckla detta med hjälp av 
de andra barnen i leken, de hör hur de pratar och kan härma och ta efter. I leken 
utvecklas barnens språk då det kan hända att de härmar någon vuxen eller ett annat 
barn. 

 
Att de kan lära sig jätte mycket av varandra, att det är lättare för dem barnen  
som kanske inte har språket också. Och kunna lära sig och kunna vara med på  
samma villkor fast de kanske inte kan prata så bra. Dom förstår varandra ändå. 

 
Vidare betonar informanterna att leken utvecklar motoriken hos barnen, både grov- 
och finmotorik. Att i leken får barnen röra sig fritt och får sitt rörelsebehov 
tillfredställt. Informanterna tror att de mindre barnen alltid tar efter de större barnen 
och utvecklar där med sitt språk, sin motorik och så vidare. Iakttagelse är en stor del 
till lärande hos barn då barnen gör som vuxna gör och inte som vuxna säger menar 
informanterna. Därför är det viktigt att vuxna tänker på hur det agerar och handlar i 
olika situationer när barn är närvarande för att barnen sedan ska handla och agera på 
ett gott sätt.  
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Att de lär sig motorik, både fin och grovmotorik och språket . Definitivt språket  
och det tror jag att många barn som inte riktigt har svenskan kan lära sig mycket  
genom leken. Ja men empati för andra och allt de här sociala. Det är även väldigt 
viktigt som förskollärare att vara goda förebilder hela tiden för barnen. 

 
Att förskollärare skapar möjligheter för barnen att utforska, reflektera och analysera 
menar informanterna att det gör att barnen utvecklar sitt eget tänkande och 
förståelsen för omvärlden. Med detta blir barnen förberedda på hur samhällslivet 
fungerar och kan bli goda samhällsmedborgare med hjälp av förskollärares stöd. Barn 
lär sig genom att göra och inte bara att lyssna på hur man ska vara eller agera, genom 
att få utföra och utforska tar barnen till sig den nya kunskapen på ett bättre sätt än att 
bara lyssna betonar informanterna. Barnen kan även koppla kunskapen till ett tillfälle 
och kommer därmed ihåg kunskapen lättare.  

 
Man kan pricka in det här med att utforska, att ställa hypoteser och kunna se  
om de stämmer eller inte. Det här med naturvetenskap och när det gäller teknik,  
skapa bygga och konstruera. 

 
4.1.2 Bearbetning av tidigare erfarenheter 

 
Ett fåtal av informanterna beskriver lek som terapi. I denna kategori betonar 
informanterna att barnen bearbetar mycket i lek. Lek ses som en slags terapi för 
barnen, att leken är viktig för barnen och att den är rolig för barnen. Enligt 
informanterna är leken en bearbetningsprocess för barnen där de kan ta itu med sina 
svårigheter som finns i barnens tillvaro. Barn som har varit med om traumatiska 
händelser leker för att bearbeta det som de har sett eller varit med om. 
Informanterna uttrycker att barn ”diskuterar” händelserna med hjälp av lek och 
skapande för att ge uttryck för sina känslor. Ytterligare beskrivningar av lek i denna 
kategori är att genom leken kan förskollärare se vad barnen har för tidigare 
erfarenheter och upplevelser och därmed kan de se om svårigheter finns hos barnen. 
En förskollärare uttrycker: 
 

Jag tror att leken betyder jätte mycket för barnen för att de får utlopp  
för sina känslor och saker som de har varit med om. Men även lärande,  
det är de olika lekarna som rollek. Så där är det ju mamma, pappa och barn.  
Dom lär sig samarbeta med andra, de lär sig ge och ta men även så får de  
uppleva saker. Jag menar där vi jobbar där har vi ju barn som har gått igenom  
ganska hemska saker som har flytt ifrån krig och sätt väldigt otäcka saker. Och  
då kan ju leken vara ett sätt att arbeta sig igenom. 

