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Syftet med vårt arbete är att undersöka samt belysa hur förskollärare arbetar med barns 
lärande och utveckling i leken samt förskollärares syn på lekens främjande av barns 
utveckling och lärande. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi under vårt arbete. 
Vi har intervjuat samt observerat fyra förskollärare under arbetets gång och vi valde att 
använda oss utav öppna observationer och semistrukturerade intervjuer för att samla in 
materialet till vårt arbete. Vårt resultat visar att leken är betydelsefull för barns utveckling och 
lärande samt att förskollärare anpassar sig efter barns intressen samt kunskapsnivå för att 
främja barns lärande och utveckling i leken. Resultatet visar även att barn ska få tid till att 
leka på förskolan och att förskollärare ska finnas tillgängliga för barn i deras lek. En slutsats 
som vi kan dra är att förskollärare har olika synsätt samt arbetssätt när det gäller barns 
utveckling och lärande i leken. 
___________________________________________________________________________ 
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3 
 

Innehåll 

 
1. Inledning ..................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte ........................................................................................................................ 5 

1.2 Forskningsfrågor ................................................................................................... 5 

1.3 Uppsatsens disposition .......................................................................................... 5 

1.4 Begreppsdefiniering .............................................................................................. 6 

2. Litteraturgenomgång .................................................................................................. 6 

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv ................................................................................ 6 

2.2 Teoretisk förståelse för barns lek .......................................................................... 6 

2.3 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling ..................................... 7 

2.4 Teoretisk syn på förskollärares arbetssätt för barns utveckling och lärande ...... 7 

3. Metod ........................................................................................................................ 10 

3.1 Forskningsstrategi ............................................................................................... 10 

3.2 Datainsamling ...................................................................................................... 11 

3.2.1 Öppet arbetssätt ............................................................................................. 11 

3.3 Urval ..................................................................................................................... 11 

3.4 Genomförande ...................................................................................................... 12 

3.4.1 Observationer ................................................................................................ 12 

3.4.2 Intervjuer ....................................................................................................... 12 

3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet ........................................................................... 13 

3.6 Etiska ställningstaganden .................................................................................... 14 

4. Resultat ...................................................................................................................... 14 

4.1 Observationer ....................................................................................................... 14 

4.1.1 Situation 1- Vattenpölen ................................................................................ 14 

4.1.2 Situation 2- Sandlådan .................................................................................. 15 

4.1.3 Situation 3- Veterinär ....................................................................................16 

4.1.4 Situation 4- Gummitråd ................................................................................16 

4.1.5 Situation 5- Tjuven ........................................................................................16 

4.1.6 Situation 6- Vinter .........................................................................................16 

4.1.7 Situation 7- Kulbana ...................................................................................... 17 

4.1.8 Situation 8- Lego ........................................................................................... 17 

4.1.9 Situation 9- Minneslek ................................................................................. 18 

4.1.10 Situation 10- Halsband ............................................................................... 18 

4.1.11 Situation 11- Köksvrån ................................................................................. 18 



4 
 

4.2 Intervjuer ..............................................................................................................19 

5. Analys ......................................................................................................................... 21 

5.1 Förskollärares arbetssätt för barns utveckling och lärande ................................. 21 

5.2 Förskollärares syn på lekens främjande av barns utveckling och lärande ......... 24 

6. Diskussion ................................................................................................................. 24 

6.1 Metoddiskussion .................................................................................................. 24 

6.2 Resultatdiskussion .............................................................................................. 25 

6.2.1 Förutsättningar för den pedagogiska leken ................................................. 25 

6.2.2 Olika synsätt på barns utveckling och lärande i leken ................................ 28 

6.2.3 Slutsatser och fortsatt forskning .................................................................. 29 

6.3 Ny forskningsfråga .............................................................................................. 30 

6.4 Pedagogisk relevans ............................................................................................ 30 

Referenslista .................................................................................................................. 31 

Bilagor 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Inledning 

Vårt arbete kommer att belysa förskollärares arbetssätt samt synsätt gällande barns 
utveckling och lärande i leken. Vi har valt att fokusera på barns lärande och 
utveckling i leken eftersom vi anser att leken har en stor betydelse för barns 
utveckling och lärande. Utbildningsdepartementet (2010b) skriver att barn kan 
erövra samt söka kunskap i deras lek och Öhman (2008) skriver att förskollärares 
arbetssätt kan ha en avgörande roll för vad barn lär sig i leken. Vi har därför valt att 
undersöka hur förskollärare arbetar för att främja barns lärande samt utveckling i 
barns lek. Vi har även valt att undersöka förskollärares syn på lärande samt 
utveckling i barns lek för att synliggöra lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling. 

Brodin och Lindstrand (2008a) skriver att barn formas av de rutiner som 
förskollärarna har utformat i verksamheten och det kan leda till att barn måste 
avbryta sin lek för att rutinerna ska kunna följas. Vi upplever att detta kan vara ett 
problemområde när det gäller barns utveckling och lärande eftersom att goda 
lärandetillfällen för barn kan försvinna. 

Vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande i vårt arbete 
eftersom perspektivet utgår ifrån att alla människor lär sig i sociala sammanhang 
samt genom samspel. Enligt Williams (2006) innebär det sociokulturella perspektivet 
på lärandet att förskollärare finns med i barns lek som stöd och vägledning. Det är 
även förskollärares arbetsuppgift att förklara, sammanfatta samt ställa frågor till barn 
i deras lek för att de ska få möjlighet att utveckla sitt lärande. Williams lyfter även att 
samspel och kommunikation är centralt i detta perspektiv eftersom att det ses som en 
betydelsefull roll för barns utveckling samt lärande.  

 
1.1 Syfte  

Syftet med vårt arbete är att undersöka och belysa hur förskollärare arbetar med 
barns lärande och utveckling i leken samt förskollärares syn på lekens främjande av 
barns utveckling och lärande. 

 
1.2 Forskningsfrågor 

1. Hur arbetar förskollärare för att främja barns utveckling och lärande i leken? 
2. Hur definierar förskollärare lekens betydelse för barns lärande och utveckling? 

 
1.3 Uppsatsens disposition 

2. Litteraturgenomgång: i det här avsnittet kommer vi att behandla tidigare 
forskning utifrån våra frågeställningar. 

3. Metod: i detta avsnitt motiveras samt presenteras vårt tillvägagångssätt som vi har 
använt under arbetet för att besvara våra frågeställningar. 

4. Resultat: i det här avsnittet kommer vi att presentera vårt resultat utifrån våra 
observationer samt intervjuer.  

5. Analys: i det här avsnittet kommer vi att koppla vårt resultat till tidigare forskning.  

6. Diskussion: i detta avsnitt kommer vi att diskutera vår metod samt vårt resultat. Vi 
kommer även presentera en ny forskningsfråga samt pedagogisk relevans.  



6 
 

 
1.4 Begreppsdefiniering 

Begreppet lek kan delas upp i två olika kategorier: styrd lek och fri lek. Vi har valt att 
fokusera på barns styrda lek och det utgår ifrån att förskollärare är delaktiga i barns 
lek vare sig den är planerad av förskollärare eller sker på barns egna initiativ. När vi 
använder begreppen utveckling och lärande i vårt arbete utgår vi ifrån förskollärares 
perspektiv på barns lek men även hur förskollärare kan arbeta för att främja lärandet 
samt utvecklingen hos barn genom leken. 

2. Litteraturgenomgång  

I det här avsnittet kommer vi att behandla tidigare forskning som belyser barns lek, 
utveckling och lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Även vad förskollärare har för 
arbetsuppgifter samt förhållningssätt till barn i deras lek. Vi kommer att dela upp det 
här avsnittet i fyra rubriker: Ett sociokulturellt perspektiv, Teoretisk förståelse för 
barns lek, Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling samt Teoretisk syn 
på förskollärares arbetssätt för barns utveckling och lärande.  

 

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är uppbyggt på Vygotskijs arbeten om lärande, 
utveckling samt språk (Säljö, 2010). Vygotskijs teori har varit en inspiration för de 
flesta sociokulturella teorier där kommunikation har fått en avgörande roll (Williams, 
2006). Det sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande handlar till största 
del om hur människan kan utveckla sina förmågor som är kulturella till sin karaktär 
såsom att skriva, räkna, läsa samt lösa problem (Säljö, 2010). Utgångspunkten i det 
sociokulturella perspektivet är att människor utvecklas genom att delta i olika sociala 
sammanhang. Det är inte själva slutkunskapen som är av betydelse i ett 
sociokulturellt perspektiv utan det är själva processen för lärandet som är av 
betydelse. Lärandet sker när individen förstår hur olika redskap ska användas (Säljö, 
2005). 

2.2 Teoretisk förståelse för barns lek 

Barns lek är både på låtsas och på riktigt, när barn befinner sig i en lek är de i en 
fantasivärld där allt är möjligt för barnen. Barn som leker kan uppleva att leken som 
positiv och inom lekens ramar är det lekens regler som gäller och inte verklighetens. 
Barns erfarenheter och upplevelser styr lekens handling. För barn som befinner sig i 
leken är det verklighet medan för åskådare utifrån kan det uppfattas som att leken är 
på låtsas. Barns lek är ett förhållningssätt till verkligheten och en mental inställning 
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Tullgren (2004) skriver i sin doktorsavhandling DEN 
VÄGREGLERADE FRIHETEN- Att konstruera det lekande barnet att barn som leker 
kan skapa sig en förståelse för omvärlden. Brodin & Lindstrand (2008a) förklarar att 
ordet lek vanligen definieras med begreppen frivillig, spontan, icke målstyrd samt 
lustbetonad. Det framgick i Gopnik och Walkers (2013) undersökning att barns lek 
ligger som grund för barns lärande och genom lek kan barn utveckla sin sociala, 
emotionella samt kognitiva förmåga.  

Barns lek är nödvändig men samtidigt något som förväntas av barn (Weissenrieder, 
2008). Barn är i behov av att få leka i förskolan och därför är barns lek betydelsefull 
för dem (Utbildningsdepartementet, 2010b).  
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Genom att barn leker kan de bli motiverade samt engagerade (Lillemyr, 2002). Leken 
är en naturlig sysselsättning för barn men är även viktig för deras lärande (Williams, 
2006; Bruce, 2010). När barn leker framställs de som aktiva och fria (Tullgren, 2004) 
och barns lek är frivillig samt spontan och sker på deras egna villkor utan krav på 
prestation (Utbildningsdepartementet, 2010b). Under leken kan barn självständigt 
utgå ifrån deras erfarenheter samt bestämma lekhändelser utan att påverkas av 
förskollärare (Tullgren, 2004). Genom att barn leker kan de uttrycka, öva, lära sig 
samt själva prova på saker som kan leda till en utveckling hos barnen (Knutsdotter 
Olofsson, 2003). Barns lärande kan främjas genom att de får möjlighet till att 
undersöka olika saker samt utforska olika uppträdanden i leken (Gopnik & Walker, 
2013). 

2.3 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling  

Begreppet lärande innebär att människors bild av omvärlden förändras (Johansson & 
Sandberg, 2012). Lärande innebär även att barn utvecklar sina kunskaper som vid 
senare tillfällen kan komma i uttryck genom en visad förståelse 
(Utbildningsdepartementet, 2010b). Barns utveckling innefattar deras olika 
beteenden, färdigheter och kunskaper (Lillemyr, 2002).  Barns lek är en del av deras 
liv och det är även en grund för barns utveckling och lärande (Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2009; Bruce, 2010). Oavsett ålder lär sig barn av varandra genom lek 
och det finns även forskning som visar att små barn lär sig av varandra (Williams, 
2006). Lärandet mellan människor pågår ständigt och lärandet är något som uppstår 
mellan människor när de påverkas samt påverkar ömsesidiga relationer. När barn 
leker sker deras lärande omedvetet (Johansson & Sandberg, 2012). Barns ständiga 
lärande kan äga rum i alla miljöer (Brodin & Lindstrand, 2008b). 

