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Syftet med studien är att få fördjupad förståelse om pedagogers syn på lekens 
betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan, samt pedagogers roll i detta. I 
studien används metoden kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes med fem 
förskollärare. Resultatet visar att studiens förskollärare är medvetna om lekens 
betydelse och att den är oerhört viktig för barns lärande och utveckling. Leken är 
grunden till barns möjligheter att utveckla sitt lärande, anser förskollärarna. I 
förskolans verksamhet har leken en central roll under hela dagen, både under fri och 
organiserad lek. Slutsatser som jag har kommit fram till är att informanternas 
förhållningssätt och vägledning gynnar barns utveckling i en kontinuerlig 
lärandeprocess. Genom pedagogisk dokumentation såsom skriftlig dokumentation, 
pedagogiska samtal, reflektion och fotografier synliggör förskollärarna barns lärande 
och utveckling. Reflektion är viktigt och kan användas som underlag, exempelvis hur 
man kan utmana barnens handlingar att gå vidare till nästa steg. Förskollärarna ser 
barnet i sin helhet under de dagliga momenten, inte bara i leken. 
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1. Inledning 
 
När man arbetar i förskolans verksamhet är det viktigt att personal känner till lekens 
betydelse för barns lärande och utveckling. Leken har en central roll i både förskolan 
och lärarutbildningen med inriktning lek, lärande och utbildning. Under 
utbildningen har vi lärt oss att leken är oerhört viktig för barns lärande och 
utveckling samt att de två begreppen lek och lärande hör ihop. Genom leken får 
barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och olika erfarenheter, då barnen 
utvecklar sin lärprocess fortlöpande. Samtidigt utvecklar barnet sitt lärande genom 
samspel med andra barn och vuxna i sin omgivning menar forskarna Eva Johansson 
och Ingrid Pramling Samuelsson (2006).  
 
Lek är ett redskap för barns lärande och utveckling. Genom lek utvecklas barnens 
ansvarstagande för sina egna handlingar och samlärande menar Eva Johansson och 
Ingrid Pramling Samuelsson (2006). Vidare skriver författarna att lek inte bara är att 
barn leker något, leken påverkar också något med barnet. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2006) hänvisar till Torben Hangaard Rasmussen (1996)  som skriver att 
lärande inte bara handlar om att barn lär sig något, lärande pågår hela tiden och 
skapar meningsfulla handlingar och barnen delar med sig av varandra genom 
språket.  
 
”Leken är viktig för barns utveckling och lärande” skrivs i läroplanen för förskolan 
(Lpfö 98/10 s. 8). Genom leken utvecklar barn sin förmåga och kreativa lärande. 
Leken påverkar barn att uttrycka sina känslor, bearbeta upplevelser och erfarenheter. 
Samtidigt utvecklar barn kommunikation, samarbete och problemlösning. Genom 
detta sätt utvecklar barn ett lärorikt och hållbart lärande (a.a.). 
 
I denna studie har jag valt att arbeta utifrån John Deweys, Jean Piagets och Lev 
Vygostskijs teorier, vad de anser om lek och lärande och hur deras teorier påverkar 
praktiken och vad förskollärare anser. Under utbildningen blev jag mer och mer 
intresserad av lekens betydelse. Därför har jag valt att skriva mitt examensarbete 
inom detta område. Samtidigt anser jag att det är ett intressant och viktigt ämne. 
 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att få fördjupad förståelse på lekens betydelse för barns lärande 
och utveckling i förskolan.  
 

För att uppnå syftet ställer jag följande konkreta forskningsfrågor: 
• Hur ser pedagoger på lekens betydelse för barns utveckling och lärande? 
• Hur beskriver pedagoger sina arbetssätt, när det gäller barns lärande inom 

lek? 

1.2 Begreppet lek 
Lek är något vi alla har sysslat med någon period i livet. I dagens samhälle är vi 
medvetna om lekens betydelse för barns lärande och utveckling, men det är svårt att 
definiera lekens betydelse. Förskola, skola och även samhället har anammat lekens 
betydelse för barns lärande. Det vore önskvärt att kunna definiera lek respektive lek i 
lärande för att kunna använda dessa i verksamheten. Hur kan man definiera 
begreppen lek? Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att många 
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forskare försökt att definiera lek, men få har lyckats. Begreppet lek är således 
svårfångat och olika källor har olika definitioner.  
 
Leken har en central roll, när det gäller barns socialisation och lärande, anser Ole 
Lillemyr (2002). Han menar att lek och lärande integreras med varandra, men är inte 
dess motsats, eftersom de kan jämställas med varandra. Pedagogerna kan lära sig 
mycket genom att observera och studera barns lek, menar Lillemyr (2002). 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) som anser att inom lekens värld finns 
inget rätt eller fel, menar att genom lek samspelar barnen på samma villkor. Leken 
belyser att barnen kan uttrycka sina känslor, öva och pröva. Då känner barnen 
trygghet i leken (a.a.). Johansson och Pramling Samuelsson (2006) anser att leken 
har drag av ”som om”. Med det menas att, när barnen leker tillsammans och agerar 
som om det är på riktigt, t.ex. mamma, pappa och barn eller krig. Men vuxnas syn på 
detta är att barnen leker på låtsas. Tidigare forskning visar att barn i 4-5 årsåldern 
själva gör en stark koppling till lärande, när de leker tillsammans, menar Johansson 
och Pramling Samuelsson (2006). Oddbjorn Evenshaug och Dag Hallen (2001) anser 
att, när man definierar vad lek är brukar man dela in leken i olika former. Dessa 
former är: sensomotorisk lek, parallellek, regellek, rollek och konstruktionslek. 
 
Sensomotorisk lek är hur vi rör oss och den kallas även för övningslek. Detta innebär 
att barnen använder sina sinnen för att prova, öva och utforska sina förmågor och 
samtidigt behärska sina rörelser menar Evenshaug och Hallen (2001). Författarna 
anser att övningslekar innebär fysiska aktiviteter som övar grovmotorik, t.ex. när 
barnen springer och jagar varandra, gungar, åker rutschkana, cyklar och så vidare. 
  
I parallellek finns inget samspel och barnen leker bredvid varandra men inte med 
varandra. Vid parallellek väljer barnet samma lek som det andra barnet har. 
Parallellek är början till rollek anser Evenshaug och Hallen (2001). Parallellek får 
barnen att våga prova olika aktiviteter och även bearbeta sina upplevelser. 
 
Vid rollek använder barnen roller som finns i sin omgivning som exempelvis kan vara 
mamma, pappa, lärare eller hund. Genom rollek får barnen lära sig samarbete och 
sociala regler gällande förhållningssätt hos medmänniskor, anser Evenshaug och 
Hallen (2001). Författarna anser att genom rollek får barnen tillfälle att öva 
lekreglerna, tur-tagande och ömsesidighet. Samtidigt blir barnen medvetna om hur 
andras agerande och känslor kan se ut. I rollek fantiserar barnen och förvandlar saker 
som finns i sin omgivning, t.ex. en stol föreställer ett tåg (a.a.).  
 
Regellek är mer populär i skolåldern än i förskoleåldern. Regelleken börjar med 
väldigt enkla och okomplicerade regler där regler är det mest centrala och många 
barn samspelar vid denna av form lek, t.ex. läggspel, kortspel och utelekar menar 
Evenshaug och Hallen (2001). När barnen skapar egen regellek finns inga förlorare 
eller vinnare, menar författarna. Vidare menar de att om barnen har utvecklat 
tillräckligt sina egna behov kan det finns både vinnare och förlorare i regelleken. Då, 
menar författarna, har barnen kommit långt i regellek. 
    
Konstruktionslek kan liknas vid ett arbete. I konstruktionslek bygger barnen ofta med 
lego, koja eller experimenterar med föremål. Genom konstruktionslek förstår barnen 
logiken kring byggandet. Denna lek utvecklar förmågan i olika konstruktioner t.ex. 
göra en snögubbe, bygga ett sandslott menar Evenshag och Hallen (2001). 
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2.  Litteraturgenomgång 
 
Genom att använda databaser såsom Diva kan jag hitta relevant forskningslitteratur 
och finna inspiration från andra examensarbeten. De sökord som använts är lärande, 
lekens betydelse, förhållningssätt och förskola. 
 
2.1  Teoretiska perspektiv om lek och lärande 
I det här avsnittet kommer jag att använda Deweys syn, Piagets syn och Vygotskijs 
syn på lek och lärande. 
 
2.1.1  John Deweys teori om lek och lärande 
Deweys teoretiska perspektiv grundar sig på den progressiva pedagogiken. Han 
menar att pedagogik har en stark koppling till demokratiska värden för att skapa god 
balans mellan lek och lärande, menar Sven Hartman, Ulf P. Lundgren och Ros Mari 
Hartman (2004). Författarna menar att det är viktigt att sätta mål i barns lärande och 
utveckla gemensam reflektion. När det gäller barns lärande är Deweys teori och 
filosofi, om learning by doing viktigt. Hartman m.fl. (2004) anser att om man gör 
något i praktiken lär sig barn lättare än om någon berättar, t.ex. genom att 
dramatisera sagans innehåll som barnen tycker mer intressant, aktivt pröva och gör 
experiment. Vidare skriver författarna om relation mellan individ och omvärld som 
en dialektisk process. Barnen utvecklar socialt samspel i sin omvärld, lär sig utforska 
omvärld, lär sig sociala regler och lär sig förstå sammanhang. Utgångpunkten är ett 
målinriktat arbete där förskollärarens uppdrag är att aktivt stimulera, förbereda och 
fördjupa elevens utveckling. På detta sätt får barnen möjligheter att utveckla sitt 
lärande (a.a.).  
 