 
Informanterna menar att barn precis som vuxna diskuterar när det uppstår problem 
eller svårigheter men de löser sällan problemet enbart genom diskussionen utan 
barnen tar till leken för att lösa de problem som uppstått. Skillnaden är att barnen 
inte kan sätta ord på sina känslor som vuxna kan men de kan visa genom leken hur 
de känner. I leken känner sig barnen hemma och kan därmed vara sig själva och visa 
sina känslor och hur de tycker och tänker genom leken. Informanterna menar också 
att barnen genom leken förbättrar sin förmåga för empati. Leken är barnens vardag 
och det är där barnen vill vara, i leken och få leka vad de vill menar informanterna.  
Informanterna menar därför att det är vår uppgift som förskollärare att skapa 
möjligheter för barnen att leka, att stödja barnen i leken och skapa utmaningar för att 
barnen ska utvecklas.  
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4.2 Förskollärares medverkan i barns lek 
 
Av den information som vi har fått från informanterna menar de att det är viktigt att 
vara medskapande i barnens lek, att förskollärare finns där och skapar utmaningar i 
barnens lek. Använder förskollärare leken medvetet kan man i stort sätt pricka av det 
mesta som står i läroplanen för förskolans mål menar en av informanterna.  
Vidare menar informanterna att fri lek är en stor del av verksamheten men även att 
förskollärare styr leken efter vad gruppen behöver.  
 

Att man ska vara medforskare, medskapare, vara ett stöd och vägleda. Det  
anser vi vara en form av planerad lek. Man kanske inte säger planerad lek rakt  
ut men det handlar ju om att man på olika sätt kan vara med, att antingen gå in  
och leka tillsammans med barn och vara en medlekare. 

 
Informanterna betonar att det är viktigt att vara med i barnens lek men även att låta 
barnen leka fritt och att förskollärare har ett syfte med den fria leken. Informanterna 
förtydligar även att förskollärare bör ha en gemensam syn på vad som menas med 
den fria leken i varje verksamhet. Vidare menar informanterna att i den fria leken lär 
sig barnen nya förmågor och kunskaper genom att samspela med varandra. Det bör 
finnas en balans mellan den fria leken och den styrda leken för att alla barn ska ha 
samma förutsättning och möjligheter till att ta till sig ny kunskap tillsammans med 
andra barn. 

  
 

Man får inte säga vi har fri lek här och bara rycka på axlarna utan de måste  
betyda något för oss också. Vi måste förstå varför vi släpper loss dem i den fria  
leken. Vi släpper ju loss dom inom vissa ramar. 
 

Många av informanterna menar att i medverkan i yngre barns lek ska man vara 
närvarande och kunna stödja och finnas tillhands, för att de yngre barnen inte kan 
göra sig förstådda verbalt utan gör detta med leken. Informanterna menar att i leken 
med äldre barn bör förskollärare observera för att få in barnen på rätt spår inom de 
sociala. Det syns bättre hur barnen agerar när det får vara själva i leken utan en 
vuxen. Det är även ofta så att de äldre barnen inte vill att förskollärarna ska vara med, 
att det drar sig undan när en förskollärare försöker vara med i leken menar 
informanterna. Då det är fler barn på avdelningen bör förskollärare medverka i leken 
genom att styra, för att på så sätt förhindra att den inte går överstyr då vissa barn kan 
bli rädda eller känner sig otrygga på avdelningen när det är för ”vilda” lekar betonar 
informanterna. De menar vidare att förskollärare därför kan skapa möjligheter för 
barnen till lek, öppna upp för förslag eller bjuda in barnen till en lek för att förhindra 
den ”vilda” leken. Det får heller inte glömmas bort att barnen tycker det är roligt att 
vuxna är medverkande i leken men de ska ske på barnens villkor. Förskollärare har 
en stor nytta i att medverka i leken då de hör och ser hur leken fungerar.  
 

Barn tar till sig allt genom lek, både positivt och negativt där får pedagoger  
vara med och styra så att det blir positivt. Med de allra minsta barnen får man 
vara en svans och observera dem för att se vad de tycker är intressant och sedan  
stödja dem i leken. 

 
När barnen får leka själva menar informanterna att de lär de sig lekkoderna 
tillsammans med de andra barnen och ett samlärande existerar. Det är flera av 
informanterna som tar upp att de ”sociala reglerna” lär sig barnen bäst genom att 
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leka fram dem tillsammans med andra barn men att förskollärare ska finnas där och 
vägleda barnen in i rätt riktning och visa vad som är rätt och fel.  
Med anledning av detta är det därför viktigt att varje förskollärare känner sin 
barngrupp utan och innan för att på bästa sätt förklara vad som gick fel och vad 
barnen hade kunnat göra istället.  
 

 Jag anser att det är otroligt viktigt att låta barnen leka själva. De behöver hitta 
 sin egen roll i leken och i förhållandet till varandra, i leken övar de både fantasi  
 och språk men även sin sociala förmåga.” 