Barns lek kan bidra till lärande samt utveckling hos alla barn (Brodin & Lindstrand, 
2008a). Verksamheten ska därför erbjuda barnen en miljö som lockar samt utmanar 
till lek. För att barn ska få möjlighet till att utveckla sitt lärande måste situationen 
upplevas som meningsfull för barnen. Barn behöver även ha förskollärare som stöd 
för att kunna utveckla sitt lärande. Barns lek är betydelsefull för deras lärande och 
utveckling eftersom barn erövrar samt söker kunskap genom lek (Williams, 2006). 
Leken kan göra det möjligt för barn att bearbeta känslor, erfarenheter samt 
upplevelser som de har varit med om (Utbildningsdepartementet, 2010a). Det är 
förskollärarens uppgift att skapa en miljö där alla barn får möjlighet till att vara 
delaktiga på ett naturligt sätt i leken (Williams, 2006). Genom leken kan barn 
utveckla sin förmåga att samarbeta samt lösa olika problem som kan uppstå i olika 
situationer (Utbildningsdepartementet, 2010a). I situationer där konflikter sker 
mellan barn ses som viktiga lärandetillfällen (Johansson & Sandberg, 2012) och 
genom konflikter får barn möjlighet till att utveckla samt hantera olika argument 
(Williams, 2006). 

 
2.4 Teoretisk syn på förskollärares arbetssätt för barns utveckling 
och lärande 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek och det är förskollärares uppgift att skapa 
en trygg miljö som lockar samt utmanar till lek för barn i förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010b). Förskollärare bör planera en miljö samt lekar 
som kan ge barn intressanta utmaningar för att främja deras lärande samt utveckling 
(Lillemyr, 2002).  
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Förskolans miljö bör vara inbjudande samt innehållsrik så att barns lärande och 
utveckling kan utmanas samt stimuleras (Utbildningsdepartementet, 2010a). För att 
en god lärandemiljö ska kunna skapas bör förskollärare kunna inspireras av barn, det 
vill säga att förskollärare bör se världen genom barns ögon (Öhman, 2008).  

Verksamheten bör anpassas efter barnen på förskolan men även förskollärarna bör 
anpassa sig (Utbildningsdepartementet, 2010a). Genom att förskollärare ger 
utrymme för barn att leka på, bra redskap samt ger barn tid till leken utan att avbryta 
får barn goda möjligheter att starta en lek (Kragh- Müller, 2012). Det är 
förskollärares ansvar att se till att det finns tid till barns lek men förskollärare bör 
även engagera sig i deras lek. Genom förskolans miljö och förskollärares lekfullhet till 
barn kan det skapas en leklust hos barn och samtidigt kan förskollärare få tillåtelse 
att delta i barns lek (Tullgren, 2004). Barns utveckling sker med hjälp av det material 
som finns tillgängligt i förskolans miljö (Karlsson, 2008) och det bör finnas tillgång 
till material i förskolan som är utmanande samt intressanta för barns lek 
(Strandberg, 2006).  

Förskollärare är förebilder för barnen i verksamheten och därför är förskollärares 
fantasi samt inställning på leken viktig. Det kan till exempel vara om ett barn har 
byggt ett sandslott och det endast är en sandhög i förskollärarens ögon. Det kan leda 
till att även barnet ändrar sin syn på sandslottet och istället ser det som en sandhög 
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Om förskollärare har kunskaper om barns behov kan 
de på ett professionellt sätt arbeta för barns bästa (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 
2001). Barn kan läsa av förskollärares inställning till vad som anses vara viktigt i livet 
och det kan leda till att barn följer förskollärares riktning (Kragh-Müller, 2012). Som 
förskollärare är det av betydelse att visa uppskattning för barns lek (Fagerli, Lillemyr 
& Søbstad, 2001; Tullgren, 2004). 

För att barn ska få möjlighet att utveckla sitt lärande i enlighet med de principer och 
mål som förskolans läroplan skriver om krävs det att förskollärare har specifika 
kompetenser. Förskollärares professionalitet samt erfarenheter har en betydelsefull 
roll för barn eftersom barns förmågor är beroende av detta (Johansson & Sandberg, 
2012). Förskollärares arbetssätt är relaterade till vilken kunskapssyn förskollärare 
har samt deras barnsyn (Mårdsjö Olsson, 2010). Förskollärares arbetssätt kan bidra 
till barns utvecklingsprocess (Brodin & Hylander, 1997) och förskollärares arbetssätt i 
barns aktiviteter har en avgörande roll för vad barn lär sig (Öhman, 2008). 
Förskollärare har en viktig roll när det gäller barns utveckling och lärande och det är 
bland annat förskollärares uppgift att hjälpa barn att skapa situationer som kan 
utveckla barns lärande (Weissenrieder, 2008). 

Förskollärare bör vara engagerade samt närvarande och tillsammans med barnen på 
förskolan kunna skapa en lekfull atmosfär. Samtidigt bör förskollärare ge barnen 
bekräftelse samt uppmuntran (Weissenrieder, 2008). Något som barn behöver är 
förskollärare som är tillgängliga samt uppmärksamma på vad som sker och vidtar 
åtgärder när barn behöver det men även avstår att ingripa när det inte behövs 
(Brodin & Hylander, 1997). Förskollärare kan finnas som stöd i barns lek genom att 
visa sitt intresse samt genom tillgänglighet (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). 
Genom det kan barn som inte är delaktiga i leken få en möjlighet att med 
förskollärarens stöd kunna bli delaktiga (Lillemyr, 2002). Barn är beroende av 
förskollärares vägledning samt stöd (Williams, 2006). Förskollärare bör erbjuda 
barnen i förskolan vägledning och stimulans för att barnen ska få möjlighet till att 
utvecklas (Utbildningsdepartementet, 2010a).  
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Förskollärares uppgift är inte bara att vara vägledande utan förskollärare bör även 
undvika att vara styrande i barns lek. Barn får på så sätt möjlighet att diskutera samt 
hjälpa varandra i olika situationer (Williams, 2006).  

Det är förskollärares uppgift att ta reda på samt ta till vara på barns erfarenheter och 
kunskaper för att sedan använda det som en grund till barns utveckling samt lärande. 
Det är inte förskollärares uppgift att lära barn utan förskollärares uppgift är att skapa 
möjligheter till goda lärandetillfällen för alla barn (Mårdsjö Olsson, 2010). 
Förskollärare bör se till att barn lär sig utav varandra men även att barn får möjlighet 
att lära sig tillsammans med vuxna människor (Johansson & Sandberg, 2012). Det är 
förskollärares ansvar att se till att alla barn har en förståelse för det som sker i till 
exempel en planerad aktivitet men även att barn har tillräckligt stort utrymme att få 
medverka, påverka samt ge uttryck för de idéer som de kan ha. På så sätt kan barns 
spontana intresse bli synligt för förskollärare (Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2009).  

Att locka barn till lek och att alla barn får vara delaktiga under leken är en uppgift 
som förskollärare har och genom att förskollärare deltar i barns lek kan de få en insyn 
i leken. Genom att förskollärare visar intresse för barns lek kan det leda till att 
förskollärare får möjlighet till att få lära känna barnen som egna individer samt få 
möjlighet till att observera barnen (Tullgren, 2004). När förskollärare observerar 
försöker de koncentrera sig på en viss situation som har ett pedagogiskt syfte.  Att 
observera barn i förskolan är bland annat en arbetsuppgift som förskollärare har och 
genom observationerna kan förskollärare upptäcka barns intresse. På så sätt kan 
förskollärare utgå ifrån sina upptäckter för att kunna skapa goda lärandetillfällen för 
barn (Bjørndal, 2005). När förskollärare observerar i barns lek kan de även upptäcka 
barns utvecklingsnivå men det är däremot lätt att dem underskattar eller övertolkar 
upptäckterna (Brodin & Lindstrand, 2008a).  

När förskollärare använder sig av dokumentation kan de upptäcka barns värld men 
det förutsätter att förskollärare intar ett barns perspektiv samt är engagerade i vad 
barn gör. Om förskollärare inte observerar och dokumenterar i förskolan kan det leda 
till att förskollärare inte kan uttala sig om vad barn lär sig under sin vistelse i 
förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). När förskollärare är 
uppmärksamma på vad de gör i olika situationer, kan de tillsammans reflektera kring 
deras arbetssätt och det kan leda till att förskollärare kan få redskap som kan 
användas i arbetet med barn. Det finns inga speciella förhållningssätt som gäller i en 
unik situation utan förskollärare måste hitta ett naturligt förhållningssätt som passar 
just det barnet som det handlar om i en situation (Brodin & Hylander, 1997).  

För att använda leken som en pedagogisk metod bör förskollärare engagera sig i 
barns lek, ha kunskap samt visa respekt för barns lek. Hur förskollärare gör sig 
delaktig i barns lek kan påverkas av vilken syn förskollärare har på leken (Lillemyr, 
2002). Förskollärare bör inte undvika att delta i barns lek när barn behöver det 
(Kragh- Müller, 2012). Det framkom i Edwards och Loveridges (2011) undersökning 
att förskollärare kan vara mer benägna att stödja barns lärande i planerade samt 
styrda lekar än i barns spontana lek. Kragh-Müller (2012) förklarar att förskollärare 
kan stödja barns lek genom att starta en lek. Det är viktigt att förskollärare kan se hur 
och när de kan gå in i barns lek för att främja deras lärande. Kragh- Müller förklarar 
även att om förskollärare vill delta i barns lek bör de ställa sig frågan om hur de ska 
kunna delta i barns lek utan att besvära leken. Enligt Lillemyr (2002) bör 
förskollärare försiktigt gå in i barns lek.  
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Det är förskollärares ansvar att planera lekar samt aktiviteter utifrån det 
förskollärarna vill att barnen ska utveckla kunskaper om. Förskollärare bör därför 
skapa lärandetillfällen i barns lek utifrån deras kunskapsnivå (Pramling Samuelsson 
& Asplund Carlsson, 2003). Förskollärare bör ha ett tydligt syfte samt innehåll när 
det gäller att planera aktiviteter (Mårdsjö Olsson, 2010). När förskollärare planerar 
en styrd lek bör de utgå ifrån barns intressen för att kunna uppnå ett bra lärande för 
barn (Lillemyr, 2002). Förskollärare kan skapa goda utvecklingsmöjligheter för barn 
genom att göra det möjligt för barn att växla mellan barns egen lek, lek med 
förskollärares deltagande samt lek som är inspirerad av förskollärare (Theilmann & 
Th. Madsen, 2012). Det är förskollärares uppgift att förklara, sammanfatta samt ställa 
frågor till barn för att de ska få möjlighet till att utvecklas (Williams, 2006). Genom 
att förskollärare ställer frågor till barn kan de få en inblick i deras tankar, 
erfarenheter samt deras världsbild (Tullgren, 2004).  

I förskolan formas barn av de rutiner som har utformats av förskollärarna i 
verksamheten och detta kan leda till att barn inte hinner leka färdigt utan kan tvingas 
att avbryta en lek eller aktivitet alltför ofta (Brodin & Lindstrand, 2008a). När barn 
blir avbrutna i sin lek är det som att vuxna blir avbrutna i ett intressant samtal och 
därmed tappar den röda tråden. Om barn ofta blir avbrutna i sin lek kan det skapa 
irritation hos dem, medan barn som får leka färdigt i sin lek kan upplevas som 
medgörliga samt nöjda (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

3. Metod 

I det här avsnittet kommer vi redovisa vår forskningsstrategi, datainsamling, urval, 
genomförande, tillförlitlighet och trovärdighet samt våra etiska ställningstaganden. 

 
3.1 Forskningsstrategi 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsstrategi för att vi är intresserade av 
att komma åt förskollärares tankar kring barns lärande samt utveckling genom leken. 
I en kvalitativ undersökning menar Bryman (2011) att det är deltagarnas perspektiv 
som används som utgångspunkt, det vill säga att det deltagarna anser är 
betydelsefullt och viktigt bör ligga i fokus under arbetet.  