2.1.2  Jean Piagets teori om lek och lärande 
Piagets uppfattning om lek och lärande bygger på ett kognitivt utvecklingsperspektiv, 
som omfattar fyra olika stadier utifrån barens ålder. När barnen är 0-2 år utforskar 
de sin omgivning och det kallar Piaget övningslekar. När barnen är 2-7 år övergår de 
till rollekar, när barnen är 7-11 år handlar det om regellek och efter ca 11 år har 
barnen målinriktad lek för att uppnå ett resultat, t.ex. gör experimentet och försöker 
att ta kontakt med sin omgivning. Hans teoretiska perspektiv grundar sig i att 
utveckla barns förmågor och förståelse av nya upplevelser och kunskaper, menar 
Lillemyr (2002). Lärande är beroende av barnets ålder och olika stadium. Genom lek 
skaffar barn sociala relationer och socialt samlärande (a.a.) Piagets syn på barns lek 
och lärande är att mellan individ och omvärld blir det en kognitiv utveckling. Vidare 
menar Piaget att kognitiv utveckling ger barnen något nytt som de kreativt kan 
bearbeta med de erfarenheter och kunskap som de redan har. Kognitiv struktur 
påverkar alla människors lärande. Vidare menar Lillemyr att det finns två olika 
delprocesser i Piagets teori. Barnen tolkar en situation eller händelse utifrån sina 
egna erfarenheter och kunskaper, vilket Piagets kallar assimilation. Om barnen har 
mindre flexibilitet, ny insikt eller kunskap måste barnen bearbeta och utvidga sina 
kunskaper genom referens för miljön och omvärlden, detta kallar han för 
ackommodation. 
 
2.1.3  Lev Vygotskijs teori om lek och lärande 
Vygotskijs teori handlar om människans psykologiska redskap, tolkning och 
förståelse för sin omgivning, menar Lillemyr (2002). Innebörden av socio-kulturell-
historisk praxis är att barnets utveckling beror på det sociala och kulturella 
sammanhanget. Det handlar om individ och mognad, vilket även Piaget menar. 
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Vygotskij hävdar att barns lärande börjar innan de börjar skolan och de har en 
mängd erfarenheter och kompetens. Det handlar, enligt Leif Strandbergs (2006) 
tolkning, om interaktioner, aktiviteter och utvecklingszoner. Vygotskijs teori den 
närmaste utvecklingszonen eller den proximala utvecklingszonen innebär att de som 
kan mer och vet mer än andra, till exempel en pedagog eller kunniga kamrater, 
vägleder och ger stöd till barnet att gå vidare till nästa steg. På detta sätt kan barnen 
lösa uppgifter och hantera gemensamma problemlösningar (Strandberg 2006). 
Lillemyr (2002) refererar till Vygotskijs teori som handlar om den närmaste 
utvecklingszonen. Det innebär att förskollärare kan vägleda barn genom att använda 
sina egna erfarenheter för att hjälpa barn med problemlösning och gå vidare till nästa 
steg.  
 
 Vygotskij (i Lillemyr, 2002) anser att glädje och regler är viktiga kännetecken hos 
barn i leken. Genom lek utvecklar barnen sitt språk, kognitiva och sociala färdigheter 
Vidare anser Vygotskij att barnen använder fantasi och genom fantasin utvecklar 
barnen ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt. På detta sätt har barnen lättare att 
förstå den verklighet som de befinner sig i. Barnens upplevelser och tidigare 
erfarenheter är viktiga, när det gäller kreativt skapande, eftersom hjärnan 
kombinerar upplevelser och erfarenheter som samverkar för att skapa nya situationer 
och nya kunskaper hos barnen, menar Vygotskij (i Lillemyr, 2002). I leken möts 
barnets känslor och tankar, samtidigt tolkar de olika handlingar med sina egna 
känslor och förmågor (Lindqvist, 2002). Vidare skriver Lillemyr (2002) att leken är 
ett verktyg för barnen att utveckla sina livserfarenheter, sin identitet och kreativitet.   
        
2.2   Lek och lärande; några gemensamma aspekter 
Lek och lärande är olika företeelser men det finns också likheter som kan utmana 
barns värld. Särskilt framgår lust, kreativitet, meningsskapande samt barns möjlighet 
att sätta mål, i både lek och lärande, menar Johansson och Pramling Samuelsson 
(2006). Författarna hänvisar till Daniel Stern (2004) som talar om ”the present 
moment” och menar att det korta ögonblicket är viktigt för barns upplevelse, då detta 
ger barnen en förståelse av många situationer. Det påverkar barnens 
meningsskapande i lek och lärande (a.a.). Johansson och Pramling Samuelsson har 
gjort en undersökning i både förskola och skola med olika barngrupper, angående 
relationen mellan lek och lärande. Frågor som Johansson och Pramling Samuelsson 
har undersökt är: Finns det gemensamma aspekter på lek och lärande? Vilka 
svårigheter kan uppstå, när förskollärarna arbetar med att integrera lek och lärande? 
I dessa undersökningar använder de sig av kvalitativa metoder som är observation 
och intervjuer. Deras resultat visar att det finns olika dimensioner i lek och lärande 
som har mycket gemensamt, menar författarna. När barn leker tillsammans gör de 
inte någon skillnad på lek och lärande, men förskollärarna ser helheten i lek och 
lärande. Vidare skriver de att genom lek utvecklar barnen kommunikation, socialt 
samspel, fantasi och utvecklar sin kreativa förmåga och bestämmer målet i leken 
själva, menar författarna. Deras informanter, förskollärarna och lärarna anser att 
leken påverkar barns språkutveckling. Lärarens förhållningssätt och närvaro ger 
barnen trygghet i gruppen och miljön. Samtidigt vägleder förskollärarna och finns 
bredvid barns lek  (Johansson och Pramling Samuelsson, 2006).  
 
I läroplanen för förskolan står det att ”Leken är viktig för barns utveckling och 
lärande” (Lpfö98/10 s. 8). Genom leken lär sig barn att kommunicera och samarbeta 
med varandra och samtidigt skapar de kunskaper. Genom lek får barn möjlighet att 
bearbeta erfarenheter, känslor och problemlösning. Förskollärares förhållningssätt 
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och vägledning är en viktig del, när det gäller barns lärande och utveckling menar 
läroplanen för förskolan. Genom lek löser barnen olika problem och det är viktigt att 
de själva bestämmer målet (Lpfö98/10). Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 
menar att barn blir medvetna om vad de vill göra och vad de ska göra, och att de på 
samma gång skapar meningsfullt lärande och uppnår målet i leken. Genom lek får 
barns fantasi, språk och tankar kroppsliga uttryck. På detta sätt utvecklar barn sitt 
lärande. Johansson och Pramling Samuelsson hänvisar till Johansson m.fl. 2002 som 
anser att kollektiv och social verksamhet påverkar barns lärande. Grunden för 
lärande påverkar den pedagogiska verksamheten i praktiken. Leken gör att barnen 
utforskar sin omvärld. Vidare skriver författarna att både lust och engagemang bidrar 
till lärandet (Johansson & Pramling Samuelsson 2006).  
 
2.3  Tidigare/ aktuell forskning 
I det här avsnittet använder jag några forskare som jag anser är relevanta för denna 
studie, eftersom det ger en tydlig bakgrund till hur forskaren anser lekens betydelse 
för barns lärande och utveckling. Tillsammans representerar de en djup kunskap 
kring ämnet. Jag nämner forskare som Eva Johansson, Ingrid Pramling Samuelsson, 
Ole Lillemyr och Sonja Sheridan. 
 
2.3.1  Forskarens tankar om lekens betydelse 
Vad säger forskning om barns lärande inom lek och hur bidrar förskollärae, när det 
gäller lek och lärande? Enligt Lillemyr (2002) är lärande en process som även 
innefattar känslor och upplevelser. Han lyfter fram lek som utvecklar barns 
helhetsfenomen och det påverkar hela människan. Vidare skriver han att man måste 
ta hänsyn till andra faktorer som handlar om den lärande personen, sociala och 
kulturella faktorer i lärandesituationen. Lillemyr anser att genom lek lär sig barn 
känna trygghet och utvecklar sin identitet samt en grundläggande tillit som har stor 
betydelse för framtiden. Vidare menar han att miljöinriktat synsätt är en viktig del för 
barns lärande och utveckling, att barn ges plats, material och vuxennärvaro. Platsen 
påverkar barns förmåga att utvecklas kreativt i sin omvärld. Ett miljöinriktat synsätt 
gynnar barns lärande. Förståelse av leken är lika viktig både inomhus som utomhus. 
Genom att använda sig av naturen utforskar de sitt lärande. 
 