 
Som informanterna har nämnt tidigare är det viktigt att observera barngruppen. 
Genom detta kan förskollärare skapa sig en bild av vad barnen är intresserade av, 
vilket kan underlätta när det kommer nya barn till barngruppen. Eftersom 
förskollärare då kan behöva medverka genom att hjälpa och stötta. Vidare betonar 
informanterna att det är viktigt att förskollärare är med och leker, ritar, skapar med 
de riktigt små barnen för att de ska hitta det som de tycker är intressant och för att 
kunna leka med andra och på så sätt nå fram till alla barn som individ. Som 
förskollärare är man konstant medskapare med barnen betonar informanterna, 
passivt eller aktivt, vilket båda har sina för- och nackdelar. Men informanterna 
betonar även att balansen mellan dessa är otroligt viktig, så att man inte blir för 
mycket av det ena eller det andra. Detta gäller i alla på förskolan förekommande 
situationer och att vara flexibel är ett måste. Detta har även många av informanterna 
nämnt, flexibilitet är A och O inom läraryrket. De menar vidare att barnen är flexibla, 
där av behöver förskollärare också vara det. Då det kan uppstå situationer där ”plan 
A” inte fungerar. 
 

Förstå vi vuxna kommer, nu ska du börja på förskolan, 16 barn. De är otroligt 
anpassningsbara. Dels lämna föräldern och komma till en grupp okända barn  
och okända fröknar men anpassar sig otroligt snabbt genom att de har leken,  
barnen är flexibla. De tänker så enkelt det blir så lätt. 

 

5. Resultatanalys 
I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras i olika kategorier. Analyseringen 
utgick från transkriberingen av intervjuerna.  
 

5.1 Uppfattningar om lekens betydelse 
 

5.1.1 Leken som verktyg för lärande och utveckling av förmågor 
 
Samtliga av våra informanter har betonat att leken är så pass stor att det blir svårt att 
definiera och hitta ett enkelt begrepp som beskriver hela leken. Fagerli m.fl. (2001) i 
likhet med Löfdahl (2004) menar att det inte är svårt att finna exempel på lek men 
att det är en svårighet att försöka definiera just leken i sig.  
 
Flera av informanterna har även betonat att förskollärare ska vara närvarande i 
barnens lek och skapa utmaningar till barnen för att tillsammans kunna utvecklas. 
Informanterna benämner även att förskollärare bör styra leken på ett positivt sätt. 
Öhman (2011) menar att det är viktigt hur förskollärare ingriper eller lägger sig i 
barnens lek. Hon menar att om förskollärare lägger sig i så att de förstör barnens lek, 
blir det negativt vilket kan tyda på brist på lyhördhet hos förskolläraren. Om 
förskolläraren däremot har en tanke bakom sitt agerande, kan de istället hjälpa och 
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stötta barnen i deras lek. Informanterna betonar att genom leken samspelar barnen 
och med detta utvecklar barnen tillsammans sin språkliga förmåga.  Informanterna 
tror även att i leken utvecklar barnen sina förmågor. För att samspel mellan 
människor ska fungera menar Fagerli m.fl. (2001) att språket är det som är den 
avgörande faktorn, då språk finns på många olika sätt, kroppsspråk, teckenspråk och 
så vidare. Knutsdotter Olofsson (1992) uttrycker att leken är en språkutvecklande 
arena för barnen. Vidare menar författaren att i låtsasleken utvecklar barnen språklig 
medvetenhet då de benämner en sten som exempelvis ett bröd, att orden inte hör till 
föremålet eller handlingen. 
 
Flera av informanterna menar att empati förbättras och utvecklas hos barnen med 
hjälp av leken.  Öhman (2011) menar att leken är en arena för empati, att lek och 
empati är nära varandra. Förutsättningar för att det ska kunna bli lek menar 
författaren är kombination av samförstånd, turtagning och ömsesidighet vilket är likt 
empatins villkor som är att kunna läsa av en människans sinnesstämning eller 
känslor. En av informanterna betonar att det är viktigt för barnen att leka då de får 
göra utlopp för sina känslor och tidigare erfarenheter i leken. De menar vidare att 
leken främjar känslan av stor och liten och omtanke för sina medmänniskor. Samspel 
menar informanterna är en stor del i leken och att det är med hjälp av varandra som 
barnen utvecklas och lär av varandra. Fagerli m.fl. (2001) skriver att barn behöver 
interagera med andra barn, de behöver uppleva saker tillsammans. 
 