Enligt Bryman (2011) innebär en kvalitativ forskningsstrategi att fokus ligger på hur 
deltagarna tolkar och uppfattar sin sociala verklighet. Med en kvalitativ 
forskningsstrategi menar Denscombe (2009) att antalet personer som deltar i 
datainsamlingen inte behöver vara stort eftersom allt material som samlas in är 
betydelsefullt. Det gäller att ta fram det unika samt specifika från observation- och 
intervjusituationerna. Denscombe förklarar att i en kvalitativ forskningsstrategi kan 
observationer och intervjuer användas som forskningsmetoder. Inom forskning 
menar Stukat (2011) att intervjuer är ett vanligt arbetsredskap men att det kan vara 
lämpligt att även använda sig utav observationer för att kunna se vad personerna gör 
i praktiken. 

Bryman (2011) skriver att i en kvalitativ forskningsstrategi bör forskarna observera 
innan intervjutillfällena för att forskarna ska bli involverade i miljön och samtidigt ha 
forskningen i åtanke. Därför valde vi att observera förskollärarna först för att få 
möjlighet till att studera förskollärares arbettsätt när det gäller främjande av barns 
utveckling och lärande genom barns lek.  
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I vårt arbete har vi valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt 
utgå från vårt resultat för att koppla det till tidigare forskning. Genom det har vi 
använt oss av ett öppet arbetssätt som har inspirerats av ett induktivt arbetssätt. 
Bryman (2011) förklarar att ett induktivt arbetssätt förknippas med en kvalitativ 
forskningsstrategi gällande kopplingen mellan materialet som samlats in samt teori. 
Ett induktivt arbetssätt går från resultat till teori.  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Öppet arbetssätt 

Datamaterialet har samlats in genom observationer av första ordningen, detta 
innebär enligt Bjørndal (2005) att forskare har som huvuduppgift att observera en 
pedagogisk situation. Det kan bidra till en högre kvalitet på forskningen genom att 
forskaren endast fokuserar på den huvudsakliga uppgiften. Under observationerna 
har vi använt oss av öppna observationsstudier och Vetenskapsrådet (2011) beskriver 
att ett observationsschema eller anteckningar bör användas under observationerna.  

Under öppna observationsstudier menar Vetenskapsrådet (2011) att forskaren ska 
observera utan att påverka deltagarna samt händelseförloppen under 
observationstillfällena. Under observationerna har vi valt att använda oss av 
preliminära anteckningar och enligt Bryman (2011) innebär det att korta noteringar 
skrivs ned för att skapa en minnesbild av observationen som sedan ska skrivas ned i 
ett större sammanhang vid ett annat tillfälle. Bryman skriver att anteckningarna bör 
föras så diskret som möjligt eftersom människor kan känna sig besvärade att se en 
observatör anteckna. Under observationerna har vi använt oss av 
spaltdokumentation. Palmer (2011) skriver att genom spaltdokumentation finns det 
möjlighet att hoppa fram och tillbaka mellan spalterna för att kunna följa det som 
sker. Spalterna består av ”säger”, ”gör” samt ”reflektioner”.  

Vi har valt att fokusera på ett specifikt tema samt frågeställningar och därför har vi 
även valt att samla in datamaterialet genom semistrukturerade intervjuer. Bryman 
(2011) förklarar att semistrukturerade intervjuer går ut på att forskaren väljer ett 
speciellt tema som ska beröras under intervjuerna. Vi har även valt att använda oss av 
öppna frågor i våra intervjuer. Genom att använda sig utav öppna frågor menar 
Denscombe (2009) att respondenterna får möjlighet till att bestämma innehållet i 
svaren samt svarens längd. Respondenterna får även möjlighet samt utrymme att 
uttrycka svaren med egna ord. Enligt Denscombe bör öppna frågor vara korta samt 
enkla men svaren tenderar att vara långa. Vi har skrivit en intervjumall där våra 
intervjufrågor samt bakgrundsfrågor finns (se Bilaga 2). Bryman (2011) förklarar att 
intervjufrågorna som ska användas inte behöver ha någon bestämd ordning och att 
frågor som inte finns med i intervjumallen får ställas om det är följdfrågor. Genom 
detta anser vi att djupare diskussioner under intervjuerna med förskollärarna kunde 
uppstå. 

 
3.3 Urval 

Vi har observerat samt intervjuat fyra utbildade förskollärare som har arbetat inom 
förskolan i cirka 20 år. Förskollärarna kommer från två olika förskolor i 
Mellansverige och vi började med att observera förskollärarna för att kunna studera 
deras arbetssätt när det gäller barns utveckling och lärande genom lek. Vi valde sedan 
att intervjua dessa förskollärare och genom det kunde vi skapa oss en bild av 
förskollärarnas syn på lekens främjande av barns utveckling och lärande.  
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Vi har valt att använda oss av ett målinriktat urval och enligt Bryman (2011) innebär 
ett målinriktat urval att forskaren väljer ut relevanta deltagare efter de 
forskningsfrågor som forskarna har utformat. Forskare bör vara medvetna om vad 
som är relevant för arbetet för att utesluta eller ta med deltagare. Ett målinriktat 
urval innebär att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt. Vi har haft kontakt med 
förskollärarna innan observationerna samt intervjuerna ägde rum. Därför har vi 
förkunskaper om förskollärarna och på så sätt blev vi mer strategiska i vårt urval. 

 
3.4 Genomförande  

Vi kommer att dela upp genomförandet i två olika rubriker: Observationer och 
Intervjuer för att förtydliga vårt arbetssätt som vi använt oss av under 
observationerna samt intervjuerna. 

 
3.4.1 Observationer 

Vi valde att observera samt intervjua fyra förskollärare för att begränsa vårt arbete. 
Innan intervjuerna och observationerna tog vi kontakt med förskolorna vi hade valt 
att använda oss utav i vårt arbete genom att besöka dem. Vi berättade att vi hade en 
önskan om att intervjua samt observera fyra förskollärare och berättade sedan vad 
vårt arbete skulle handla om. Sedan delade vi ut missivbrev (se Bilaga 1) till 
förskollärarna som ville delta i vårt arbete för att de skulle få mer information om 
vårt arbete samt deras rättigheter under arbetet.  

Vi valde att använda samma förskollärare under både observationerna och 
intervjuerna för att vi skulle få en tydlig bild på förskollärarnas arbetssätt samt syn på 
barns lärande och utveckling genom lek. Vi har valt att benämna deltagarna från 
observationerna samt intervjuerna i arbetet för förskollärare, det vill säga att när vi 
skriver till exempel ”en förskollärare” är det någon av de fyra deltagarna. Ingen av 
förskollärarna har någon specifik benämning. Vi valde att inte benämna 
förskollärarna i vårt arbete eftersom vi anser att ett sammanfattat resultat är det 
viktiga, inte att synliggöra förskollärarnas enskilda arbetssätt samt syn på lekens 
betydelse för barns lärande och utveckling. 

Vid observationstillfällena valde vi att använda oss av anteckningsblock och penna för 
att kunna anteckna minnesanteckningar under observationerna. Denscombe (2009) 
skriver att observatörer bör dokumentera observationer eftersom att det mänskliga 
minnet är bräckligt. Denscombe menar att observatörer lätt kan glömma händelser 
som har skett under observationerna, speciellt mindre händelser. Observationerna 
varade i cirka fyra timmar vardera. Under observationerna fördes korta 
minnesanteckningar och därefter skrev vi enskilt ner observationerna i ett större 
sammanhang för att tydligt kunna se om vi uppmärksammat samma saker. Vi valde 
att tillsammans analysera observationerna genom att studera likheter och skillnader 
samt jämföra upptäckter från observationerna med tidigare forskning. Genom 
observationerna kunde vi studera hur förskollärares arbetssätt kan se ut i praktiken 
och utifrån det kunde vi sedan formulera våra intervjufrågor. 

 
3.4.2 Intervjuer 

Vid intervjutillfällena tillfrågades förskollärarna om intervjuerna kunde spelas in med 
hjälp av en diktafon.  
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Vi förde även anteckningar under intervjuerna för att vi skulle få möjlighet till att gå 
tillbaka och reflektera samt diskutera kring innehållet i intervjusvaren. Vi valde att vi 
båda skulle delta i alla intervju- samt observationstillfällen för att kunna skapa ett 
mer tillförlitligt resultat.  

Vi valde även att observera samt intervjua en förskollärare i taget för att få möjlighet 
att upptäcka förskollärarnas enskilda syn på hur barns utveckling och lärande kan 
främjas genom lek. Genom att förskollärarna intervjuades enskilt kunde inte 
förskollärarnas svar påverkas. Intervjuerna utspelade sig i en lugn miljö på 
förskollärarnas arbetsplats för att de skulle få möjlighet till att koncentrera sig samt 
känna trygghet. Stukat (2011) skriver att intervjuer bör ske på respondenternas 
hemmaplan samt i en lugn miljö för att skapa trygghet för respondenterna. 
Intervjuerna varade i cirka 30-40 minuter vardera. 

Efter att vi hade utfört våra intervjuer lyssnade vi på inspelningarna och reflekterade 
över anteckningarna för att sedan transkribera intervjuerna tillsammans. Vi 
transkriberade intervjuerna genom att sammanställa alla intervjuer, vi reflekterade 
över likheter och skillnader samt tog ut relevanta delar från intervjusvaren till vårt 
arbete. Vi valde sedan ut citat från intervjusvaren som stärker det vi skriver i 
resultatdelen. Materialet från både observationerna samt intervjuerna har kopplats 
till tidigare forskning för att kunna styrka upptäckterna vi gjort under arbetet.  

 
3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vårt arbete blir tillförlitligt samt trovärdigt genom att vi har fört minnesanteckningar 
under observationerna. Genom det fick vi möjlighet att gå tillbaka för att reflektera 
och diskutera våra upptäckter tillsammans vid senare tillfällen.  

Under observationerna höll vi oss i bakgrunden för att minimera riskerna att styra 
förskollärarna i observationerna. Genom att vi intervjuade förskollärarna en och en 
kunde inte förskollärarnas svar påverkas av de andra deltagarnas åsikter samt tankar 
och på så sätt blir intervjusvaren trovärdiga. Denscombe (2009) förklarar att det kan 
vara till en fördel att intervjua en person i taget eftersom att de synpunkter samt 
uppfattningar som uttrycks under en intervju endast kommer från en källa, det vill 
säga från den som blir intervjuad. 

Genom att använda sig utav ljudinspelning under intervjuer menar Denscombe 
(2009) att dokumentation om vad som sägs under intervjutillfällena blir nästintill 
fullständiga samt permanenta. Det transkriberade innehållet i intervjuresultatet blir 
därför tillförlitligt genom att vi tillsammans har lyssnat igenom 
intervjuinspelningarna vid flera tillfällen. Genom att vi var två personer under både 
observationerna och intervjuerna har vi haft möjlighet att tillsammans tolka, 
reflektera samt diskutera det insamlade materialet och på så sätt fått en ärlig bild av 
situationerna. Stukát (2011) skriver att ett resultat blir mer trovärdigt om flera 
personer uppmärksammar samma saker under datainsamlingen. Vi har även valt att 
använda några citat i resultatdelen från intervjuerna för att stärka trovärdigheten på 
arbetet. Under detta arbete har vi beaktat de forskningsetiska riktlinjerna. Genom att 
utgå ifrån de forskningsetiska riktlinjerna menar Stukat (2011) att arbetet tar hänsyn 
till upphovsrätten och att det kan bidra till noggrannhet samt riktighet i vetenskaplig 
kunskap. 
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3.6 Etiska ställningstaganden 

Vi har beaktat de forskningsetiska riktlinjerna under vårt arbete som består av 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Stukát, 2011; Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). 

Vi informerade förskollärarna om vad de hade för rättigheter under arbetets gång 
genom att skriva ett missivbrev som sedan lämnades ut till förskollärarna samt 
förskolecheferna. I missivbrevet stod det bland annat att det var frivilligt för 
förskollärarna att delta och att förskollärarna hade rätt att avbryta sin medverkan när 
det önskades utan en följd av negativa konsekvenser.  

Genom att vi har informerat förskollärarna om vårt syfte med arbetet har vi beaktat 
informationskravet. Vi har uppnått samtyckeskravet genom att förskollärarna fick 
bestämma över sitt deltagande i arbetet, bland annat vilka frågor som skulle besvaras 
under intervjuerna. Ljudinspelningar av intervjuerna skedde endast om det tilläts av 
förskollärarna. Genom att endast behöriga kunde ta del av informationen som 
samlades in samt att deltagarna har avidentifieras under hela arbetet beaktade vi 
konfidentialitetskravet. Vi har även beaktat nyttjandekravet genom att materialet 
som samlades in endast har använts till detta examensarbete. 