De två begreppen lek och lärande är två helt olika fenomen som kan integreras, 
menar Lillemyr (2002). Han menar att många forskare har haft olika syn på och 
förståelse av lek och lärande samt en del är emot att se lek som ett verktyg i den 
pedagogiska verksamheten. Lillemyr anser att pedagogernas förhållningssätt till barn 
och barns lek är beroende av en variation i arbetssätten där barn får möjlighet att 
utveckla sitt lärande. Författaren hänvisar till Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) som anser att barnen påverkar sin utveckling genom att använda sig av 
omvärld och lek. Lillemyr menar att leken är grund för lärande och kan 
sammanfattas i sex punkter: 
 

• Leken stimulerar språket 
• Leken stimulerar fantasi och kreativitet 
• Leken utvecklar social kompetens 
• Leken utvecklar identitet 
• Leken ger barnet möjlighet att aktivt inflytande 
• Leken motiverar och inspirerar barnet. (Lillemyr, 2002, s.115). 
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Lillemyr lyfter fram en studie som visar lekens betydelse i skolan. Där får barn mer 
motivation och lägger mer energi i lärande genom att använda lek, t.ex. mattelektion 
men skolans mål är allsidigt lärande. Författaren menar att förskollärarna kan 
använda leken som en metod för att träna förnuft och lärande och det pågår hela 
tiden. Lillemyr talar om att motivation är en viktig del för allt lärande och det finns 
två olika varianter av motivation som kallas inre och yttre motivation. Inre 
motivation menar han är att barnens intresse för aktiviteter utgår från behov eller 
njutning. Samtidigt behöver barnen yttre motivation t.ex. ett positivt utlåtande. 
Vardagligt lärande påverkar till stor del av inre motivation medan skolan utnyttjar 
yttre motivation exempelvis belöning, ekonomi och betyg. Förskollärarnas 
engagemang och attityder påverkar barns yttre motivation (a.a.). Lillemyr (2002) 
refererar till Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) som anser att barn genom 
leken utvecklar sina förmågor som är språk, fantasi och kreativitet, men när det gäller 
de minsta barnen är det svårt att skilja mellan lärande och utveckling. Utvecklingen 
inspirerar barns lärande men lärande är en del av utvecklingen (a.a.). I det här citatet 
kan man få förståelse av vad lärande och utveckling är.  ”Det är inget som skall läras 
in, det är något som skall skapas ett kunnande om - ett kunnande framför allt om 
barnet självt och dess omvärld”, formulerar Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999 s. 42).  
 
Lärande är individuellt och är beroende av sociala sammanhang. Upplevelser har en 
viktig roll, när det gäller barns lärande och utveckling. Upplevelseperspektivet bidrar 
till barnens viktiga engagemang och intresse för lärande, menar Lillemyr (2002). 
 
 2.3.2  Förskollärarens förhållningssätt till lekens betydelse  
Förskollärarens förhållningssätt är en viktig del i den pedagogiska verksamheten, när 
det gäller barns lärande och utveckling. Det beror på hur förskollärare arbetar och 
vilken inställning de har till lekens betydelse. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2003) hänvisar till Pramling Samuelsson (2000). Förskollärares roll är att se barn, 
stödja, uppmuntra barn och vara en god förebild för dem och samtidigt vara 
intresserad av varje barns handlingar, funderingar och påståenden. Enligt läroplanen 
för förskolan (Lpfö 98/10) ska man uppmuntra och locka barn till lek och aktivitet. 
Förskollärarna har ansvar för att inspirera barnen till att utforska omvärlden som ger 
möjligheter att utveckla barnens förmågor som är kreativitet och fantasi för det 
enskilda barnet och barngruppen. Låta barnen själva bearbeta upplevelser, känslor, 
erfarenheter och lösa problem. Detta påverkar barn att utveckla sitt lärande (Lpfö 
98/10). Enligt Lillemyr (2002) är det viktigt att förskollärna har gemensamt 
förhållningssätt till lek och det har betydelse för lärande. Genom leken lär sig barnen 
många olika områden, t.ex. språkliga, matematiska och motoriska (a.a.). 
 
Leken kan användas som en metod för att lära barn grundläggande färdigheter 
menar Lindqvist (2002). Syftet med lek är samarbetet med varandra, skapa glädje 
samt motivation för lärande. Författaren menar att förskolelärans uppdrag är att 
hjälpa barn att utveckla sina förmågor till kreativt tänkande. Lindqvist nämner 
förskollärares och grundskollärares olika uppfattningar, vad de anser om lek.  
Förskolläraren anser att begreppet lek är för barn mellan 0-10 årsåldern och sedan 
blir det annorlunda. Grundskolläraren inser att leken är ett redskap för att barn ska 
uppnå målen i lärande. Båda anser att leken är oerhört viktig för barns lärande och 
utveckling. Vidare skriver författaren att leken gör barn mer aktiva och ger helhetssyn 
på sitt lärande (Lindqvist, 2002). 
 



 

 

7 

Anna Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) anser att pedagogisk dokumentation är 
en viktig del för barns lärande och utveckling. Genom pedagogisk dokumentation ser 
förskollärarna de didaktiska frågor som är hur barnen lär sig och vad barnen lär sig 
och förståelse av saker. På detta sätt ska förskollärarna synliggöra barnens lärande 
och utveckling. Pedagogisk dokumentation, såsom portfolio, ger barn själva och även 
föräldrar möjlighet att följa barns lärande i förskolans verksamhet. Vidare menar 
författarna att genom att använda pedagogisk dokumentation kan förskollärarna 
skapa nya utmaningar för inspiration som påverkar barn att utforska och söka ny 
kunskap (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

2.4 Sammanfattning 
Sammanfattningen av det här avsnittet är att jag har tagit upp: teoretiska perspektiv 
på lek och lärande, definition av lek, lek och lärande några gemensamma aspekter, 
forskarens tankar om lekens betydelse och förskollärarens förhållningssätt till lekens 
betydelse. Jag anser att dessa aspekter är viktiga för kommande analys, men fokus 
ska läggas på lekens betydelse för barns lärande och utveckling och hur 
förskollärarna arbetar för att utveckla barns lärande genom lek. 
 
Jag har lyft fram Deweys, Piagets och Vygotskijs respektive teorier om lekens 
betydelse för barns lärande och utveckling. Deweys teoretiska perspektiv grundar sig 
på den progressiva pedagogiken. Detta innebär att han skapar en stark koppling till 
demokratiska värden för att balansera mellan lek och lärande. Hans teori innefattar 
learning by doing.  Dewey menar att om man visar barnen hur det ska göra i 
praktiken lär sig barnen bättre och lättare än att någon annan förklarar för barnen 
eller berättar. Hans mål är att vara aktiv i verksamheten istället för traditionell 
undervisning. Piagets teori kring lek och lärande grundar sig i kognitivt 
utvecklingsperspektiv för barns förståelse av nya upplevelser och kunskaper. Vidare 
menar Piaget att genom kognitiv utveckling tolkar barnen en situation från sina egna 
erfarenheter. Vygotskijs teori om lek och lärande bygger på sociokulturellt perspektiv 
och barn använder fantasi till sina erfarenheter och tankar som skapar kreativ 
förmåga. 
 
Förskollärarna ska, när det gäller barns lärande och utveckling, arbeta på ett 
medvetet sätt i förskolans verksamhet i dag. När det gäller förskola är det viktigt för 
den inre motivationen att uppmuntra barn till lek. Förskollärarnas engagemang och 
positiva attityder hjälper barn att utveckla yttre motivation för trovärdigt lärande. 
Leken påverkas av barnens egen värld och de utgår från barnperspektiv och barnens 
intressen. Barnen är det centrala, det innebär att förskolläraren ser barnens 
kompetens och vill att de ska erövra omvärlden och bli demokratiska 
samhällsmedborgare. 
 
Pedagogisk dokumentation är en viktig del som gynnar barns lärande och utveckling. 
Genom pedagogiskt dokument ser förskollärarna barns lärande och utveckling. Barn 
kan se sin utveckling i sin egen portfolio. Samtidigt har föräldrar möjlighet att följa 
sitt barns lärande.   
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3.   Metod 
 
I detta kapitel redovisar jag vilken datainsamlingsmetod jag använt i denna studie 
och urval, genomförande, datainsamling, analys, reliabilitets- och 
validitetsaspekterna samt etiskt ställningstagande.  
 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Enligt Denscombe (2009) är bearbetning en process. Jag har samlat in data genom 
kvalitativa intervjuer som jag transkriberat. Genom att läsa transkriberingarna och 
skriva ut varje enskild informants utsaga har jag fått ett hanterbart material att 
analysera. Citat från transkriberingarna används i resultatredovisningen för att 
tydliggöra informanternas uppfattningar. Samtidigt känner jag att jag har fått en 
djupare förståelse för dessa data som framkommit och jag har använt olika tankesätt 
för att bearbeta och analysera på ett bra och djupare sätt. Därigenom försöker jag 
förstå hur de valda teorierna kommer till uttryck, vilket stämmer med syftet med 
studien. Samtidigt tar jag reda på hur förskollärare arbetar med integration av barns 
lek och lärande i verksamheten, och hur barnens lärande kommer till uttryck i leken. 
Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem olika förskollärare. 
 