Flera av informanterna har benämnt, att i leken lär sig barnen hur de ska agera kring 
det sociala, att kunna samspela med de andra barnen samt att kunna lyssna på vad de 
andra barnen har att säga. Detta är nödvändiga förmågor för att vara en god 
samhällsmedborgare. Informanterna har även nämnt att språket utvecklas inom 
leken och i interaktionen mellan barnen, samt att barnen tillsammans utvecklar och 
förstår de sociala reglerna som finns med hjälp av lek och förskollärare. Fagerli m.fl. 
(2001) menar att med hjälp av leken lär sig barnen det sociala system som finns i 
samhället. Även språket har stor betydelse vilket ter sig naturligt då leken är en 
plattform för språkutveckling. I leken övar barnen också sin sociala kompetens, den 
skapar kunskap om att umgås med andra. 

 
Informanterna benämner att imitationen är en stor del till lärande hos barnen då de 
minsta barnen härmar de större och de större barnen härmar de vuxna. Vilket i sin 
tur innebär att förskollärare bör vara goda förebilder i sin yrkesroll då barnen gör 
som vi gör och inte som vi säger. Detta stöds i läroplanen för förskola (Lpfö98/10) 
där det står att förskollärare ska vara goda förebilder för barnen.  
 
Informanterna betonar vikten av att låta barnen får utforska och genomföra själva för 
att barnen lär sig bäst genom att göra, samt att de då kan koppla en ny kunskap till en 
händelse och med hjälp av detta lättare komma ihåg. Lindström (2005) beskriver 
John Deweys teori ”learning by doing”, att man lär sig genom att göra det som ska 
läras in. Att man läser när man ska lära sig läsa eller att man ska skriva för att lära sig 
skriva men att det ska finnas stöd av någon som är mer kompetent inom det specifika 
området för att kunna utvecklas. Vilket också informanterna lägger stor vikt vid, att 
de ska finnas där som stöd för att barnen ska kunna utvecklas. För att lära sig nya 
kunskaper samt att förskollärare ska skapa lekmöjligheter för att främja barnens 
utveckling.  
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5.1.2 Bearbetning av tidigare erfarenheter 
 

Flera av informanterna anser att leken är en bearbetningsprocess för de svårigheter 
som barnen kan ha. Vilket Öhman (2011) belyser genom att skriva om Erica-metoden 
som fokuserar på att barn uttrycker sig själva och sina svårigheter i leken. Som vi 
tidigare nämnt har leken några egenvärden. Ett av dessa egenvärden är att barnen får 
ge uttryck för sina känslor och tidigare upplevelser och erfarenheter genom leken, de 
får även utforska i leken genom att leka något som de vill veta mer om. Även detta 
framgår i resultatet då flera av informanterna nämner att genom leken får barnen 
utlopp för sina känslor och bearbeta sina traumatiska upplevelser. Öhman (2011) 
betonar även att känslor, intressen, behov och orsaker är delar som finns i barnens 
lek. Därmed är det viktigt att inte se barnens lek som enbart något påhittat/låtsas lek, 
då de genom leken visar sina känslor. Då flera av informanterna tog upp att barnen 
leker sig igenom sina problem då de inte behärskar det verbala tillräckligt för att lösa 
problemet där igenom. Även Öhman (2011) uttrycker detta att kommunikation är en 
sammansättning av både det verbala samt de kroppsliga handlingarna. Vilket barnen 
använder sig av i leken, både den verbala och den kroppsliga kommunikationen, för 
att kunna kommunicera med varandra. 
 

5.2 Förskollärares inställning till medverkan i barns lek 
 
Informanterna betonar att förskollärares medverkan i leken ska ske på barnens 
villkor men att förskollärare hela tiden ska observera leken för att undvika att 
slagsmål eller liknande som stör barnens lek. Författarna betonar även att barnen 
bjuder in förskollärarna till leken när barnen vill att de ska medverka, återigen ska 
medverkan ske på barnens villkor. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 
uttrycker att förskolläraren oftast ses som en trygghet för barnen vilket gör att det är 
denne barnen vänder sig till när de behöver hjälp. Eftersom barnen förstår att läraren 
har en annan kompetens än de själva i vissa situationer. Ofta kommer barnen och vill 
ha förskollärarens stöd då något eller någon stör deras lekvärld. Knutsdotter Olofsson 
(1992) skriver att det är rörande att se barnens glädje när de vuxna medverkar i 
barnens lek på deras villkor. Öhman (2011) anser att en av de största utmaningar som 
förskollärare har är att kunna medverka i barnens lek på ett respektfullt och lyhört 
sätt. 
 