4. Resultat 

I det här avsnittet kommer vi redovisa vårt resultat utifrån våra observation- och 
intervjutillfällen under rubrikerna: Observationer och Intervjuer. Rubriken 
Observationer kommer delas upp i olika underrubriker för att alla 
observationssituationer ska bli tydliga. Situationerna 1 och 6 under rubriken 
Observationer kommer ha ett större innehåll eftersom de andra situationerna avbröts 
på olika sätt under observationstillfällena. 

 
4.1 Observationer 

4.1.1 Situation 1- Vattenpölen 
Fem barn sitter vid en vattenpöl, några av barnen sitter och skyfflar vatten till hinkar 
med hjälp av spadar. Resterande barn står och kastar pinnar i vattenpölen. En 
förskollärare går fram till barnen som sitter och leker vi vattenpölen och frågar: ” Vill 
ni leka med vattenrören? Är det någon av er som vill följa med mig och hämta 
rören?”. Inget av barnen svarar utan sitter fortfarande kvar och leker med sina 
spadar, hinkar och pinnar. Förskolläraren går själv till förrådet och hämtar några 
rörbitar och går tillbaka till vattenpölen där barnen sitter och leker. Förskolläraren 
tittar på barnen som sitter och leker med pinnar i vattenpölen och säger: ”Ni som 
leker med pinnar får ta bort pinnarna eftersom de andra barnen ska leka med 
vattenrör här”. Barnen som lekte med pinnar i vattenpölen tittar på förskolläraren 
och tar sedan upp pinnarna och går iväg utan att säga något.  

Nu är det tre barn kvar och de fortsätter att skyffla vatten till hinkarna med hjälp av 
spadarna. Förskolläraren går tillbaka till förrådet och hämtar mer rör. När 
förskolläraren kommer tillbaka börjar förskolläraren sätta ihop alla rör och frågar: ” 
Vilket håll vill ni ha rören?”. Inget av barnen svarar. Förskolläraren fortsätter att 
sätta ihop rören och efter en liten stund släpper ett av barnen sin spade och går fram 
till förskolläraren och säger: ”Ska jag hjälpa dig fröken?”. Förskolläraren svarar: ” Får 
se, kanske behöver jag det”.  
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Barnet ställer sig då bakom förskollärarens rygg och börjar sätta ihop några rör. 
Förskolläraren ser att barnet står bakom och bygger ihop några av rören. 
Förskolläraren vänder sig om, barnet och förskolläraren börjar bygga ihop rören 
tillsammans. De andra barnen tittar på när förskolläraren och barnet bygger ihop 
rören men sitter fortfarande kvar med sina hinkar och spadar. Förskolläraren tittar 
på alla barnen som är vid vattenpölen och frågar: ” Vill ni ha två rörbanor som ni kan 
hälla vatten i?” Barnen ler och säger i kör: ” Jaaaa!”.  

Förskolläraren och ett av barnen börjar då bygga två olika banor. Efter en stund har 
de fått ihop två banor och förskolläraren säger: ”Bra jobbat, nu är vi klara så nu kan 
ni börja leka med vattenrören”. Barnen ler och tar med sig sina hinkar och spadar till 
banorna. Barnen skyfflar vatten med spadarna till rören och ställer sig och ser på när 
vattnet rinner ner från rören. Förskolläraren står bredvid barnen och ser på. Ett barn 
säger till de andra barnen: ”Nu häller jag i lite vatten”. Barnet häller i en spade med 
vatten i röret och springer sedan iväg och kommer tillbaka med mer vatten i spaden. 
De andra barnen gör som de första barnen och benämner om de häller i mycket eller 
lite vatten i de olika rören. Förskolläraren står fortfarande bredvid barnen och ser på. 
Ett av barnen ramlar över ena banan och rörbitarna faller isär. Barnet ställer sig upp 
och tittar på banan. Förskolläraren säger då: ”Nu gick den sönder, du måste vara 
försiktig! Men jag ska försöka laga den”. Förskolläraren går fram till banan och börjar 
bygga ihop den igen.  

Barnen samlar sig runt förskolläraren och ser på medan förskolläraren bygger ihop 
banan igen. När förskolläraren har byggt ihop banan igen börjar barnen hälla i vatten 
i rören och förskolläraren berättar för barnen att ena banan är längre och den andra 
är kortare. Förskolläraren frågar barnen om de kan se vilken bana som är längst 
respektive kortast. Barnen ställer sig och tittar på de olika banorna och pekar sedan 
på en utav banorna. Förskolläraren säger: ”Ja men ni har helt rätt!”. Barnen ler och 
fortsätter att hälla i vatten i de olika rören. Ett utav barnen fyller sin spade med sand 
istället för vatten och häller ner sanden i ett av rören, barnet häller sedan vatten på 
sanden som ligger i röret. Förskolläraren går då fram till barnet och säger: ”Ser du att 
sanden försvinner när man häller vatten där?”. Barnet skrattar och säger: ”Ja och det 
är brunt vatten som kommer här” och pekar på rörets ände. Förskolläraren ler mot 
barnet och går mot sin kollega som står en bit bort. Förskolläraren stannar vid sin 
kollega och de startar en konversation om hur vädret ska bli i veckan.  

 
4.1.2 Situation 2- Sandlådan 

En förskollärare kommer ut på gården då förskolläraren har varit inomhus. Två barn 
sitter i en sandlåda, ett av barnen gräver en grop med hjälp av en spade medan det 
andra barnet går runt i sandlådan med en skottkärra. Förskolläraren går mot 
sandlådan. Barnet som går runt med en skottkärra i sandlådan, puttar ner 
skottkärran i gropen som det andra barnet har grävt. Förskolläraren går då fram till 
barnet med skottkärran och säger: ”Du måste akta dig, så att du inte förstör för 
andra!” Barnet tar då sin skottkärra och går iväg.  

Förskolläraren tittar på barnet som har grävt gropen och säger: ”Det var en djup och 
stor grop du har gjort. Och jag som har så stora fötter kan ju stå i den”. 
Förskolläraren ställer sig i barnets grop. Barnet ser förvånad ut men börjar skratta 
och säger: ”Tokig du är fröken!”. Förskolläraren skrattar och berättar att hon ska gå 
och se till de andra barnen. Förskolläraren går till sin kollega och säger: ”Alla barn 
leker ju så bra idag, så jag kan ju inte gå in och förstöra deras lek”.  
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Kollegan nickar och de börjar diskutera om vad de ska hitta på för aktivitet med 
barnen sen när det är dags att gå in.  

 

4.1.3 Situation 3- Veterinär   

Ett barn sitter på golvet och leker med en bondgård samt några leksaksdjur. En 
förskollärare går förbi och tittar på vad barnet leker med och säger till barnet: ” Vi ska 
ju fixa snö till bondgården sen, kan man ta in snö?”. Barnet tittar på förskolläraren 
och säger: ” Nej det går ju inte”. Förskolläraren frågar barnet: ”Varför går det inte att 
ta in snö?”. Barnet förklarar att snön smälter när det blir varmt. Förskolläraren 
nickar till barnet och går sedan vidare åt ett annat håll. 

Efter en stund kommer förskolläraren tillbaka till barnet som sitter och leker med 
leksaksdjur samt en bondgård. Förskolläraren sätter sig bredvid barnet och frågar 
vad barnet gör. Barnet förklarar att det är en veterinär som är på besök på 
bondgården och förskolläraren frågar om vad en veterinär gör för något. Barnet säger 
då: ” Tittar om djuren är sjuka”. Förskolläraren nickar och frågar sedan: ” Vad gör en 
veterinär på en bondgård?”. Barnet förklarar för förkolläraren att när en veterinär är 
på besök på en bondgård ser veterinären efter om alla djur mår bra. Förskolläraren 
säger då: ” Ja så är det men nu är det så att det är dags att städa undan för nu ska du 
få äta mellanmål”. Barnet börjar städa undan efter sig och springer sedan iväg mot 
toaletterna och förskolläraren går mot matbordet.  

 
4.1.4 Situation 4- Gummitråd 

Två barn sitter vid ett bord och trär pärlor på en gummitråd. Ett av barnen försöker 
trä på en pärla och säger till det andra barnet: ”Dom här pärlorna funkar inte dom är 
för små”. Barnet ger det andra barnet pärlan och en förskollärare berättar för barnen 
att hålen på pärlorna är för små och att de har köpt in en tråd som är tunnare som 
passar till alla pärlorna. Förskolläraren berättar: ” Med den nya tråden måste göra ett 
stort halsband eftersom det inte är en gummitråd”. Förskolläraren håller upp en bit 
gummitråd och drar i den och säger: ” Titta den här kan man dra ut utan att den går 
sönder det kan man bara göra med gummitråd”. En annan förskollärare ropar från 
ett annat rum att alla barn måste städa eftersom att det är dags för samling. Barnen 
börjar plocka ihop pärlorna som de har använt och lägger sakerna på en hylla och går 
sedan där ifrån. 

 
4.1.5 Situation 5- Tjuven  

Fem barn leker i köksvrån när förskolläraren går förbi. Ett utav barnen ropar till 
förskolläraren: ” Det har vart en tjuv här!”. Förskolläraren stannar till och säger: 
”Jaha, då måste vi nog se till att polisen kommer hit”. Förskolläraren går sedan vidare 
ut till hallen. 

 
4.1.6 Situation 6- Vinter 

Fyra barn sitter och lekar i ett rum på avdelningen och förskolläraren står och tittar 
på barnen när de leker. Efter en liten stund frågar förskolläraren barnen vad de gör 
och ett barn svarar: ”Vi leker vinter” samtidigt som de ler. Förskolläraren svarar: 
”Jaha! Såg ni att det var frost ute idag?” och barnen svarar ja i kör. Förskolläraren 
frågar då: ”Hur visste ni att det var frost ni såg?”.  
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Ett barn svarar: ”Det glänser ju på gräsmattan och det är lite vitt som snö”. 
Förskolläraren svarar till barnet: ”Ja juste det är sant men vet ni vad man kan göra 
med snö då?”. En diskussion uppstår mellan förskolläraren samt barnen och 
förskolläraren tar diskussionen vidare genom att fråga: ”Kan man ta in snö?” Barnen 
svarar: ”Ja men det försvinner”.  

Förskolläraren ställer en motfråga: ”Jaha hur kommer det sig?”. Förskolläraren får 
inget svar från barnen och berättar då för barnen att snön smälter av värmen som är 
inomhus. Under diskussionen mellan förskolläraren och barnen som leker vinter 
uppmärksammar vi att ett annat barn står i dörröppningen och tittar men barnet går 
sedan in i ett annat rum. Barnen fortsätter att leka vinter och förklarar vissa saker för 
förskolläraren under lekens gång. Barnen bygger med klossar och förklarar för 
förskolläraren att de vita klossarna är snö och att klossarna med andra färger är hus.  

Efter en stund ramlar ett hus ner och förskolläraren säger: ”Ojdå” och barnen säger: 
”Åh nej vårt hus”. Förskolläraren frågar barnen: ”Vad ska ni göra nu?” och ett barn 
svarar: ”Jag vet inte”. Förskolläraren kommer med en idé att bygga upp huset igen 
och barnen svarar att det är en bra idé. Ett barn säger: ”Vi kan bygga ett staket runt 
också så att huset blir jättestarkt” och förskolläraren svarar: ”Ja men det låter väl som 
en bra idé!”. Barnen fortsätter att leka och efter en stund kommer barnet som stod i 
dörröppningen och tittade på, fram till oss och förskolläraren och visar en teckning. 
Barnet berättar att teckningen föreställer gräs med frost på. Barnet pekar på 
teckningen och säger: ”Det syns att det är frost här eftersom gräset har vitt på sig”. 
Förskolläraren berömmer barnet och säger att det är bra tänkt. Efter en stund börjar 
barnen som lekt vinter att plocka undan och förskolläraren berömmer barnen: ”Vad 
duktiga ni är och vad ni är snabba på att plocka undan”. 