Bjørndal (2005) skriver i boken Det värderande ögat att intervju är en av de 
grundläggande metoderna. Vidare skriver författaren att intervjuer är ett redskap för 
att utveckla sin egen pedagogik i yrkesrollen samt utveckla och fördjupa förståelse av 
tankar. Samtidigt skriver författaren att genom att använda intervju som metod har 
man möjlighet att få andra människors förståelse, upplevelse och perspektiv. Därför 
har jag valt att använda intervju som en metod för min datainsamling. Författaren 
menar att genom ögonkontakt under ett samtal tar intervjuaren del av en annan 
persons tankar och erfarenheter på bästa sätt. Kvalitativa intervjuer är en bra och 
grundläggande metod som passar för denna typ av undersökning, menar Trost 
(2005). Författaren anser att, när man ställer enkla och raka frågor till den 
intervjuade får man komplexa och innehållsrika svar. På detta sätt får intervjuaren 
höra många intressanta åsikter, utvecklingar och mönster. Kvalitativa intervjuer ger 
information om den vuxnes värderingar, förhållningssätt och målsättningar. Vidare 
anser Trost (2005) att det är bra om intervjuaren är medveten om skillnaden mellan 
en intervju och ett samtal. I ett samtal utbyter man åsikter, fakta och känslor medan 
intervjuaren ställer frågor till den intervjuade för att få reda på den intervjuades 
åsikter, handlingar och känslor. Syftet med intervjuerna är att jag ska få en djupare 
förståelse av lekens betydelse för barns lärande och utveckling. Jag vill få reda på 
förskollärarnas uppfattning, förståelse och arbetssätt, när det gäller lekens betydelse. 
Vidare skriver författaren att fördelarna med en kvalitativ intervju är att uppmuntra 
den intervjuade till att fördjupa och tänka över sina svar. Nackdelarna med kvalitativ 
intervju är att man fokuserar mycket på den enskilda personens åsikter (Trost 2005).  

Det är vanligt att ett kvalitativt synsätt innebär öppna intervjuer med bestämda 
frågor, menar Stukát (2010). Vidare menar författaren att om man använder öppna 
intervjuer är det enklare för forskaren att använda vardagliga erfarenheter och 
kunskaper då man får bättre förståelse för samhällslivet.  

Informanterna fick i förväg en intervjuguide för att förbereda sig gällande frågorna. 
Intervjuguiden och intervjufrågorna är ordnade utifrån bestämda teman som utgår 
från syftet och forskningsfrågorna (se bilaga 1). Detta för att få omfattande svar som 
kan styra den fortsatta intervjun. 
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Innan jag skulle göra intervjuerna tog jag kontakt med två förskolor via mail för att 
väcka intresse för min studie. Innan vi träffades skickade jag intervjuguiden och 
ytterligare information om studien och de etiska principerna. Detta gjorde jag för att 
ge en helhetsuppfattning av intervjuerna. När förskollärarna hade godkänt 
deltagande i intervjun och bekräftat detta kom vi överens om tid och datum för 
genomförande av intervjun. Samtidigt informerade jag hur intervjun kommer att gå 
till och vilka huvudområden som jag ville undersöka. Innan intervjun började 
presenterade jag min roll och talade om att jag skulle ställa frågor och dokumentera 
med hjälp av Ipad och komplettera med anteckningar. Både Bjørndal (2005) och 
Denscombe (2009) anser att intervjuer kan dokumenteras med hjälp av 
ljudupptagning samt kompletteras med anteckningar. Vidare skriver Denscombe att 
ljudupptagning ska användas på ett hänsynsfullt sätt så att den inte ska störa 
deltagaren.   

3.2  Urval 
Jag har valt att göra intervjuer med fem förskollärare på två olika förskolor i samma 
kommun. Förskollärarna har olika lång erfarenhet av arbete inom sina områden. Den 
ena förskolan består av fyra avdelningar, två avdelningar för åldrarna 1-2 och två 
avdelningar för åldrarna 3-5. Varje avdelning har två förskollärare och två 
barnskötare. Total personalstyrka ute på avdelningarna är fjorton. Förskolan 
befinner sig i ett blandat område, med både villabebyggelse och bostadsområde, och 
med tillgänglighet till skogen. Den andra förskolan består också av fyra avdelningar, 
två avdelningar med åldrarna 1-2 och två avdelningar med åldrarna 3-5 år. På denna 
förskola arbetar tretton pedagoger som består av förskollärare, barnskötare och 
vikarier. Förskolan ligger i ett bostadsområde och har tillgång till grönområden. 

Innan jag intervjuade förskollärarna hade jag ingen tanke på vilka de skulle bli. 
Denna studie grundar sig på ett bekvämlighetsurval vilket, enligt Stukát (2011), är ett 
vanligt sätt att hitta lämpliga grupper när man inte har ambition till generaliserbara 
resultat. I det här fallet valde jag förskollärare med olika arbetslivserfarenheter för att 
de kan bidra till denna studie på ett relevant sätt. Orsaken till varför jag valde ut just 
dessa fem, när det fanns sexton förskollärare, var att dessa visade intresse av att delta 
i denna studie. Projektets ramar begränsade antalet informanter. 
 
Presentation av informanterna 

• Förskolläraren Sara är 45 år och har arbetat 20 år inom förskolan, både som 
barnskötare och förskollärare. Åldersblandade 1-5 åringar 

• Förskolläraren Lisa är 36 år och nyexaminerad förskollärare och har kunskap 
även inom naturvetenskap. 

• Förskolläraren Ulla har arbetat 35 år med åldersblandade 1-5 åringar under 
sitt arbetsliv så har hon lång livserfarenheter inom förskola. Hon är 58 år. 

• Förskolläraren Eva är 62 år med lång livserfarenhet inom förskola. 
• Förskolläraren Anna har också lång livserfarenhet inom förskoleområdet och 

arbetar med åldersblandade 1-5 år och hon är 56 år. 
 
3.3 Databearbetning och analysmetod 
Vid analysen utgick jag från mitt syfte, mina frågeställningar och intervjuguiden som 
vägledning för hur resultatet skulle kunna läggas upp. Jag valde att använda det 
transkriberade materialet för att det var enklare att analysera ljudinspelningen och 
tydligare visade varje intervju i sin helhet. Denscombe (2009) skriver att närkontakt 
med studiens data underlättar för forskaren och samtidigt ger en djupare förståelse. 
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Det transkriberade materialet är lättare att kategorisera och analysera än 
ljudinspelningen. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att fokusera på innehållet i 
deltagarens uttalande då det finns risk att lägga in egna värderingar.  
 
Under intervjun skapade jag kategorier av det insamlade materialet för att kunna 
koppla ihop detta syfte och frågeställningarna. I början hade jag åtta kategorier. När 
jag ville skapa kategorier utifrån mina data gick jag tillbaka till vad informanterna 
hade sagt och bearbetade materialet och lyssnade på inspelningen av vad 
informanterna sagt under intervjun. Sedan skrev jag ner olika delar av resultatet och 
sorterade utifrån samband och skillnader i informanternas svar. När jag jämförde 
dem med varandra märkte jag att en del var likadana och handlade om samma sak. 
Jag bearbetade kategorierna och tittade närmare på vilka kategorier som passade till 
denna studies syfte och frågeställningar. Utifrån detta fastställde jag två kategorier. 

 
• Pedagogernas syn på barns lärande i den pedagogiska verksamheten 
• Pedagogernas beskrivning av hur de arbetar med att utveckla barns lärande 

      
3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innefattar, enligt Denscombe (2009), mätnoggrannheten i 
datainsamlingsmetoden. Intervjun är tillförlitlig. Före intervjun hade informanterna 
fått möjlighet att förbereda sina svar och jag fick både positiva och negativa 
kommentarer gällande intervjufrågorna. Vi hade god kontakt med varandra. Jag 
strävade efter att informanterna skulle känna sig trygga och bekväma under 
intervjun. Det negativa kan vara att informanterna sökte efter ”rätt” svar d.v.s. vad de 
trodde sig förväntas svara och hur mycket tid de skulle hinna förbereda 
intervjufrågorna. Min uppfattning var att mina frågor besvarades uppriktigt. Vid 
bearbetning återvände jag frekvent till transkriptionerna och de inspelade 
intervjuerna. 
  
Validitet handlar om att resultatet innebär en så sann bild som möjligt av det som 
undersöks, anser Denscombe (2009), och vidare, att kvalitativ intervju är en 
tillförlitlig metod för denna typ av studie. Jag har belyst mina data och förstått dem 
genom solida teorier. Vidare menar Denscombe (2009) att det finns vissa svårigheter 
i den kvalitativa metoden, exempelvis hur jag tolkar svaren som framkommit under 
intervjun. Jag som författare försöker undvika att lägga in egna värderingar och jag är 
medveten om att svaren har betydelse för just dessa fem informanter.  
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
Det är viktigt och nödvändigt med de fyra olika grundläggande etiska 
forskningsprinciperna som forskare har att ta hänsyn till, beskriver Vetenskapsrådet 
(2011). Det första kravet är informationskravet och det innefattar att informanterna 
ska informeras om studien, syftet och forskningsfrågeställningar. Deltagare har rätt 
att själva bestämma över sina åsikter och tankar och besvara under intervjufrågorna 
som de själva uppfattar samt att är det helt frivilligt och informanterna har rätt att 
återta sitt medgivande, menar Stukát (2011). Detta krav uppfyller jag genom att 
skicka ut ett e-mail (se bilaga 3) till deltagarna. Där informerar jag om studiens syfte 
och att deltagaren själv kan bestämma om de önskar avbryta sin medverkan under 
intervjuns gång. Det andra kravet är samtyckeskravet. Det innebär att deltagare har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan, t.ex. hur lång tid det ska ta och på vilka 
villkor de ska delta. De kan avbryta sin medverkan utan att det medför negativa 
följder. För att uppfylla det andra kravet har jag skickat ut ett e-mail till 
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informanterna där jag talade om vilka rättigheter de har. Samtidigt har jag använt 
ljudupptagningar vid intervjuerna och om de inte vill delta i dessa former accepterar 
jag att föra anteckningar istället. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket 
innebär att de som intervjuas medverkar anonymt. All personal som medverkar i 
projektet ska bemöttes med etisk känslighet. Man rekommenderar också att 
forskaren ska fråga dem som deltar om de är intresserade av undersökningen, anser 
Stukát (2011). Via e-mail har jag informerat om att jag skyddar deras identitet. Det 
fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Forskningsinformationen får bara 
användas för forskningsändamålet. Den information man får kan inte utnyttjas eller 
utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften, påtalar Stukákt 
(2011). Jag har noga informerat informanterna att jag kommer att använda resultatet 
som framkommer under intervjuerna till min studie och det inte kommer att lånas ut 
till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
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4.  Resultat 
 
Sorteringen av inhämtade data bildar kategorier i det här avsnittet. Informanterna 
har olika åldrar och har olika livserfarenheter. Informanterna är kvinnliga 
förskollärare som jag kallar Sara, Lisa, Ulla, Eva och Anna. 