Informanterna har betonat att barnen bör leka fritt men att förskollärarna är 
närvarande på ett exkluderande sätt för att på så sätt visa på vad som är rätt och fel. 
Informanterna menar att det är deras uppgift att få in barnen på rätt lekspår, att 
använda sig av rätta lekkoder och förstå de leksignaler som finns. Det är genom 
förskollärarnas agerade i leken som barnen känner sig trygga. Barnen litar på att 
förskollärarna ska visa när barnen går över gränsen och leker ”vilda” lekar som kan 
göra att vissa barn blir rädda. Genom att låta barnen få leka fritt menar 
informanterna att barnen utvecklar nya förmågor i samlärande med de andra barnen 
på förskolan. Informanterna betonar att barnen lär bäst genom att samlära med 
andra barn. Att samspela, turtagning, lekkoder och leksignaler. När förskollärare 
medverkar i barns lek betonar Knutsdotter Olofsson (1992) att de blir en förebild för 
barnen, då förskollärare lär barnen hur det ska gå till och visar vad som är rätt och 
fel. Förskollärare kan även sätta gränserna tydligt när de medverkar i leken, då de 
hela tiden påpekar det som är aggressivt, samt uppmuntrar det som är tecken på 
visad omsorg och omtanke.  
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Informanterna anser att flexibel är en stor del i läraryrket, då oanade händelser kan 
uppkomma under en planerad aktivitet. Då bör förskolläraren snabbt komma på en 
ny plan för att aktivitet inte ska avbrytas eller störas. Det är förskollärares uppgift att 
alltid skapa ett lustfyllt lärande för barnen, för att förskollärare på bästa sätt ska 
kunna nå fram till barnen samt att barnen lär sig bäst när de är lustfyllt. Vilket även 
är ett mål i läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) att lärandet ska ske på ett lustfyllt 
sätt för att kunna lära och skapa nya kunskaper och färdigheter. Carlgren (2005) 
menar att flexibel är A och O för en lärare då de ska se varje barn och dess behov 
samtidigt som denne ska se till en god lärmiljö i barngruppen, organisera arbetet och 
samtidigt göra det lustfyllt för barnen.  
 

6. Diskussion 
I det här avsnittet kommer det att diskuteras, reflekteras och resoneras kring den 
information som kommit fram från intervjuerna. Här kommer även våra egna 
ställningstaganden att visas. Här kommer studien även att sammanfattas och våra 
slutsatser presenteras. Tillsist ger vi förslag till fortsatt forskning.  
 
      6.1  Metoddiskussion 
 
Vi upplevde inte att det fanns några större problem att hitta informanter till vår 
studie. Dock märktes det när intervjuerna genomfördes att informanterna inte kände 
sig hemma med att bli intervjuade och var nervösa inför själva intervjuerna. I 
efterhand har de upptäckts att transkriberingen och att sammanställa samtliga 
intervjuer tog längre tid än förväntat. Med detta insågs det snabbt att det var 
nödvändigt om bara de viktigaste från intervjuerna skrevs ner. Detta var en bra 
metod men nästa gång bör intervjuerna spelas in med riktigt bandspelar istället för 
via mobilen. Eftersom vid ett av tillfällena ringde mobilen och inspelningen avbröts 
och blev då tvungen att börja om intervjun. Vid sammanställningen av intervjuerna 
insåg vi att en intervjufråga bör kompletteras och med detta intervjuades 
informanterna skriftligt via mejl för att få snabbast möjliga svar.  

Innan intervjuerna genomfördes diskuterades om följdfrågor eller nya frågor skulle 
förekomma, det bestämdes att följdfrågor eller nya frågor fick förekomma om 
intervjun behövdes kompletteras med ytterligare information. Upptäckte vi att det 
inte behövdes då informanterna svarade på frågorna med långa utlägg. Detta kan 
bero på att informanterna fick intervjufrågorna några dagar tidigare än intervjun, på 
detta sätt kunde de alltså förbereda sig för de frågor som skulle komma.  