 
4.1.7 Situation 7- Kulbana 

Tre barn sitter i ett rum på avdelningen och bygger kulbanor, banor som en kula ska 
rulla igenom. Förskolläraren sätter sig vid barnen och börjar bygga en egen kulbana. 
Barnen frågar förskolläraren om de får hjälpa till och förskolläraren svarar: ”Ja jag 
behöver nog ha er hjälp med det här för jag tycker det är lite svårt”. Ett av barnen tar 
fram en bit till kulbanan och förskolläraren säger: ”Kanske behöver vi ha en längre 
bit?”. Barnet tittar på biten igen och plockar sedan fram en längre bit och tittar om 
den passar till banan och det gör den. Barnet ler och säger: ”Den här passar!” 
Förskolläraren svarar: ”Ja men titta så bra”. Barnen säger att de vill testa kulbanorna 
genom att låta en kula rulla i spåren men de upptäcker att det bara finns två kulor. 
Förskolläraren säger till barnen att hon ska gå och titta om det finns fler kulor. Efter 
en stund kommer förskolläraren tillbaka och berättar att hon inte hittade några fler 
kulor och sedan säger förskolläraren: ”Men ni kan väl turas om så att alla får prova 
att släppa kulan”. Barnen ställer sig sedan i kö och turas om att släppa kulan i banan. 

 
4.1.8 Situation 8- Lego 

Ett barn sitter och leker med lego och några legobitar ramlar ner på golvet. 
Förskolläraren säger: ”Oj, nu har det ramlat ner lego på golvet. Ska vi hjälpas åt att 
plocka upp legobitarna du har tappat sen när du har lekt färdigt?” Barnet nickar. 
Efter en stund frågar barnet förskolläraren om hjälp att plocka upp legobitarna som 
har ramlat på golvet. Förskolläraren hjälper barnet samtidigt som de tillsammans 
räknar hur många legobitar som har hamnat på golvet.  
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Förskolläraren benämnde även begrepp som stor och liten samt geometriska former 
för barnet under tiden de plockade upp legobitarna. 

 
4.1.9 Situation 9- Minneslek 
Ett barn sitter på golvet i ett rum när förskolläraren kommer in och frågar: ”Vad gör 
du?” och barnet svarar: ”Inget”.  

Förskolläraren frågar vad barnet vill göra och då tar barnet upp en nalle och pekar på 
nallens ögon och säger: ”Man ser inte dens ögon” och förskolläraren svarar: ”Nej det 
gör man inte, hur kan det komma sig?”. En stund senare kommer ett annat barn in i 
rummet och lägger mat gjord av plast på golvet bredvid förskolläraren och det andra 
barnet. Ett av barnen tar upp en av sakerna och lägger den bakom sin rygg i smyg och 
förskolläraren får i uppgift att gissa vad barnet har bakom ryggen. Sedan turas 
barnen och förskolläraren om att gissa vad som gömmer sig bakom ryggen. 

 
4.1.10 Situation 10- Halsband 

Fyra barn sitter vid ett bord och gör halsband när förskolläraren frågar ett barn: ”Hur 
många röda pärlor har du på halsbandet?”. Barnet räknar de röda pärlorna och svarar 
åtta. Förskolläraren bekräftar då att det är åtta röda pärlor på halsbandet. Ett annat 
barn säger: ”Jag har tre röda pärlor” och förskolläraren svarar: ”Ja du har tre röda 
pärlor”. Ett annat barn talar om för förskolläraren att hon har en pärla som ser ut 
som en häst och förskolläraren frågar: ”Vilken färg är det på hästen?”. Barnet svarar 
att hästen är grön och förskolläraren bekräftar: ”Ja hästen är grön”. Förskolläraren 
förklarar sedan för barnen att de trär på och tar av pärlorna från tråden. En annan 
förskollärare ropar från ett annat rum att alla barn måste städa eftersom att det är 
dags för samling. Barnen börjar plocka ihop pärlorna som de har använt och lägger 
sakerna på en hylla och går sedan där ifrån.  

 
4.1.11 Situation 11- Köksvrån 
I rummet som kallas ”köksvrån” på avdelningen befinner sig tre barn och en 
förskollärare sitter en bit ifrån på en stol. Ett utav barnen kommer fram till 
förskolläraren och sträcker fram en kastrull. Förskolläraren tar emot kastrullen och 
säger: "En kastrull, ja den kan man koka makaroner i". Barnet skrattar och säger: 
"kastrull". Barnet springer sedan tillbaka till köksvrån och efter en liten stund kom 
alla tre barn gåendes med en varsin sak i sina händer. Barnen ställer sig i ett led 
framför förskolläraren och turas om att ge förskolläraren ett föremål. Förskolläraren 
fortsätter att benämna föremålen och berättar vad föremålen kan användas till. När 
förskolläraren har benämnt föremålen upprepar barnen det förskolläraren har sagt. 
När förskolläraren hade benämnt alla föremål som barnen hade med sig så gick 
barnen tillbaka mot köksvrån igen med sakerna. Barnen kom sedan tillbaka med nya 
saker och proceduren fortsätter. Efter en stund stannar ett av barnen och tittar på de 
andra två barnen och frågar: ”Ska vi måla nu?”. Barnen släpper sedan sakerna de har 
i händerna och går iväg mot hallen. 
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4.2 Intervjuer 

Resultatet visar att samtliga förskollärare anser att trygghet samt trivsel i förskolan är 
av stor betydelse för att barn ska lära sig samt utvecklas. Det vill säga att 
förskollärarna menar att barns utveckling och lärande försämras utan trygghet. Tre 
av förskollärarna berättar att de försöker skapa en tillit hos barnen och även skapa en 
lustfylld miljö utifrån barnens intressen. Detta för att barn ska kunna lära sig på ett 
lekfullt sätt samt känna sig trygga i verksamheten. Resultatet visar även att samtliga 
förskollärare anser att leken är en viktig del för barns utveckling samt lärande. En av 
förskollärarna förklarar att leken är viktig eftersom att barn lär sig omedvetet genom 
lek och lärandet sker på ett lekfullt sätt.  

Tre förskollärare anser att leken har en stor betydelse för barns utveckling och 
lärande i alla åldrar medan en förskollärare anser att barn utvecklas och lär sig som 
mest när de är i åldrarna tre år och uppåt. Förskolläraren berättar: 

 
Det är ju i en viss ålder som leken har en jättestor betydelse och nu är det så att det är precis den 
åldern som vi har nu från tre år och uppåt. För då börjar ju dom leka tillsammans liksom. När 
barnen är yngre så är det ju mest bredvid lek och barnen tultar mest omkring. 

 
Två förskollärare menar att leken är betydelsefull för barns utveckling och lärande 
hela tiden medan en förskollärare menar att leken blir av betydelse när den är 
lustfylld. Den andra förskolläraren ser barns lek som betydelsefull när barn kan leka 
flera stycken tillsammans i ett rum och att leken varar en längre stund.  

För att främja barns utveckling och lärande genom lek anser två förskollärare att 
förskollärare bör finnas tillgängliga för barnen och finnas som stöd ifall det behövs. 
En av de två förskollärare förklarar: 

 
Vi försöker vägleda barnen där det behövs, finnas med och vara närvarande men ändå inte gå in 
i leken om det inte behövs, alltså att barnen får chans att bli självständiga och leka själva men 
att vi finns nära så man kan hjälpa barnen om det behövs. 

 

En annan förskollärare anser att det är viktigt att förskollärare har en positiv 
inställning för barns lek medan den andra förskolläraren förklarar att det är viktigt 
att möta barnen på deras nivå. Tre förskollärare anser att barn lär sig samt utvecklas 
hela tiden. Ena förskolläraren förklarar att det kan vara något barn gör eller att barn 
utvecklas som person. Den andra förskolläraren förklarar att lärande inte endast är 
matematik, bokstäver eller siffror utan även att barn lär sig hur de ska vara gentemot 
varandra. Två av förskollärarna berättar att de därför lägger stor vikt på att barnen 
ska få möjlighet till att leka i förskolan eftersom att barn lär samt utvecklas som mest 
i leken. Leken är även ett bra tillfälle för barn att skapa kamratrelationer och utveckla 
sin sociala förmåga.  

Två förskollärare förklarar att leken kan vara ett bra tillfälle för barn att bearbeta 
händelser som de har varit med om. Ena förskolläraren förklarar även att barn kan 
använda sin fantasi i leken, lära sig att lösa konflikter, utveckla sitt sociala samspel, 
sin kommunikation samt språkliga utveckling. Två förskollärare förklarar att barn 
kan lära sig i leken genom att de själva får prova olika saker, barn får till exempel 
möjlighet att prova på att själva hitta olika lösningar för att kunna lösa olika problem.  
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Förskollärarna menar att det kan vara betydelsefullt att förskollärarna går in och 
deltar i barns lek men även ställa frågor samt följdfrågor till barnen i leken. Däremot 
bör förskollärare undvika att styra i barns fria lek och tillåta barnen att själva 
bestämma samt hitta egna lösningar på olika problem som kan uppstå i leken. En av 
de två förskollärarna förklarar:  

 
Att låta barnen leka själva och inte ge färdiga lösningar utan låta barnen själva hitta lösningar. 
Frågar de oss någonting så kan vi svara vad tycker du? Hur skulle du göra? Så att man ger 
barnen motfrågor så de får tänka själva och utveckla sitt eget tänk. 

 
En annan förskollärare berättar att ju fler gånger liknande situationer uppstår så lär 
sig barn hur de ska bete sig i liknande situationer i framtiden, barn mognar och lär sig 
att ta egna val samt beslut vilket är en slags utveckling menar förskolläraren.  

Barn utvecklas genom att leken går framåt och genom att barn kommunicerar samt 
leker tillsammans kan de lära sig att samarbeta samt ta hänsyn till varandra menar 
en annan förskollärare. Samtliga förskollärare förklarar att leken kan delas upp i 
styrd samt fri lek. Förskollärarna förklarar att den styrda leken är en aktivitet som 
förskollärare har planerat efter barnens intressen samt att aktiviteten ska planeras 
med ett syfte. En av förskollärarna beskriver att lekar som planeras ska anpassas efter 
barnens nivå och kunskaper. Förskolläraren förklarar:  

 
Vi måste planera någonting som alla barn kan vara med på, vi kan ju inte göra något avancerat, 
alltså inte göra avancerade saker. Vi måste anpassa planerade lekar till barnens ålder, mognad 
och språk, språket har en stor betydelse i sådana situationer. Alltså vi måste anpassa oss efter 
barnen och börja i det enkla. 

 
Genom att barn får tillgång till rätt material i leken som stimulerar deras lärande 
menar två förskollärare att barns möjligheter till lärande och utveckling kan öka. En 
annan förskollärare menar att leken kan främja barns utveckling och lärande genom 
att barnen kan lära sig saker på ett lekfullt sätt. Två förskollärare förklarar att det är 
betydelsefullt att som förskollärare observera barn i deras lek för att kunna se om alla 
barn är delaktiga. De anser att barn bör vara delaktiga i leken för att deras utveckling 
och lärande ska främjas. En av de två förskollärarna berättar: 

 
Det är ju vi som formar verksamheten och det är vi som bestämmer vad barnen ska göra så vi 
ska se till att de har delaktighet och inflytande och alla det här målen som finns i läroplanen vi 
ska ju följa det helt enkelt. Det är vi som måste vara lyhörda och observera och se till att alla 
barn har det bra, mår bra och känner sig delaktiga. 

 
En annan förskollärare menar att det är förskollärarnas uppgift att observera barnen 
i leken för att kunna se vad som behövs läggas till i leken så den utvecklas. Samtliga 
förskollärare beskriver att det är betydelsefullt att observera barnen i verksamheten 
för att kunna se och reflektera över vad barnen lär sig genom lek. Två förskollärare 
anser att barn har olika lärosätt och att det kan uppmärksammas genom att 
förskollärarna observerar samt dokumenterar.  