4.1  Pedagogernas syn på barnens lärande i den pedagogiska 
verksamheten 
Alla förskollärare som jag har intervjuat anser att leken är oerhört viktig för barns 
lärande och utveckling. Förskollärarnas uppfattning av lek är att de använder sig av 
olika lekformer för att stimulera barns lärande och utveckling. Vidare menar de att 
genom lek utvecklar barnen sina empatiska förmågor och skapar sysselsättning under 
dagen. Informanterna har liknande uppfattningar om miljöns betydelse för barns 
lärande och om hur den pedagogiska miljön gynnar barns lek och lärande. I 
utemiljön finns också möjligheter som barnen kan använda för fri lek där barnen kan 
klättra, gunga, springa och jaga varandra m.m. Barnen måste känna att här är vår 
miljö och en inspirerande miljö gynnar barnens lärande. Genom att använda både 
finmotorik och grovmotorik lär sig barnen utveckla sin fantasi och kreativitet t.ex. vid 
byggande. I det här citatet förstår man hur barnen utvecklar sin fantasi och 
kreativitet till ett lärande: ”Om barnen har sett något otäckt eller intressant kan det 
hjälpa med lek. När de kommer tillbaka till förskolan fantiserar och bearbetar de 
genom leken”, berättar Ulla. Förskollärare finns tillgängliga för att stödja och 
vägleda.  

 Förskollärarnas närvaro ger barnen trygghet i leken och att kunna hjälpa dem att gå 
vidare i sitt lärande. Om ett barn hamnar utanför leken kan förskollärarna hjälpa 
barnet att komma in i leken. Förskollärarna Ulla, Sara och Eva har liknande 
uppfattningar om leken. De anser att genom lek utvecklar barnen sin sociala 
kompetens och samspel med andra barn. Det är viktigt att barn lär sig förstå lekens 
signaler och lekregler, exempelvis vänta på sin tur, empati och så vidare. Det är 
viktigt att barnen får jobba med känslor så att de lär känna sig själva när de blir 
glada, arga eller ledsna och samtidigt lär de sig visa kärlek och ömhet i leken som 
även påverkar det kommande vuxenlivet. Man kan använda och prova alla känslor för 
att det är lättare att leva ut sina känslor i leken än i verkliga livet. Svåra upplevelser 
kan bearbetas genom lek, menar förskollärarna.  

Förskollärarens uppdrag är att behandla alla barn med lika värde och ge samma 
möjligheter att utveckla sina förmågor i sitt lärande. Värdegrund är ett centralt 
begrepp i skolans värld. I planeringen fokuserar Ulla på begreppet värdegrund. Hon 
arbetar med det begreppet för att hon tycker att det är viktigt att barn lär sig när de är 
små, vilka normer och etik som finns i samhället. Därigenom vill hon främja barns 
utveckling till demokratiska samhällsmedborgare. Det finns, i likhet med Deweys 
pedagogiska perspektiv, en stark koppling till demokratiska värden. Dewey anser att i 
undervisningen ska pedagoger ge en djupare förståelse av demokratiska värden för 
att barn ska leva i samhället nu och som vuxna.   

Vidare anser förskollärarna Lisa och Anna att genom leken utvecklar barnen sin 
fantasi och kreativitet. Detta är samma spår som förskolläraren Sara är inne på. 
Fantasi och kreativitet är oerhört viktigt för barns lärande och utveckling. Lisa 
nämner att Vygotskijs teori är att kreativitet bearbetas genom tidigare erfarenheter 
och kunskaper för att skapa nya situationer.  
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Samtliga informanter har samma syn på leken och anser att genom lek utvecklar 
barnen sin föreställningsförmåga. Förskolläraren Ulla berättade om barnens 
föreställningsförmåga, när de skulle baka pepparkakor:” Innan jul brukar vi baka 
pepparkakor med barnen. När jag tog fram pepparkaksdeg och delade ut små bitar 
till barnen sa en pojke baka kakor och pekade ut, sandkakor.”  

Leken är grunden och en viktig funktion för barns lärande och utveckling anser 
samtliga informanterna och leken är ett verktyg som ger barnen möjlighet att 
utveckla sin fantasi och kreativitet. Genom lek lär sig barn många olika saker, som till 
exempel språket. Förskollärarna främjar barnens språkutveckling genom att 
arrangera situationer och aktiviteter där matematik, teknik och naturvetenskap ingår. 
Förskolläraren lyfter fram att genom lek lär sig barnen andra kulturer också. T.ex. på 
samlingen sjunger de andra kulturers sånger och hälsar på andra språk. Detta gör 
förskollärarna enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Barn med annat 
modersmål får möjlighet att samtidigt utveckla sitt modersmål. Förskolläraren Anna 
nämner att i leken bearbetar barnen sina egna upplevelser och erfarenheter för att 
skaffa nya kunskaper.  

  
   4.2  Pedagogernas beskrivning av hur de arbetar med att utveckla barns 
lärande 
Förskollärarna anser att när de planerar någonting, t.ex. temaarbete eller annan 
aktivitet utgår de från barnens intresse och barnperspektiv. Detta gör de för att ge 
barnen ett lustfyllt lärande. När förskolläraren Sara vill planera en aktivitet lyssnar 
hon till vad barnen vill göra och utgår från detta. Samtidigt tänker hon på barnens 
ålder och behov. Hon anser att när barnen är små är det lättare att lära sig matematik 
genom att använda leken. ”I planeringen utgår jag från mer vardagsmatematik och 
jag använder mig av enklare aktiviteter exempelvis när jag dukar bordet med barnen 
använder jag mig av den vardagliga matten, när jag bakar med barnen och när de är 
ute i skogen och samlar kottar, då ställer jag enklare frågor till barnen: Hur många 
kottar samlar du?”  (Sara). Förskolläraren Lisa berättar att hon i planeringen sätter 
upp tre mål under en termin. De är värdegrund, språket och matematik. ”Detta gör 
jag för att ge barnen ett lustfyllt lärande genom lek” (Lisa) På detta sätt utvecklar jag 
barnen till ett demokratiskt tänkande och utgår från läroplan för förskolan” berättar 
Lisa. Vidare berättar hon att hon har kunskaper inom naturvetenskap och använder 
detta när hon planerar aktiviteter med barnen, exempelvis att göra experiment som 
ger barnen utmaning och nyfikenhet för deras lärande.  

Samtliga informanter anser att leken är ett viktigt redskap för barn med särskilda 
behov. De lägger stor vikt vid dramatisering för att skapa något nytt, locka barnens 
intresse och utmana barnen och samtidigt lär sig barnen av varandra. Vidare berättar 
de att det finns olika program på Ipad t.ex. ”Babblarna”. Detta är ett bra pedagogiskt 
upplagt program för barn med särskilda behov där Babba, Bobbo, Bibbi, Diddi och 
Doddo ingår. Vidare berättar förskollärarna att när de läser en sagoberättelse för 
barnen använder de teckenstöd också och samtidigt dramatiserar de sagans innehåll 
och det tycker barnen mycket om. ”Detta gör vi för att utveckla barnens estetiska 
lärprocess”. Samtidigt utgår förskollärarna från läroplanens mål och riktlinjer, när de 
planerar aktiviteter. Hur de ska arbeta för att främja barnens lärande diskuterar de i 
sitt arbetslag. Anna är den enda förskolläraren som tänker sin planering ur 
genusperspektiv i leken. Vidare uttrycker hon att ”när jag läser sagor för barnen t.ex. 
Alfons och Pippiböcker diskuterar och analyserar vi med hjälp av genus- frågor. I 
båda böckerna saknas mamman. Ett annat exempel är att skapa olika rollspel och jag 
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låter barnen själva bestämma vilka roller de vill ha, när de ska ha rollspel. Vidare 
menar hon att på detta sätt vågar barnen prova nya saker och samtidigt skaffa ny 
kunskap och utveckla sina kreativa förmågor. Förskolläraren Eva berättar att när hon 
planerar aktiviteter och temaarbete utgår hon från barnens intressen och ur 
barnperspektiv. Detta gör hon för att ge barnen ett lustfyllt lärande och samtidigt 
väcka barnens motivation till lärande. I slutet av intervjun berättar hon att det finns 
skillnader mellan svenska barn och nyanlända barn, när de leker, t.ex. många 
nyanlända barn vill leka i sandlåda och i naturen istället för att använda leksaker. 
Hennes kommentar är: ” Dessa barn är inte så vana vid att använda så mycket 
leksaker.” 