Om det skulle ges fler tillfällen att intervjua skulle det vara intressant att genomföra 
gruppintervjuer för att höra informanternas diskussioner sinsemellan, samt om 
informanterna skulle bli påverkade av varandras svar. Att det valdes att genomföras 
enskilda intervjuer anses vara bra för denna studie då fokus skulle vara på 
informanternas egna tankar och funderingar. De skulle även få möjlighet att öppna 
upp sig mer i jämförelse med i en gruppintervju.  

6.2  Förskollärares medverkan i barns lek 

Det har framkommit i resultatet att medverkan i barnens lek bör ske både aktivt och 
passivt, dessa delar är lika viktiga för både barn och förskollärare. Vi menar att när 
förskolläraren är passiv i barnens lek kan detta bjuda in till observationer och att lära 
känna sin barngrupp. Medan då förskollärare är en aktiv medlekare kan denne lära 
känna individerna. Båda dessa delar är viktigt för att kunna skapa så många goda 
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lärande tillfällen som möjligt. Även Fagerli m.fl. (2001) menar att observationer i 
förskolan är ett ovärderligt verktyg för att kunna anpassa och skapa en god miljö där 
alla barn blir sedda och hörda. Förskollärare bör ha kunskaper om leken för att på 
bästa möjliga sätt kunna använda och utforma leken så att den skapar lärande och 
utveckling hos barnen. Då synen på leken påverkar hur förskollärare använder sig av 
leken i verksamheten. Öhman (2011) belyser även det då hon menar, att det kan vara 
bra om förskollärare har en viss kunskap och förståelse för olika lekteorier som finns. 
Eftersom hon menar att detta påverkar hur förskollärare ser på leken.  

Utifrån vårt resultat har vi upptäckt att informanterna inte har nämnt någonting om 
att barnen behöver få vara ifred i sin lek. Vilket Knutsdotter Olofsson (1992) menar är 
viktigt, då vuxna kan uppfattas som okänsliga då vi avbryter barnens lek för att 
istället göra någon typ av planerad aktivitet. Här kan man se att barnen jäktar fram 
sig i leken för att bli färdiga eller leker tills de känner att de kan sätta en punkt i 
leken. Vidare menar informanterna att det är acceptabelt att avbryta barnens lek men 
det är också acceptabelt att inte göra det. Även om barnen behöver vara i fred i sin 
lek, betyder det inte att förskollärare inte får gå in och avbryta. Informanterna menar 
att det är viktigt att förskollärare har ett syfte med att avbryta eller ingripa i den fria 
leken. 

Utifrån resultatet har det kommit fram att genom att förskollärare medverkar i barns 
lek lär de känna individerna i barngruppen och att alla individer är olika och har olika 
behov. Med detta får förskollärare även inblick i barnens intressen, erfarenheter och 
åsikter. Som läroplanen för förskola (Lpfö98/10) menar att den pedagogiska 
verksamheten ska utformas efter detta. Den pedagogiska verksamheten ska även ha 
en grund i utforskande, nyfikenhet och lust att lära. En tolkning som vi gjort utifrån 
resultatet är att förskollärare kan skapa detta genom att medverka i barnens lek, då 
de kan skapa utmaningar i leken med barnen eller att förskollärare leder in barnen i 
en lek där utforskande är en del. Öhman (2011) menar att barn leker något som det 
tycker är roligt och intressant, att de leker något de vet något om eller vill veta mer 
om. Med detta får barnen en större förståelse och kunskap inom det specifika 
intresseområdet.  Vidare menar författaren att barnen leker för att begripa händelser 
eller situationer och för att skapa mening.  

Leken är en varierande uttrycksform och kan användas på flera olika sätt, i leken kan 
drama, bild, musik och dans förekomma. Genom att förskollärare använder sig av 
flera olika uttrycksformer kan de nå fram till alla individer. Som det står i läroplanen 
för förskolan (Lpfö98/10) är det förskollärares ansvar att utforma den pedagogiska 
verksamheten på så sätt att barnen får använda sig av flera olika uttrycksformer så 
som drama, bild, musik, dans och lek.  