Det kan finnas barn som inte kan leka men det kan även finnas barn som inte får vara 
med i andra barns lek berättar en förskollärare. Därför är det viktigt att förskollärare 
observerar barn för att se om alla barn är delaktiga. Förskolläraren berättar vidare 
att: ”Jag som förskollärare måste ha ögon och öron överallt för att veta vad som 
egentligen händer i en situation”.  
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För att få in barnen i leken förklarar förskolläraren att det är nödvändigt att 
observera barnen eftersom det kan finnas en anledning till varför barnet inte är 
delaktig i leken. Uppstår det situationer där något barn inte leker menar samtliga 
förskollärare att de kan starta en lek tillsammans med det barnet utifrån barnets 
intressen. En förskollärare förklarar att förskollärare bör göra sig intressanta för 
barnen för att de ska bli nyfikna och vilja delta i leken. 

Förskollärarna anser att förskollärare inte bör avbryta barns lek mer än nödvändigt. 
Om barn är upptagna i sin lek bör förskollärarna inte gå in i leken för att avbryta för 
till exempel fruktstund. Förskollärarna bör istället avvakta med frukten en stund eller 
låta barnen få äta frukten i leken om de bedömer att det är lämpligt. En av 
förskolläraren berättar:  

 
Jag kan ta en skål med äppelbitar och ge det till något barn som inte har något att göra och fråga 
om barnet kan bjuda de andra barnen på frukt. Så brukar barnen kunna göra det. Det känns ju 
så fånigt att avbryta och städa för att sitta och äta en frukt i samlingen. Jag ser faktiskt inget 
syfte med det. 

 
Samma förskollärare berättar att alla barn bör vistas utomhus minst en gång om 
dagen men att det inte är någon katastrof om några barn inte har varit utomhus. 
Anledningen kan vara att barnen har haft bra lärandetillfällen genom leken inomhus 
som förskollärarna inte har velat avbryta för att gå ut. Förskolläraren förklarar att det 
även är viktigt att ge barnen möjlighet till att få avsluta leken i lugn och ro i den mån 
det går. 

5. Analys  

I det här avsnittet kommer vi utgå ifrån vårt resultat för att sedan koppla det till 
tidigare forskning. Vi kommer att dela upp analysen i rubrikerna: Förskollärares 
arbetssätt för barns utveckling och lärande samt Förskollärares syn på lekens 
främjande av barns utveckling och lärande för att skapa en tydlig struktur. 

 
5.1 Förskollärares arbetssätt för barns utveckling och lärande 

Under intervjuerna framgick det att förskollärare ska ha en positiv inställning till 
barns lek och Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att det är nödvändigt eftersom 
förskollärare kan ses som förebilder hos barnen. Kragh-Müller (2012) förklarar att 
barn även har en förmåga att läsa av förskollärares inställningar om vad de anser är 
viktigt i livet och det kan leda till att barn följer förskollärares värderingar. 
Intervjuerna visar även att förskollärare ska vara tillgängliga för barn samt 
uppmuntra deras lek. Brodin och Hylander (1997) förklarar att barn är i behov av 
förskollärare som finns tillgängliga men även förskollärare som är uppmärksamma 
på vad som sker i olika situationer. Några förskollärare anser att de finns som stöd för 
barn i deras lek om det finns behov av det. Brodin och Hylander (1997) hävdar att 
förskollärare bör ha en förmåga att vidta åtgärder när barn är i behov av det men 
även kunna avstå när det inte behövs. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) menar att 
förskollärare kan finnas som stöd för barns lek genom att förskollärarna visar 
intresse. Lillemyr (2002) förklarar att genom att förskollärare finns som stöd för 
barnen kan till exempel barn som hamnar utanför i andra barns lek få möjlighet till 
att bli delaktiga.  
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Det framgick under intervjuerna att det finns barn som blir uteslutna från andra 
barns lek och att förskollärare ska observera barns lek för att göra deras delaktighet 
synlig. Genom att förskollärare visar intresse för barns lek menar Tullgren (2004) att 
det kan skapa möjligheter för förskollärare att observera. Intervjuerna visar även att 
det är förskollärares arbetsuppgift att observera barn som befinner sig i leken och på 
så vis kan förskollärare upptäcka vad barn behöver utveckla. Enligt Bjørndal (2005) 
kan förskollärare utgå ifrån sina observationsupptäckter när de ska skapa goda 
lärandetillfällen för barnen på förskolan. Flertal förskollärare anser att de observerar 
barn i leken för att kunna se vad de lär sig och se vad för material som bör tilläggas 
för att leken ska kunna utvecklas samt främja barns lärande. Om förskollärare inte 
observerar och dokumenterar menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) att 
förskollärare kan få svårigheter att uttala sig om vad barn lär sig i leken. 

Samtliga förskollärare anser att barns lek delas upp i fri respektive styrd lek. Den 
styrda leken är en aktivitet som förskollärare planerar efter barns intressen men även 
efter deras kunskapsnivå. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hävdar 
att förskollärare bör planera lekar utifrån det förskollärarna vill att barn ska utveckla 
och därför bör de utgå ifrån barns kunskapsnivå när en lek planeras. Lillemyr (2002) 
förklarar att när en aktivitet utgår ifrån barns intressen kan det skapas möjligheter 
för barn att uppnå ett bra lärande. Intervjuerna visar att förskollärare har ett syfte 
när de planerar lärandetillfällen för barn och Mårdsjö Olsson (2010) hävdar att det är 
något som förskollärare bör sträva efter i förskolan. Brodin och Hylander (1997) 
förklarar att förskollärare bör hitta ett naturligt förhållningssätt som passar det 
individuella barnet som det handlar om i en situation. Detta eftersom det inte finns 
något speciellt förhållningssätt som gäller i en unik situation. 

Flertal förskollärare anser att barn utvecklas samt lär sig mest under leken och därför 
arbetar förskollärare för att barn ska få tid till sin lek. Enligt Tullgren (2004) är det 
förskollärares uppgift att se till att barn får tid till sin lek. Genom att förskollärare ger 
barn tid till sin lek utan att avbryta menar Kragh-Müller (2012) att goda möjligheter 
för barn kan skapas till att starta en lek. Under intervjuerna framgick det att några 
förskollärare inte avbryter barns lek mer än nödvändigt, det vill säga att förskollärare 
inte avbryter barn i deras lek i den mån det går. Förskollärare ger barn på så sätt 
möjlighet att själva få avsluta sin lek i sin egen takt för att inte avbryta betydelsefulla 
lärandetillfällen. Enligt Brodin och Lindstrand (2008a) formas barn efter de rutiner 
som förskollärare har utformat i förskolan, vilket kan leda till barn inte hinner leka 
färdigt innan de tvingas avsluta sin lek. Under observationerna upptäckte vi att det 
finns andra förskollärare som går in i barns lek och avbryter för att det till exempel är 
mellanmål eller samling (se Situation 3 och 10 i resultatdelen). Knutsdotter Olofsson 
(2003) förklarar att om barn ofta blir avbrutna i sin lek kan det upplevas vara ett 
irritationsmoment hos barnen medan de barn som får leka färdigt kan upplevas vara 
nöjda. 

Under intervjuerna framgick det att förskollärare vägleder barn i förskolan när det 
behövs samt finns närvarande ifall barn behöver stöd i sin lek. Under våra 
observationer uppmärksammade vi att det finns förskollärare som undviker att delta 
i barns lek för att de inte vill upplevas som ett hinder för de barn som deltar i leken 
(se Situation 2 i resultatdelen). Williams (2006) anser att barn är beroende av 
förskollärares stöd samt vägledning men förskollärare bör även delta i barns lek för 
att barn ska få möjlighet att diskutera samt hjälpa varandra i olika situationer. Under 
våra observationstillfällen uppmärksammade vi även att barn bjuder in förskollärare 
i deras lek men att det finns förskollärare som avböjer barns inbjudan genom att dra 
sig undan (se Situation 5 i resultatdelen).  



23 
 

Edwards och Loveridge (2011) menar att det finns förskollärare som är mer benägna 
att stödja barns styrda lek än barns spontana lek.  

Vi upptäckte i våra observationer att några förskollärare lägger en stor vikt på att 
bekräfta det barn säger och gör i förskolan för att främja deras lärande men 
förskollärare ställer även frågor samt följdfrågor till de barn som deltar i leken. Under 
observationerna blev det synligt att några förskollärare använder sig av olika begrepp 
för att ge barn en möjlighet att utveckla sitt lärande (se Situation 10 i resultatdelen). 
Mårdsjö Olsson (2010) beskriver att förskollärare bör ta till vara på barns kunskaper 
och erfarenheter för att kunna använda det som en grund för barns lärande och 
utveckling. Det är däremot inte förskollärares uppgift att lära barn utan förskollärare 
bör istället skapa möjligheter till goda lärandetillfällen för alla barn i förskolan. En 
arbetsuppgift som förskollärare har enligt Weissenrieder (2008) är att hjälpa barn att 
skapa olika situationer som kan leda till utveckling för barns lärande. Under 
intervjuerna framgick det att ett flertal förskollärare anser att de skapar lekar utifrån 
barns intressen för att sedan delta i leken tillsammans med barnen. Genom att 
förskollärare startar en lek tillsammans med barn menar Kragh-Müller (2012) att 
förskollärare kan stödja barns lek.  

Några förskollärare anser att de undviker att styra i barns fria lek och att de tillåter 
barn att själva hitta lösningar på problem som uppstår samt tillåter barn att själva få 
bestämma i sin lek. Under observationstillfällena upptäckte vi att det finns 
förskollärare som går in och styr i barns lek utan att själva vara medvetna om lekens 
handling (se Situation 2 i resultatdelen). Williams (2006) menar att förskollärare bör 
undvika att styra i barns lek. Däremot visar intervjuresultatet att det är av betydelse 
att förskollärare går in i barns lek för att delta. Under observationerna upptäckte vi 
en skillnad mellan förskollärares arbetssätt. Vissa förskollärare går in i barns lek 
genom att visa intresse och ställa frågor till barnen om deras lek medan andra 
förskollärare går in i barns lek och styr genom att bestämma lekens handling (se 
Situation 1 och 3 i resultatdelen).  

När förskollärare vill gå in och delta i barns lek menar Lillemyr (2002) att 
förskollärare bör engagera sig samt visa respekt för barns lek. När förskollärare vill 
delta i barns lek anser Kragh-Müller (2012) att de bör fundera på hur de ska kunna 
delta i barns lek utan att vara till besvär för barnen. Lillemyr (2002) lyfter att 
förskollärare försiktigt bör gå in i barns lek. Intervjuerna visar att förskollärare som 
deltar i barns lek ställer frågor samt följdfrågor till barn i leken. Det är enligt 
Williams (2006) förskollärares arbetsuppgift för att barn ska få möjlighet till att 
utvecklas. Genom att förskollärare ställer frågor till barn i leken menar Tullgren 
(2004) att förskollärare kan få en inblick i vad barn har för erfarenheter, tankar samt 
deras världsbild. 

Flertal förskollärare anser att de skapar en lustfylld miljö i förskolan utifrån barns 
intressen. Enligt Öhman (2008) kan förskollärare skapa en god lärandemiljö genom 
att de låter sig inspireras av barnen. En förskollärare anser att det är förskollärare 
som utformar verksamheten samt bestämmer vad barn ska kunna göra i förskolan. 
För att främja barns lärande och utveckling menar Lillemyr (2002) att förskollärare 
bör planera en intressant samt utmanande miljö för barnen.  
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5.2 Förskollärares syn på lekens främjande av barns utveckling och 
lärande 

Under intervjuerna framgick det att samtliga förskollärare anser att leken är av 
betydelse för barns lärande samt utveckling. Williams (2006) beskriver leken som 
betydelsefull för att barn kan söka samt erövra kunskap genom lek. Intervjuerna visar 
att barns utveckling kan synliggöras genom att de flera gånger hamnar i liknande 
situationer och genom det kan lära sig hur de ska agera i dessa situationer i 
framtiden. Samtliga förskollärare anser att barns trivsel samt trygghet är en viktig 
del för barns lärande och utveckling samt att det finns en lustfylld miljö där barns 
lärande kan främjas på ett lekfullt sätt.  