Pedagogisk dokumentation är en viktig del i barns lärande och utveckling anser 
informanterna. Genom att skriva ner, fotografera, filma och göra portfolio synliggör 
förskollärarna lekens betydelse för barns lärande och utveckling. Förskollärare 
dokumenterar både omfattande situationer, t.ex. temaarbete, utflykter, drama, lucia 
och även små händelser i vardagen som är när barnen lär sig av varandra, fri lek. 
Genom dokumentation ska barnen kunna förstå sitt eget lärande. Exempelvis sparar 
förskollärare en del fotografier i barnens portfolios för att barnen ska kunna följa sitt 
lärande. Annan dokumentation, t.ex. fotografier hänger på väggen för att barnen och 
föräldrarna ska kunna följa vardagen i förskolan och i lärandet, eftersom ett av 
förskolans uppdrag är att informera hemmet om vad som sker i verksamheten. 

4.3  Sammanfattning av resultatet 

Alla informanterna anser att leken är ett redskap för barns lärande och utveckling. 
Detta inser förskollärarna, när de reflekterar över barns lärande t.ex. hur barn lär sig 
saker och ting liksom hur de förstår världen. Genom att observera leken ser 
förskollärarna vad barnen är intresserade av, och kan då hjälpa till och ge stöd så att 
barnen utvecklar leken vidare. Genom leken lär sig barnen mycket, till exempel 
samarbete, kommunikation, socialt samspel, empati och demokratiska värden. Alla 
informanterna har liknande uppfattningar om miljöns betydelse för barns lek och 
lärande. En förskollärare anser att det finns tillräckligt material för olika ämnen, t.ex. 
matematik, svenska språket och naturvetenskap. Dessa material ligger framme så att 
barnen själva kan nå dem. Både grovmotorik och finmotorik utvecklas och de har en 
pedagogisk miljö. Detta gynnar barnens förmåga till kreativt skapande. Möblerna i 
verksamheten är anpassade till barnens behov.  
 
Alla informanter är inne på att barnen i leken bearbetar vad som de har varit med om 
genom att använda upplevelser och tidigare erfarenheter. Genom att använda sina 
egna upplevelser skapar barnen ny kunskap och kreativt tänkande för sitt lärande. 
Förskollärarna anser att dessa förhållningssätt och vuxnas närvaro ger barnen 
trygghet i gruppen. Informanterna har liknade åsikter, när det gäller den pedagogiska 
dokumentationen, att det är en väldigt viktig del för barns utveckling och lärande. 
Genom pedagogisk dokumentation kan också föräldrarna se barnens utveckling. 
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5.   Resultatanalys och diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Genom kvalitativa intervjuer – utförda enligt anvisningar i Bjørndal (2005) och Trost 
(2005) – har jag fått givande resultat från informanterna. Jag har upplevt att denna 
metod passar till studiens syfte och frågeställningar. Jag bestämde mig för att 
använda en förskola som utgångspunkt för studien. Där intervjuade jag tre 
förskollärare men några förskollärare avstod från att deltaga. Därför kontaktade jag 
en annan förskola i samma kommun via mail, (se bilaga 3) där jag fick intervjua 
ytterligare två förskollärare. Detta förstärkte mitt underlag, och genererade rimligen 
en bredare empiri än om jag hållit mig till en enda förskola. Jag skickade i förväg ut 
intervjuguiden till förskollärarna för att de skulle få möjlighet att förbereda sig.    

Min upplevelse var att denna metod passade till studiens syfte och frågeställningar 
och jag kände mig bekväm i intervjusituationen, och uppfattade att även 
informanterna gjorde det. Om jag hade valt att använda mig av en annan 
datainsamlingsmetod exempelvis observation eller enkätstudie skulle jag inte ha fått 
tillförlitliga data.  

Jag känner att begreppen reliabilitet och validitet har hjälpt mig att få stadga i den 
pågående processen. Jag har funderat över, när jag har ställt mina intervjufrågor, om 
jag omedvetet har påverkat informanterna. Det har varit viktigt med anpassning av 
miljön där intervjuerna genomfördes. Förberedelserna av intervjuerna av 
förskollärare med livserfarenheter har varit noggranna. Därför fick jag bra data från 
informanterna. 

5.2 Resultatanalys  

 

5.2.1. Teoretiska inslag om lärarens uppfattning kring lek och lärande 

Både litteratur och resultat visar att det finns likheter och olikheter i barns lärande 
och utvecklingen inom lek. Deweys teori grundar sig på den progressiva pedagogiken, 
Piagets teori bygger på kognitivt perspektiv och Vygotskijs teori grundar sig på 
människans psykologiska utveckling. Resultatet visar hur förskollärarna arbetar för 
att skapa utveckling för barnens lärande. Genom resultatet finner jag att en del 
förskollärare väljer att observera barns lek, medan andra gärna vill vara delaktiga i 
leken, hjälpa och stödja barnen att utvecklas och samtidigt utmana barnen till att 
använda fantasi och kreativitet i lärandet.  
 
Förskollärarna har inte direkt nämnt om Deweys teori och filosofi som handlar om 
learning by doing. Men jag ser ändå en tydlig koppling till den, när pedagogerna har 
berättat hur de arbetar. Förskollärarna säger att de lägger stor vikt vid dramatisering 
och gör rollspel för att locka barnens intresse och ge motivation för deras lärande. 
Detta kan man se på Deweys teori som säger att om man gör något i praktiken lär 
man sig bättre än om någon förklarar eller berättar, menar Hartman m.fl. (2004). 
Förskolläraren Ulla har berättat att i planeringen sätter hon värdegrunden som 
utgångspunkt och arbetar för att främja barnens demokratiska tänkande. 
Förskollärarna har samma synsätt på detta. Hartman m.fl. (2004) lyfter fram att 
Deweys teoretiska perspektiv har en stark koppling till demokratiska värden och det 
är en viktig del för att skapa en god balans mellan barns utveckling och lärande.  
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Piagets teori grundar sig på kognitiv utveckling med barns förmåga, förståelse av nya 
upplevelser och kunskaper, menar Lillemyr (2002). Genom lek utvecklar barnen sin 
omvärld och samtidigt utvecklar barn sin kreativa förmåga genom att använda 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Förskollärarna som jag har intervjuat anser att 
barnen lär sig av varandra, när de leker tillsammans. Men ingen av förskollärarna har 
berättat om att barnens lek kan vara individuell. Detta verkar i någon mån motsäga 
Piagets teori. I det här fallet verkar förskollärarna vara medvetna om Piagets teori 
men samtidigt uttrycker de inte någon reflektion över teorin, eller hur den kan 
omsättas i praktiken. 
 
Två av informanterna bejakar Vygotskijs teori som handlar om fantasi och kreativitet. 
Genom lek utvecklar barn sin kreativitet och skapar fantasier och föreställningar. 
Barns ålder och mognad har en stor betydelse, menar Strandberg (2006). Leken 
påverkar barn att använda sin fantasi och kreativitet för lärandet. Samtidigt uttrycker 
barnen sina tankar genom att använda sig av tidigare erfarenheter i leken. Leken 
hjälper barn att anpassa sig till de sociala regler och normer som finns i samhället 
(a.a.). Två informanter berättar att när barnen exempelvis har sett något otäckt eller 
intressant på tv eller i sagans värld bearbetar de detta i leken och skapar ny kunskap. 
På detta sätt utvecklar barnen sitt lärande. Ett annat exempel är, en flicka var på 
Gotland och där blev sjuk och besökte ett sjukhus. När hon kom tillbaka till förskolan 
bearbetade hon sina upplevelser i leken genom att leka doktor tillsammans med sina 
kamrater. När barn bearbetar sina upplevelser och tidigare erfarenheter utvecklar de 
sin lärprocess som pågår hela tiden. 
 
Förskollärarna anser att när barnen leker utvecklas både finmotorik och grovmotorik. 
När barnen använder egen fantasi och kreativitet ökar de sin förmåga till lärande. 
Samtidigt lär sig barnen turtagning, social utveckling, lekkoder och att fatta 
demokratiska beslut menar förskolläraren Lisa. En annan aspekt som är viktig i 
Vygotskijs teori är den närmaste utvecklingszonen och den proximala 
utvecklingszonen och Lisa är inne på dessa. Hon menar att barnen lär sig av varandra 
till en viss nivå utan stöd varefter de behöver hjälp för att gå vidare.  
 
Några informanter verkar – utan att säga det rakt ut – anknyta till Deweys 
pedagogiska teori och andra till Vygotskijs teori. Båda perspektiven verkar fungera 
bra tillsammans.  
 
5.2.2 Lek och lärande har gemensamma aspekter 

Leken är grunden för barns lärande och utveckling och genom lek lär sig barn 
kommunikation, socialt samspel, fantasi och att utveckla sina kreativa förmågor och 
till ett lustfyllt lärande anser Johansson och Pramling Samuelsson (2006). 
Författarnas resultat av sin egen undersökning visar att lek och lärande är beroende 
av varandra.  Skillnaden är att informanterna inte har sagt något om att lek och 
lärande är beroende av varandra. Förskollärarna anser att lek och lärande är två delar 
av helhet och där finns utveckling och lärande. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) skriver att leken är en viktig del av barns 
lärande och utveckling. Genom leken utvecklar barn sin identitet som påverkas av 
samarbete med varandra, lära av andra och skapa ett lustfyllt och meningsfullt 
lärande. Leken är ett redskap för barns lärande och utveckling och genom leken 
utvecklar barnen sin sociala kompetens och samlärande med andra barn (Lpfö 
98/10). Detta stämmer bra överens med informanternas inställning. Bland annat 
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menar informanterna att leken påverkar barnen till att erövra kunskap, utveckla sin 
språkförståelse och samtidigt lära sig vad demokrati innebär. Det innebär att 
förskollärarna stimulerar barns lärande på ett meningsskapande sätt. Förskolläraren 
Eva nämner att det är viktigt att barn lär sig hantera känslor i leken. Genom lek 
arbetar barn med sina känslor för att lära känna sig själva när de blir glada, arga, 
ledsna och tränar sin empatiska förmåga. Samtidigt lär sig barnen visa kärlek och 
ömhet i leken. Det stämmer bra med Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 
och Lillemyr (2002) som anser att i leken gör barnen problemlösningar och själva 
sätter målen. Då skapar barnen ett meningsfullt och lustfullt lärande och uppnår 
målet i leken. Genom lek lär sig barn känna trygghet och använder sin fantasi för att 
utveckla sin kreativitet. 