6.3 Förskollärares perspektiv på lek 

Som vi nämnt tidigare har informanterna betonat att leken är grunden till allt 
lärande. Resultatet visar att leken är en arena för utveckling och lärande och är en 
stor del av verksamheten på förskolan. Barnen är ständigt i lek, de leker hela tiden på 
skötbordet, när de gör pärlplattor, kör med bilar och så vidare. Leken är barnens 
värld. Detta blir tydligt då en vuxen ska försöka komma med i en lek som barnen 
redan har påbörjat, oftast upphör leken eller så förflyttar sig barnen och fortsätter sin 
lek någon annanstans där de kan få vara ostörda. Detta var något som även några av 
våra informanter talade om. Då de menade att barnens lek ska få vara deras och att 
man som vuxen ska ”fråga” om ett deltagande är okej.  
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Vi tolkar resultatet på så sätt att leken ska vara barnens, men att förskollärare 
däremot behöver vara väl införstådda med vad lek är, vad den betyder, för att kunna 
”låna” den av barnen för att tillsammans kunna skapa lärande och utveckling. En 
annan tolkning utifrån resultatet är att om förskollärare inte är rädda för att prova på 
nya saker och utmana sig själva är leken ett verktyg för att kunna tillgodose alla barns 
behov, att nå fram till alla barn. Även läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) menar att 
det är en förskollärares ansvar att se till att alla barn får sina behov tillgodosedda och 
respekterade samt att de få lära sig om sitt egenvärde, utvecklar sin identitet och är 
trygg i ”vem jag är”. Vidare kan man läsa att förskolan ska bidra till att barnen får 
möjlighet att utveckla förmågan att leka och lära, samt börja lära sig 
konflikthantering och förstå vad som är rätt och fel.  Vi menar att om förskollärare 
har en god kompetens om barns lek och låter leken vara grunden/fokus för 
planerandet av verksamheten kan målen som finns i läroplanen för förskolan uppnås. 
Detta tar även Fagerli m.fl.(2001) upp då de menar att god kompetens inom leken gör 
att förskollärare kan planera och genomföra olika lekar samt observera, stimulera och 
veta hur leken ska bedömas. Vidare menar författarna att användandet av leken i 
förskolan har delade uppfattningar, detta beror på förskollärares pedagogiska 
grundsyn då det är den som avgör hur de ser på leken som en del av den pedagogiska 
verksamheten.  

Leken är en stor del till att barnen ska trivas på förskolan menar Fagerli m.fl.(2001). 
Det är omdiskuterat hur förskollärare bör förhålla sig till barns lek. Det har visat sig i 
olika studier kring hur barn trivs på förskolan. Detta är gjort utifrån barnens 
synvinkel vilket tyder på att leken är viktig. Leken ses därför som en del till en hög 
kvalitativ förskola. Utifrån detta tolkar vi det som att leken bör vara i fokus i 
verksamheten. Det är genom leken barnen känner sig trygga och i säkerhet. Leken är 
återigen barnens och det är där de tillfredställer sina behov, därför är det viktigt att 
som förskollärare tillvara ta leken i verksamheten för att skapa trivsel i förskolan. 
Detta kan skapa en god samverkan mellan hem och förskola, då barnens trivsel kan 
speglas till vårdnadshavare. Detta kan styrkas i läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) 
då de menar att arbetet på förskolan ska ge vårdnadshavare ett nära och 
förtroendefullt samverkan med hemmet. Vår tolkning är att det är viktigt att ha ett 
gott samarbete med vårdnadshavare för att det är dem som känner barnen bäst.  

Genom denna studie har resultatet visat att leken är svår diskuterad. Samt att leken 
ses som ett självklart verktyg till att barn lär sig det mesta så som turtagning, sociala 
regler, empati, lär känna sin egen förmåga och så vidare. En annan tolkning som 
gjorts utifrån denna studie är att om förskollärare inte använder sig av leken i 
verksamheten, anses det som ”korkat” och konstigt. Leken har en stor grund till de 
flesta nya färdigheter, förmågor och kunskaper som barnen utvecklar. 