Williams (2006) menar att förskolans verksamhet ska erbjuda barn en utmanande 
samt lockande miljö för lek. Intervjuerna visar även att barns tillgång till rätt 
material i förskolan för deras lek kan stimulera barns lärande. Karlsson (2008) anser 
att barn utvecklas med hjälp av materialet som finns tillgängligt för dem i förskolans 
miljö. Strandberg (2006) förklarar att förskolans material bör vara utmanande och 
intressanta för barns lek.  

Under intervjuerna framgick det att barn genom lek kan lära sig omedvetet samt på 
ett lekfullt sätt. Johansson och Sandberg (2012) lyfter att lärandet ständigt pågår 
mellan barn och lärandet uppstår när barn ömsesidigt påverkas samt påverkar 
varandra. Några förskollärare anser att barn utvecklas när de leker tillsammans med 
andra barn. Enligt Gopnik och Walker (2013) kan barn utveckla sin emotionella, 
kognitiva samt sociala förmåga genom lek och barn som deltar i olika lekar kan få 
möjlighet att utforska samt undersöka omvärlden.  

Under intervjuerna uppmärksammade vi en skillnad mellan förskollärares synsätt. 
Det finns förskollärare som ser att leken blir av betydelse för barns utveckling samt 
lärande när den är lustfylld medan andra förskollärare ser leken som betydelsefull 
hela tiden. Williams (2006) hävdar att en situation ska upplevas som meningsfull för 
barnen för möjlighet till utveckling samt lärande men barn behöver även få stöd från 
förskollärare för att utvecklas och lära sig. Intervjuerna visar att det finns 
förskollärare som ser leken som betydelsefull för barns utveckling och lärande från 
tre års ålder. Andra förskollärare anser att barn lär sig samt utvecklas genom lek i alla 
åldrar. Enligt Williams (2006) pågår lärandet mellan barn i alla åldrar och även små 
barn kan lära sig saker av varandra. 

6. Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera våra metoder som vi har använt oss av 
under arbetets gång samt vårt resultat. Vi kommer även presentera en ny 
forskningsfråga samt pedagogisk relevans.  

 
6.1 Metoddiskussion 

Observationerna samt intervjuerna har utspelat sig på två olika förskolor med 
sammanlagt fyra förskollärare. Vi valde att använda oss av två förskolor samt fyra 
förskollärare på grund av vår tidsåtgång.  
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Vi valde att tillsammans observera samt intervjua förskollärarna enskilt och på så sätt 
kunde de inte påverka varandras syn samt arbetssätt när det gäller barns utveckling 
och lärande genom lek. Detta tillvägagångssätt ser vi har varit till en fördel för vårt 
arbete eftersom materialet kunde bli mer tillförlitligt. Under datainsamlingen valde vi 
att använda oss av samma förskollärare under intervjuerna som i observationerna. Vi 
anser att det var till en fördel för vårt arbete eftersom vi kunde skapa oss en tydlig 
bild om vad förskollärarna har för syn på barns lärande, utveckling och lek samt 
deras arbetssätt för att främja barns utveckling och lärande i leken.  

I vårt arbete har vi använt oss av observationer samt intervjuer för att samla in vårt 
material. Vi valde att utföra observationer före intervjuer för att vi inte skulle kunna 
jämföra det som framkom under intervjuerna med de upptäckter som vi senare 
gjorde under observationerna. Vi valde även detta tillvägagångssätt eftersom det är 
en fördel att observera före intervjutillfällena eftersom forskarna på så sätt kan bli 
involverade i miljön men samtidigt ha forskningen i åtanke (Bryman, 2011). Vi anser 
att det var en fördel för oss att observera innan intervjutillfällena eftersom vi kunde 
formulera relevanta intervjufrågor för vårt arbete utifrån observationstillfällena. 

Vi har använt oss av öppna observationer och det har varit en fördel för oss eftersom 
vi har kunnat få ett mer trovärdigt resultat genom att inte påverka händelseförloppen 
under observationstillfällena. Under observationstillfällena fördes korta noteringar 
för att skapa en minnesbild av observationerna för att vid senare tillfällen skriva ner 
observationerna i ett större sammanhang. När anteckningar fördes under 
observationerna upplevde vi att vi missade betydelsefulla upptäckter samt händelser. 
Vi anser därför att det var till en fördel att vi var två som observerade en förskollärare 
samtidigt. Vi kunde även upptäcka likheter samt skillnader mellan våra tolkningar 
från observationstillfällena.  

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket vi anser var en fördel i vårt 
arbete eftersom vi hade ett specifikt tema samt frågeställningar att utgå från. Under 
intervjuerna använde vi oss även av öppna frågor och Denscombe (2009) förklarar 
att respondenterna kan få möjlighet att bestämma svarens längd samt innehåll 
genom öppna frågor. Ett kritiskt moment som uppstod under intervjuerna var att 
förskollärarna upplevde att några frågor var svårtolkade. Vi löste dilemmat genom att 
förklara frågorna med enklare ord. Vi valde att spela in intervjuerna eftersom vi anser 
att det är svårt att hinna anteckna allt som sägs. Vi förde även korta anteckningar 
under intervjuerna för att kunna underlätta transkriberingen. Genom att se över 
anteckningarna under transkriberingen kunde vi skapa oss en minnesbild utifrån 
intervjutillfällena.  

 
6.2 Resultatdiskussion 

För att förtydliga samt för att ge vår resultatdiskussion en tydlig struktur kommer vi 
använda oss av rubrikerna: Förutsättningar för den pedagogiska leken, Olika synsätt 
på barns utveckling och lärande i leken samt Slutsatser och fortsatt forskning. 

 
6.2.1 Förutsättningar för den pedagogiska leken 

Ett flertal förskollärare anser att de skapar en miljö i förskolan utifrån barns 
intressen för att skapa en lustfylld lärandemiljö för de barn som vistas i förskolan och 
det lyfter även Utbildningsdepartementet (2010a). Vi anser att det är av betydelse att 
förskollärare utgår från barns intressen vid planering av förskolans miljö.  
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Vi anser att en lustfylld miljö kan locka barn till lek och på så sätt kan barns 
utveckling och lärande främjas. När förskollärare utgår ifrån barns intressen anser vi 
att det kan skapas möjligheter för barn att känna en trygghet i förskolan. 

Det framgick att ett flertal förskollärare har ett syfte när de planerar lärandetillfällen 
för barn och detta är något som Mårdsjö Olsson (2010) anser att förskollärare bör 
sträva efter i förskolan. Vi anser att om förskollärare har ett syfte med en lek kan 
lärandet bli synligt eftersom förskollärare har ett mål som de vill uppnå. Vi menar att 
det förutsätter att förskollärare planerar lekar efter barns intressen för att barn ska 
bli intresserade samt vilja delta i leken. I resultatet framgick det att några 
förskollärare planerar aktiviteter efter barns kunskapsnivåer.   

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver att förskollärare som 
planerar barns styrda lek bör utgå ifrån vad de vill att barn ska utveckla under leken. 
Vi anser därför att det kan vara en fördel om förskollärare utgår ifrån barns 
kunskapsnivåer när en lek planeras. Att förskollärare anpassar styrda lekar efter 
barns kunskapsnivå anser vi kan leda till att barn kan få möjlighet till att utveckla sitt 
lärande. Genom tidigare erfarenheter har vi upptäckt att lekar som är anpassade efter 
barns nivå kan skapa intresse för barn att delta och på så sätt kan de erövra nya 
kunskaper. Vi anser däremot att om barns lek inte är anpassad efter deras nivå kan 
det uppstå ett kritiskt moment där barn drar sig undan för att förståelsen i vad som 
ska göras inte finns. 

Vi har uppmärksammat en skillnad när det gäller förskollärares tillvägagångssätt att 
gå in i barns lek för att delta. Flertal förskollärare väljer att bli delaktiga i barns lek 
genom att visa intresse samt nyfikenhet men ställer även frågor om leken till de barn 
som är delaktiga. Andra förskollärare väljer att gå in i barns lek genom att ändra 
handlingar i leken. Vi anser att förskollärare bör undvika att ändra handlingar i barns 
lek eftersom leken är byggd på barns intressen som finns just för tillfället. Vi menar 
därför att om förskollärare ändrar lekens handling kan barns intresse för just denna 
lek avta och på så sätt kan även goda lärandetillfällen för barn i leken försvinna. 
Enligt Kragh-Müller (2012) bör förskollärare som vill delta i barns lek fundera på hur 
de ska kunna gå in i deras lek utan att vara till besvär och Lillemyr (2002) förklarar 
att förskollärare varsamt bör gå in i barns lek.  

Vi anser att det kan vara till en fördel att förskollärare planerar hur de ska gå tillväga 
när de vill delta i barns påbörjade lek för att inte uppstå som ett hinder i leken. 
Förskollärare kan planera sitt tillvägagångssätt genom att först studera leken för att 
få en inblick om lekens handling. Förskollärare bör sedan anpassa sig efter lekens 
handling samt de lekregler som tillhör leken för att sedan gå in i leken. Vi har 
uppmärksammat att några förskollärare arbetar för att finnas tillgängliga samt 
vägleda barn i deras lek om det behövs. Vi anser att det är av betydelse att 
förskollärare finns tillgängliga för barn ifall de behöver stöd i leken samt att 
förskollärare vägleder barn där det behövs för att kunna utveckla barns lärande. 
Williams (2006) förklarar att barn är beroende av vuxnas stöd och vägledning. 

Det framgick att några förskollärare som blir inbjuda till barns lek dra sig undan och 
på så sätt avböjer lekinbjudan. Edwards och Loveridge (2011) lyfter att vissa 
förskollärare väljer att fokusera mer på att stödja barns styrda lek än den fria. Vi 
anser att barns fria lek grundas på deras egna villkor samt erfarenheter. Vi anser 
därför att förskollärare bör ta till vara på barns inbjudan till att delta i leken eftersom 
det kan vara ett ypperligt tillfälle för förskollärare att se vad barn utvecklar samt lär 
sig i leken. Det framgick i resultatet att det finns ett flertal förskollärare som deltar i 
barns lek samt ställer följdfrågor och frågor till de barn som deltar i leken.  



27 
 

Enligt Williams (2006) kan barn få möjlighet att utveckla sitt lärande genom att 
förskollärare använder sig utav detta arbetssätt. Vi anser att det kan vara till en fördel 
att förskollärare ställer frågor till barn i deras lek eftersom att barns lärande på så vis 
kan bli synligt. Vi anser däremot att förskollärare bör anpassa sig efter barns lek och 
ställa frågor till de barn som deltar i leken när förskollärare upplever att det finns 
utrymme för det i leken. Vi har uppmärksammat att några förskollärare bekräftar det 
barn gör och säger samt använder sig utav olika begrepp i samtal tillsammans med 
barn i leken. Vi anser att detta kan vara till en fördel för barns lärande samt 
utveckling eftersom lärandet kan bli synligt för barn när det dem säger bekräftas av 
en förskollärare. När förskollärare använder sig av olika begrepp såsom stor och liten 
när de samtalar med barn anser vi att barn bland annat kan utveckla sin språkliga 
förmåga.  

Vi har uppmärksammat att det finns en skillnad mellan förskollärares arbetssätt när 
det gäller att styra barn i deras lek. Några förskollärare undviker att styra barn i 
deras lek för att tillåta barn att själva söka efter lösningar på problem som kan uppstå 
i olika situationer. Förskollärarna låter även barn bestämma handling samt regler i 
sin lek. Andra förskollärare går däremot in i barns lek och styr utan att vara medvetna 
om lekens handling. Förskollärare bör enligt Williams (2006) undvika att styra i 
barns lek och vi anser att när barn startar en lek utgår de från deras tidigare 
erfarenheter samt intressen. Vi anser därför att det kan vara en fördel att låta barn 
själva få styra sin lek. När barn får möjlighet att styra sin lek själva kan de uppleva 
leken som lustfylld och på så sätt kan förskollärare främja barns lärande i leken på ett 
lekfullt sätt men det förutsätter att de anpassar sig efter barns lekregler. Vi anser 
däremot att det kan vara ett kritiskt moment när förskollärare går in och styr samt 
gör ändringar i barns lek när de inte är medvetna om lekens handling. Genom att 
förskollärare inte är medvetna om lekens handling anser vi att det kan leda till att 
förskollärare bedömer olika leksituationer samt händelser felaktigt och på så vis kan 
göra felaktiga beslut i leken. 