 
5.2.3 Förskollärarens förhållningssätt till leken 

Leken är ett bra redskap för barns lärande. Förskollärarens förhållningssätt och 
närvaro ger barnen trygghet i miljön och skapar kunskaper menar Lillemyr (2002). 
Johansson och Pramling Samuelsson anser att förskollärarnas roll och vägledning är 
en viktig del för barns lärande och utveckling, eftersom de ska uppmuntra barnen, 
stödja och samtidigt reflektera över barns olika behov och visa intresse för varje 
barns handlingar. Det stämmer bra överens med informanternas syn i resultat. 
Samtliga informanter försöker ha ett gott och medvetet förhållningssätt, och 
lyhördhet för barnens lärande och utveckling.  

Informanterna anser att miljön har en stor betydelse för barns lek och lärande, vilket 
innebär vad barn leker och hur. Utgångspunkten är leksaker och material som är 
tillgängliga så att barnen kan välja leksaker fritt. Förskollärarna berättar att de har en 
inspirerande miljö där barnen själva kan välja vad de vill göra. Material ligger 
framme och barnen kan nå själva. Samtidigt hjälper förskollärarna till att vägleda 
barnen för att komma i gång. Om ett barn hamnar utanför leken hjälper 
förskollärarna barnet att komma in i leken. Förskollärarnas uppdrag är att stimulera 
barnens lust för att leka med andra barn. Detta hjälper barnen att upptäcka lekens 
magiska värld. Vidare menar de att miljön kan förändra barns behov och intresse. 
Miljön ska ge barnen inspiration och stimulans där barnen kan utforska och skaffa ny 
kunskap till sitt lärande. Det stämmer bra överens med Lillemyrs teorier. Han menar 
att ett miljöinriktat synsätt påverkar barn till att utforska sin omvärld. Både 
inomhus- och utomhusmiljön är viktiga. Den pedagogiska miljön påverkar barnen att 
skaffa ny kunskap och utveckla kreativiteten. 
 
Pedagogisk dokumentation är en viktig del för barns lärande och utveckling menar 
Åberg & Lenz Taguchi (2005). Genom dokumentation ser förskollärarna barns 
lärandeprocesser. Detta kan kopplas till informanternas syn på dokumentation. 
Förskollärarna reflekterar över barns lärande inom lek, genom att använda sitt 
förhållningssätt hur barn lär sig och vad barn lär sig. Förskollärarnas engagemang 
och positiva attityder gynnar barnens lärandeprocesser och förskollärarna är 
medvetna om sin pedagogiska grundsyn och hur den ska utvecklas.  
 
Förskollärarnas förhållningssätt och närvaro är en viktig del för barns lärande och 
utveckling. Förskollärare ska vara lyhörda och reflektera över barnens lärandeprocess 
för att kunna hjälpa barn att gå vidare i sin utveckling, och samtidigt uppmuntra barn 
och ge motivation till ett lustfyllt lärande menar Johansson & Pramling Samuelsson 
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(2006). Informanternas syn på detta stämmer bra överens med ovanstående 
forskare. De menar att förskollärarnas närvaro och förhållningssätt påverkar barn att 
utveckla trygghet i gruppen, självförtroende och våga göra nya saker. 
 
Trots informanternas olika åldrar, livserfarenheter och kunskaper ser jag ett mönster, 
att alla förskollärare arbetar på olika sätt, men ändå följer läroplanens mål och 
riktlinjer. Deras uppdrag är att främja barnens lärande och utveckling på ett 
demokratiskt sätt.     
 
 
5.3 Diskussion och slutsatser 

Denna studie visar att leken är viktig och har stor betydelse för barns lärande och 
utveckling. I studien framkommer att förskollärare ska anpassa verksamhetens miljö 
efter barns behov, vilket innebär att miljön är en viktig del för barns lärande och 
utveckling. Den fysiska miljön hjälper barn att utöka sina förmågor till ett kreativt 
lärande. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) betonar att den pedagogiska miljön 
ska ge barn stimulans och inspiration att leka. En givande lärandemiljö gynnar barns 
utveckling till en kreativt skapande. Vid miljöanpassningen tänker förskollärare även 
på barn med särskilda behov, när det gäller exempelvis material och aktiviteter. Barn 
med särskilda behov kan behöva anpassad miljö för att ge dem motivation och 
inspiration till deras lärande. Det stämmer bra med Lillemyrs (2002) teorier, som 
handlar om att lärandemiljön ska anpassas efter barns behov vilka ser olika ut. 
Vidare anser han att både inomhus- och utomhusmiljön är viktiga för barnens 
utveckling för att stimulera till att utforska sin omvärld. Förskollärarna i denna studie 
betonar att barn oftast leker tillsammans med andra barn och lär sig av andra barns 
tankar och åsikter. Kommunikation och social kompetens mellan barn och vuxna är 
väldigt betydelsefull för barns lärande. Samtal synliggör barns tankegångar. 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) skriver att förskollärares uppdrag är att 
engagera barnens samspel både i barngruppen och individuellt, erövra kunskap och 
socialt samspel i leken. 

 Förskollärarna arbetar med språkutveckling, naturvetenskap, matematik, teknik och 
även centralt begrepp såsom värdegrund. Barnen med särskilda behov arbetar 
förskollärarna med språkträning med hjälp av ”Babblarna” som ingår i ett material 
som syftar till att främja barns språkutveckling. Enligt min tolkning är det genom lek 
som barnen lär sig kommunicera med varandra, ta hänsyn, lyssna på andra och 
utvecklar social kompetens. Detta kan kopplas till Piagets teoretiska (Lillemyr 2002) 
perspektiv. Han menar att genom lek utvecklar barn sociala relationer och socialt 
samspel som är viktigt för barns lärande och utveckling. 

I leken lär barnen sig förstå sin verklighet, vilket stämmer med Vygotskijs 
(Strandberg 2006) syn på lek. När barn genom leken bearbetar sina erfarenheter 
utvecklar de också sina kunskaper och sin förståelse av omvärlden. Det är viktigt att 
förskollärare reflekterar över barnens utveckling för att skapa nya tankar som leder 
till utvecklande leksituationer. Mitt resultat – som visar att när barnen bearbetar 
händelser eller situationer som de har varit om, då förstår barnen mycket bättre vad 
som egentligen hände – bekräftar Vygotskijs syn.  

 

 Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) skriver vilka mål och riktlinjer som ska 
uppnås under skoltiden. Men även om läroplanen inte skriver hur man kan nå målen, 
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verkar förskollärare ha fungerande strategier för att nå läroplanens mål. Detta 
innebär att det är viktigt att ha gemensamma diskussioner i arbetslaget om hur man 
kan främja barnens lärande och utveckling.  

Studien visar att pedagogisk dokumentation är en viktig del, när det gäller barns 
lärande och utveckling (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Det stämmer bra med mitt 
resultat av förskollärarnas uttalande. Genom dokumentation ser förskollärare, 
föräldrar och även barnen själva utvecklingen. Enligt min tolkning är det viktigt med 
gemensamma diskussioner om dokumentation och reflektion, när det gäller barns 
lärprocess. Då kan man höra andras perspektiv och hjälpa till att utveckla den 
pedagogiska grundsynen och engagemanget.  

Denna studie utgår från två konkreta frågeställningar. Frågorna innefattar hur 
förskollärare ser på lekens betydelse för barns lärande och utveckling och hur de 
arbetar för att främja barns lärande inom lek. Genom resultatet märker jag att 
förskollärarna har kunskap om och är medvetna om lekens betydelse, varför de 
planerar lämpliga aktiviteter som gynnar barns lärande. I planeringen utgår 
förskollärarna från ett barnperspektiv och samtidigt tänker de på barns ålder och 
mognad. Detta tolkar jag som att förskollärarna beaktar detta i planeringen för barn 
med särskilda behov. Förskollärarna vågar utmana barnen genom att använda nya 
arbetsmetoder. I mitt resultat ser jag en stor fördel att använda lek i alla ämnen, t.ex. 
språk, matematik, teknik och naturvetenskap. Förskollärarna använder lärande i alla 
moment och detta påverkar barnen att utveckla det vardagliga livet, t.ex. att lära sig 
rutiner, att utveckla empati och att vänta på sin tur. Leken är frivillig och ska vara 
rolig. På detta sätt skapar barn ett lustfyllt lärande för hela livet. 
 
En annan tydlig slutsats är att förskollärarens förhållningssätt och vägledning 
påverkar barn att utveckla sina förmågor på ett kreativt sätt, och samtidigt känner 
barnen trygghet i miljön. Genom fantasi och kreativitet utvecklar barnen ett 
meningsfullt lärande. Genom lek får barn bearbeta sina upplevelser, känslor och 
samtidigt lära sig lekens regler, social relation, samarbete med varandra och även 
kommunikation med andra. All verksamhet ska utgå från läroplanen för förskolan 
och dess riktlinjer. 
 