6.4  Slutsatser  

Syftet med denna studie var att fördjupa oss i vikten av förskollärares medverkan i 
barnens lek samt vad förskollärare har för syn på leken och dess betydelse. Enligt 
våra resultat är förskollärares medverkan av stor betydelse och att det bör göras på 
ett lyhört och gott sätt. Då leken är barns arena ska förskollärares medverkan ske på 
deras villkor och förutsättningar. Det gäller för förskollärare att känna sin barngrupp 
för att detta ska ske på bästa möjliga sätt då alla barn är unika och olika individer. 
Det är förskollärares ansvar att skapa möjligheter till lek för barnen, de ska ordna 
tillgång till material och utrymme för att leken ska kunna fungera för barnen.  
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Genom denna studie har vi fått fram att förskollärare tycker att leken är viktig och att 
det är ”korkat” om förskollärare inte skulle använda sig av leken i verksamheten. Då 
vi utifrån resultatet fått fram att leken är en del av verksamhetens vardag och barnens 
vardag, det är genom leken barnen utvecklar och förbättrar sina förmågor och 
färdigheter. Genom leken lär sig barnen hur de ska agera och handla i olika 
situationer på bästa sätt, utifrån de sociala reglerna som finns.  

Med andra ord är leken barnens egenvärld där de kan utforska och skapa sig 
kunskaper, förskollärare är en viktig del i denna värld. Barn förstår tidigt att en vuxen 
är någon som har annan typ av kunskap än vad de själva har och att de behöver 
känna sig trygga med sin förskollärare och sin tillvaro för att på så sätt våga ställa 
frågor och på så sätt skapa nya kunskaper. Då det är viktigt att förskollärare förstår 
leken och sätter sig in i leken för att kunna vara en tillgång för barnen i leken, och en 
medskapare för kunskap och nya förmågor och färdigheter. Utifrån denna studie har 
det kommit fram att kompetens inom lek är viktigt för att kunna genomföra och 
kunna utvärdera lekaktiviteterna. Genom att utvärdera de aktiviteter som genomförs 
kan man därmed se om det är något som bör förbättras eller något som bör anpassas 
mer på barnens nivå. Att utvärdera är ett sätt att kvalitets säkra sin verksamhet, för 
att detta ska bli kvalité behöver förskollärare dokumentera sin verksamhet och sedan 
diskutera och reflektera den i arbetslaget för att på så sätt kunna förbättra sin 
verksamhet.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning  

Ett sätt att kunna forska vidare kring detta är att observera hur förskollärare 
medverkar i leken, om de går in i leken på ett bra sätt eller om leken störs av att 
förskolläraren går in. Analysera om förskolelärares medverkan i barns lek blir positiv 
eller negativ för leken. Sedan tolka hur barnen reagerar på förskollärares medverkan. 
Vi inser också att detta är en stor studie för att leken är svår definierad och det finns 
många olika synvinklar på leken. Vi anser att detta område skulle vara intressant och 
lärorikt att forska kring då det är en stor del i barnens liv och en stor del i läraryrket.  

Något som också skulle vara intressant skulle vara att se var leken tar vägen när 
barnen börjar skolan. Leken har varit barnens livsvärld under många år i förskolan 
för att sedan så gott som försvinna. På förskolan kan du skapa lärande och utveckling 
genom lek på ett sätt som tilltalar många barn. Alltså borde leken fortfarande lära och 
utveckla barnen även om de har börjat i skolan, då författarnas erfarenhet är att leken 
endast används på rasterna i skolan, inte under lektionstillfällen. En ny 
forskningsfråga skulle kunna vara ”Hur används leken i skolan?”. Detta är en stor 
fråga som kan behövas betas ner i mindre delar och områden. Men det skulle vara en 
intressant studie anser vi. En annan intressant aspekt vi har tänkt på är att barn med 
speciella behov skulle de gå att inkludera dem på ett annorlunda sätt eller på ett mer 
aktivt sätt om leken fick ta större plats i skolan.  
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6.6 Pedagogisk relevans  

Utifrån denna studie har vi fått större inblick i förskollärares roll och förskollärares 
medverkan i lek. Vi har förstått att det är viktigt att vara medverkande på ett passivt 
och aktivt sätt i barnens lek i den pedagogiska verksamheten. Detta är något vi 
kommer att ta med oss i framtiden och beakta i vår framtida verksamhet.  Vi vill 
använda oss av leken som ett verktyg till att utveckla barnens förmågor och 
färdigheter. Leken är en självklarhet hos barnen och bör även vara det hos 
förskollärare, då leken är en större del av den pedagogiska verksamheten. Det är 
genom leken förskollärare når fram till barnen och agerar på barnens nivå.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

 Vad anser du att leken betyder för barnen? 

 Tycker du att barnen kan utveckla kunskaper inom leken? 

 Använder du dig av leken i lärande syfte? 

 Vad har du för inställning till att förskollärare medverkar i barnens lek? 