En annan slutsats är att förskollärarna presenterar och synliggör sitt arbete genom 
att använda reflektion, pedagogisk dokumentation och samtal, vilket är intressant 
och hjälper mig i det kommande pedagogiska arbetet och min professions utveckling 
samt att jag har fått nya kunskaper och insikter som utvecklar mitt eget lärande.   
 
En sista slutsats är att när informanterna, trots olika åldrar, livserfarenheter, 
kunskaper och arbetssätt, ändå följer läroplanens mål och riktlinjer, innebär detta 
dels att läroplanen täcker in de olika teorierna väl, dels att teorierna innerst inne går 
ut på ungefär samma sak.  
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet i stort sett bekräftar litteraturens 
och läroplanens synsätt. 
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5.4 Nya forskningsfrågor 

Utifrån resultat har jag fått en intressant tanke som jag vill undersöka. När 
förskolläraren Anna har berättat i slutet av hennes intervju att det finns skillnader 
mellan svenska barn och nysvenska barns lek. Hon anser att detta kan bero på att 
nysvenska barn har en annan upplevelse av det svenska samhället och hur deras 
kultur påverkar. När förskolläraren berättar om sina tankar tycker jag att det vore 
mycket intressant att göra en undersökning inom detta område. Forskningsfrågor 
skulle kunna vara: 

• Vilken är skillnaden mellan svenska och nysvenska barns lek?  
• Har nysvenska barn annorlunda upplevelser i sin lek?  
• På vilket sätt leker de, och vilka material använder de i leken? 

Jag har många funderingar gällande detta område och vill undersöka på flera olika 
sätt såsom observation, intervju och enkäter för att få en bredare förståelse och 
kunskap om detta.     

En enda informant tog upp genusperspektiv i leken. Hon har skrivit sitt 
examensarbete inom detta område och har kompetens i ämnet. Den litteratur som jag 
refererat i denna studie kan inte kopplas till begreppet genusperspektiv. Jag har tänkt 
på varför de andra informanterna inte har nämnt genusperspektiv i leken. Detta kan 
bero på att förskollärare inte har tillräcklig kunskap eller utbildning inom detta 
område. Då ämnet väckt tankar under mitt arbete skulle det kännas angeläget att 
forska vidare i genusperspektivet inom lek. Frågor jag ställer mig är: 

• Hur påverkar genusperspektiv barns lärande och utveckling?  
• Hur kan man på ett pedagogiskt sätt bekämpa det traditionella könsmönstret? 
• På vilket sätt arbetar förskollärare för att främja barns lärande och utveckling 

inom genusperspektiv? 
 

Det är intressant att veta vilket teoretiskt perspektiv förskollärarna använder för att 
utveckla barns genustänkande. Bygger förskollärarna på sin yrkesteori genom att 
använda egna erfarenheter eller genom att diskutera med sina kollegor? Finns det 
andra sätt att bilda kunskap på? Jag anser att genom att ta på sig ”genusglasögonen” 
ser man lättare ett mönster i könsskillnader i verksamheten och utbildning bidrar till 
kunskaper om hur man ska arbeta med genustänkande. Därför tycker jag att detta 
område vore intressant att forska vidare i. 
 
5.5 Egna reflektioner 

Genom denna studie har jag fått många nya kunskaper och insikter som har utvecklat 
mitt eget lärande och jag har fått djupare förståelse inom detta område genom att 
använda aktuell forskning och litteratur. Under intervjutillfällena har jag kommit 
fram till att informanterna är medvetna om att leken är oerhört viktig för barns 
lärande och utveckling. Detta beror på att informanterna är utbildade och har 
kännedom om grundläggande teorier. Utbildning ger förskollärarna stor nytta att 
utveckla och känna sig trygga i sin yrkesroll. Informanternas tankar och idéer hjälper 
mig att utvecklas i det kommande yrket. När förskollärarna arbetar med barnen inom 
förskolan använder de teoretiska begreppen såsom learning by doing, den närmaste 
utvecklingszonen och kognitivt utvecklingsperspektiv. Detta gör förskollärarna för 
att ge kvalitet på barns lärande och utveckling och där man ser barnens kompetens. 
Förskollärarnas förhållningssätt påverkar barnen att känna trygghet i barngruppen 
och samtidigt möjliggör en bra grund till det kommande vuxenlivet så att de kan bli 
demokratiska medborgare i samhället. 
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Alla informanterna ansåg att pedagogisk dokumentation är viktig för 
förskoleverksamheten, både för barn, förskollärare och föräldrar. Pedagogisk 
dokumentation kan användas som underlag för barns lärande och utveckling, 
exempelvis kan man använda observationsschema som utgångspunkt för att utveckla 
och synliggöra barns lärandeprocess. Jag anser att det är viktigt att man har ett 
gemensamt mål i arbetslaget, vad och varför man använder pedagogisk 
dokumentation och hur man gör för att kunna gå vidare till nästa steg. Samtidigt 
tycker jag det är viktigt att dela med sig av sina kunskaper till sina arbetskamrater 
exempelvis vid arbetspersonalträff eller workshop. Ett förslag är att man kan ha 
pedagogiska samtal genom att alla läser samma bok, som arbetslaget diskuterar och 
utbyter tankar om. Detta anser jag vara givande för barns lärandeprocess och för 
verksamheten.    

Ett annat förslag som bidrar till verksamhetsutveckling är att förskolepersonalen 
behöver ha en bredare kunskap och få fortbildning i att möta omvärldens 
förändringar, t.ex. globalisering och mångkulturellt tänkande för ett hållbart lärande 
och utveckling. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

• Hur många år har du arbetat? 
• Hur gammal är du? 
• Med vilka åldrar? 

 

På vilket sätt definierar du vad lärande är? 

• På vilket sätt lär sig barn, tycker du? Kan du ge konkreta exempel? 
• Vilka är de viktigaste faktorerna, när barn ska lära sig nya saker? Ge exempel? 
• Vad leker barnen med inne, när de får bestämma själva? 
• Hur uppfattar du, när leken skapar ny kunskap hos barn? 
•  Vad är din (pedagog) roll i barns lärande? 
• Är det viktigt att vuxna deltar i leken, när det gäller barns lärande? 

 

Hur använder du leken för barns lärande?  

• På vilket sätt används leken för barns lärande? Ge exempel? 
• När barn leker, vad gör du som vuxen i leken? 
• Är det ett bra sätt att använda dramatiserade lekar för barns lärande i 

pedagogisk verksamhet, tycker du? 
• Ser du några problem, när barnen använder leken för lärande? Ge exempel? 

 

Hur arbetar du, när det gäller barns lärande inom lek?  

• På vilket sätt arbetar du för att utveckla barns lärande? Ge exempel? 
• Hur planerar du i verksamheten att använda leken för barns lärande? 
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7. Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

• Hur många år har du arbetat? 
• Hur gammal är du?  
• Med vilka åldrar? 

 

På vilket sätt definierar du vad lärande är? 

• På vilket sätt lär sig barn, tycker du? Kan du ge konkreta exempel? 
• Vilka är de viktigaste faktorerna, när barn ska lära sig nya saker? Ge exempel? 
• Vad leker barnen med inne, när de får bestämma själva? 
• Hur uppfattar du, när leken skapar ny kunskap hos barn? 
•  Vad är din (pedagog) roll i barns lärande? 
• Är det viktigt att vuxna deltar i leken, när det gäller barns lärande? 

 

Hur använder du leken för barns lärande?  

• På vilket sätt används leken för barns lärande? Ge exempel? 
• När barn leker, vad gör du som vuxen i leken? 
• Är det ett bra sätt att använda dramatiserade lekar för barns lärande i 

pedagogisk verksamhet, tycker du? 
• Ser du några problem, när barnen använder leken för lärande? Ge exempel? 

 

Hur arbetar du, när det gäller barns lärande inom lek?  

• På vilket sätt arbetar du för att utveckla barns lärande? Ge exempel? 
• Hur planerar du i verksamheten att använda leken för barns lärande? 
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Bilaga 3 
 

Mailen till förskollärare 

 

Hej! 

Jag läser på Mälardalens Högskola i Eskilstuna och håller på att skriva ett 
examensarbete. Arbetet handlar om lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling. Under utbildningen har jag haft ett stort intresse för detta ämne och där 
för har jag valt att basera studien på detta område. Jag hoppas att denna studie 
påverkar mig att få mer förståelse och vidgad kunskap inom lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling. Därför vill jag intervjua några förskollärare och höra er 
syn, tankar och idéer samt erfarenheter varför är det viktigt med lek barns lärande 
och utveckling? Jag kommer att använda av mig ljudupptagning under intervjuernas 
gång för att det blir lättare för mig att bearbeta med resultatet. När vi bestämmer tid 
för intervjuerna att genomföras kommer jag att skicka ut intervjuguiden till er för att 
ni ska få möjlighet att förbereda. 

Jag arbetar efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innefattar att ni 
har rätt att veta syftet till studien och frågeställningar för denna studie och 
information om att deltagandet är helt frivilligt. Ni kan själva bestämma er 
medverkan och era åsikter och erfarenheter. Jag ska försäkra er om att ni ska vara 
anonyma under hela processens gång. 

Med vänliga hälsningar 

Nishadi Johansson 

e-post: nishadij@passagen.se 

 
 
 

 