Vi har uppmärksammat att det skiljer sig mellan förskollärares arbetssätt när det 
gäller att ge barn tid samt utrymme för deras lek. Några förskollärare arbetar för att 
ge barn tid till att leka på förskolan samt att de undviker att avbryta barns lek om det 
inte är nödvändigt. Genom det kan barn få möjlighet att avsluta leken i sin egen takt. 
Några andra förskollärare går däremot in i barns lek och avbryter för att det till 
exempel är mellanmål. Vi anser att det är betydelsefullt att barn får tid till sin lek 
eftersom leken kan främja deras utveckling och lärande. Vi anser även att barns lek 
inte bör avbrytas i onödan eftersom det kan förstöra barns lust till fortsatt lek som i 
sin tur kan leda till att betydelsefulla lärandetillfällen avbryts. Kragh-Müller (2012) 
lyfter att goda möjligheter för barns lärande kan skapas genom att förskollärare ger 
barn tid till sin lek samt inte avbryter deras pågående lek.  

Det framgick i resultatet att några förskollärare observerar barn i deras lek för att 
kunna se om alla barn är delaktiga men även för att kunna se vad barn lär sig samt 
utvecklar under sin lek. Vi anser därför att det är en fördel att som förskollärare 
observera barns lek innan de deltar i leken för att kunna skapa bästa förutsättningar 
för att främja barns lärande och utveckling i leken. Bjørndal (2005) lyfter att 
förskollärare kan utgå ifrån sina upptäckter under sina observationer för att främja 
barns utveckling samt lärande. 
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6.2.2 Olika synsätt på barns utveckling och lärande i leken 

Det framgick i resultatet att förskollärare ser barns trygghet på förskolan som en 
betydelsefull del för barns utveckling samt lärande. Vi anser att det kan vara till en 
fördel att förskollärare fokuserar på barns trygghet i förskolan för att barn ska få 
möjlighet att känna sig trygga i verksamheten men även trygghet i att leka på 
förskolan.  

Utbildningsdepartementet (2010b) förklarar att förskollärare bör skapa en trygg 
miljö för barn i förskolan som lockar och utmanar deras lek eftersom att barn erövrar 
samt söker kunskap i leken. Det framgick i resultatet att förskollärare har skilda 
synsätt om i vilken ålder barns lärande och utveckling genom leken sker. Flertal 
förskollärare anser att barn utvecklas samt utvecklar sitt lärande i leken oavsett ålder 
medan en annan förskollärare ser leken som betydelsefull för barns utveckling och 
lärande när barn är äldre än tre år. Enligt Williams (2006) sker lärandet mellan barn 
i alla åldrar och även små barn utvecklar sitt lärande tillsammans med andra 
människor. Vi anser att barns ålder inte har någon betydelse utan barn utvecklas 
samt utvecklar sitt lärande oavsett ålder. Vi anser däremot att barns lärande samt 
utveckling i leken inte alltid är lika synlig hos alla barn, det kan till exempel finnas 
barn som inte har utvecklat sin språkliga förmåga och kan på så vis inte bekräfta eller 
berätta om vad de har lärt sig. Det kan däremot finnas andra barn som har förmågan 
att kommunicera och det kan leda till att lärandet blir mer synligt för förskollärare att 
upptäcka. Vi anser därför att observationer kan vara ett bra hjälpmedel för 
förskollärare eftersom det kan leda till att förskollärare kan uppmärksamma hur 
barns lek kan främja barns lärande samt utveckling. Även uppmärksamma saker som 
de tidigare inte har lagt märke till.  

Vi har upptäckt att förskollärare har olika synsätt på lekens betydelse för barns 
utveckling och lärande. Det framgick att det finns förskollärare som ser att leken är 
betydelsefull för barns lärande samt utveckling hela tiden medan en förskollärare ser 
att leken blir av betydelse när den är lustfylld. I ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande utgår vi ifrån att barn lär sig nya saker hela tiden under leken tillsammans 
med andra människor men det förutsätter att barn upplever leken som lustfylld för 
att lärandet ska kunna utvecklas. Även Williams (2006) anser att när barn upplever 
en lek som meningsfull skapas det möjligheter för deras utveckling och lärande. 

Samtliga förskollärare anser att leken är betydelsefull för barns utveckling och 
lärande. Det framgick även att barn kan lära sig omedvetet och på ett lekfullt sätt 
genom lek. Genom tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat att barn kan 
utvecklas samt lära sig omedvetet. Det har blivit synligt genom att barn bland annat 
har jämfört storlek och räknat olika föremål samt utvecklat sin finmotorik genom att 
lägga pärlplattor. Vi anser därför att det är av betydelse att förskollärare går in i barns 
lek för att uppmärksamma lärandet, utveckla lärandet samt göra lärandet 
meningsfullt för barn. En förskollärare anser att barns utveckling samt lärande kan 
bli synligt genom att barn flera gånger hamnar i liknande situationer och genom det 
kan barn lära sig hur de ska agera i liknande situationer i framtiden. 
Utbildningsdepartementet (2010b) lyfter att lärande innefattar att barn utvecklar 
kunskaper som senare kan komma i uttryck genom en visad förståelse. I praktiken 
har vi uppmärksammat att när barn har stött på olika problem i vardagen har de 
själva försökt söka samt prova på olika lösningar för att lösa problemet. 

Förskollärarna anser att om barn får tillgång till material som är anpassat efter deras 
lek kan det leda till att barn främjar sitt lärande samt utveckling.  
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Strandberg (2006) förklarar att materialet som finns i verksamheten ska vara 
intressant och utmanande för barns lek. Vi anser att materialet i förskolan måste vara 
anpassat efter barns intressen samt efter deras utvecklingsnivå för att det ska vilja 
använda materialet i sin lek. Om materialet inte är intressant för barn anser vi att 
barn säkerligen inte kommer använda sig utav materialet i sin lek. Genom att barn 
använder materialet i sin lek kan det skapas goda lärandetillfällen och på så sätt 
främjas deras utveckling och lärande.  

För att barn ska kunna utvecklas med hjälp av materialet som finns på förskolan 
anser vi att materialet bör vara utmanande samt intressant. Några exempel på 
utmanande material som vi anser kan finnas i förskolan är klossar i olika färger samt 
former eller leksakspengar som kan användas i olika lekar så som leken ”affär”. Vi 
anser även att materialet som finns i förskolan ska finnas lättillgängligt för barn så att 
de kan använda materialet när de väl behöver det i sin lek. På så sätt behöver inte 
barn avbryta sin lek för att fråga förskollärare om de kan få tillgång till materialet. 
Karlsson (2008) förklarar att barn utvecklas med hjälp av det material som finns 
tillgängligt för dem i förskolans miljö. 

 
6.2.3 Slutsatser och fortsatt forskning 

En slutsats som vi kan dra från vårt arbete är att leken är betydelsefull för barns 
utveckling och lärande samt att förskollärare ska ge barn tid till att leka på förskolan. 
Även att förskollärare skapar en trygghet hos barn för att de ska känna sig trygga med 
att leka på förskolan. En annan slutsats vi kan dra är att förskolans miljö och material 
bör anpassas efter barns intressen för att de ska uppleva miljön samt materialet på 
förskolan som lustfyllt för sin lek.  

Under vårt arbete har vi uppmärksammat att förskollärare kan ha olika synsätt på 
barns utveckling samt lärande. En skillnad som vi uppmärksammade är att 
förskollärare har olika synsätt när det gäller vilken ålder barn lär sig samt utvecklas i 
leken. En annan skillnad som framkom under vårt arbete är att förskollärare har 
olika synsätt på när leken blir betydelsefull för barns utveckling samt lärande. Det 
framkom att barn kan lära sig omedvetet men att det är förskollärares uppgift 
synliggöra lärandet för barn för att utveckla deras lärande vidare. Det framkom även 
att förskollärare har som uppgift att finnas tillgängliga för barn i deras lek ifall de 
behöver stöd samt vägledning.  

Det framkom under vårt arbete att barns lek bör planeras utifrån deras intressen 
samt deras kunskapsnivå för att främja barns utveckling samt lärande. En likhet som 
vi uppmärksammade under vårt arbete är att samtliga förskollärare ser observationer 
som ett betydelsefullt redskap för att synliggöra vad barn lär sig i leken. Något som vi 
tar med oss till vår framtida yrkesroll är att det är av betydelse att observera barns lek 
för att upptäcka barns intressen, kunskapsnivå samt vad barn lär sig under leken. 

En slutsats som vi kan dra utifrån vårt arbete är att förskollärare har olika arbetssätt. 
En skillnad som vi har uppmärksammat är att några förskollärare är mer benägna att 
avbryta barns lek medan andra förskollärare undviker att avbryta barns lek i den mån 
det går. Något som vi tar med oss från vårt arbete är att förskollärare inte bör gå in 
och styra i barns lek utan att vara medvetna om lekens handling för att inte göra 
felaktiga beslut i leken. Vi tar även med oss att det är av betydelse för barns lärande 
och utveckling att förskollärare ställer frågor, följdfrågor samt bekräftar det barn 
säger samt gör i deras lek.  
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En fortsatt studie på vårt arbete skulle kunna vara att observera samt intervjua fler 
förskollärare för att få ett bredare samt ett mer tillförlitligt resultat. Genom detta 
skulle vi få möjlighet att jämföra fler förskollärares syn- och arbetssätt. Hade vi haft 
mer tid för vårt arbete hade vi även observerat förskollärarna vid fler tillfällen för att 
få en tydligare bild på deras arbetssätt. 

 
6.3 Ny forskningsfråga 

Detta arbete är en mindre undersökning som handlar om förskollärares syn på barns 
utvecklig och lärande samt deras arbetssätt för att främja barns utveckling och 
lärande i leken.  

Vårt arbete kan vidareutvecklas genom att utöka antalet deltagare i undersökningen 
och på så sätt kan vi få möjlighet till en större förståelse samt kunskap om ämnet. Vi 
anser att det skulle vara intressant att utöka arbetet genom att undersöka hur 
förskollärare ser på barns utveckling och lärande samt arbetar för att främja barns 
utveckling och lärande i leken även i andra länder. En fråga som kan ställas är: 

Hur ser och arbetar förskollärare i andra länder med barns utveckling samt lärande i 
leken? 

 
6.4 Pedagogisk relevans 

Detta arbete har pedagogisk relevans eftersom det handlar om hur förskollärare kan 
förhålla sig i barns lek, hur förskollärare arbetar för att främja barns lärande samt 
utveckling i leken. Det blir även relevant eftersom arbetet handlar om förskollärares 
synsätt på barns utveckling och lärande. Vårt arbete kan relateras till förskollärare 
men även till vår egna framtida pedagogiska profession.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning. 

Vi är två studenter från Förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi är nu 
inne på vår sista termin och ska skriva ett examensarbete där vi har valt att 
undersöka förskollärares arbetssätt och syn på lekens främjande av barns utveckling 
och lärande. Vi har valt detta ämne för att belysa lekens betydelse för barns lärande 
och utveckling. Vi kommer tillsammans genomföra observationer samt en intervju av 
dig som förskollärare. Intervjun kommer om så tillåts att spelas in med en diktafon. 
Tidsåtgången för intervjun beräknas vara cirka 30 minuter. Det finns sedan möjlighet 
att ta del av det färdiga arbetet på internetsidan DiVA. 

Intervjun samt observationerna kommer att ske någon gång under vecka 48-50. 

Det insamlade materialet kommer att sammanställas samt bearbetas och sedan 
kommer relevanta delar att tas ut och kopplas till litteratur. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Endast behöriga får ta del av den information som samlas in 
och under hela arbetet kommer du som deltagare avidentifieras. Materialet kommer 
endast användas till detta examensarbete och materialet kommer finnas sparat och 
inlåst fram tills att arbetet är färdigt.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Frida Jansson  
Sarah Pirttinen    

Handledare:  

Jonas Nordmark  

 

Ort och datum   Underskrift 

________________________  ________________________ 

 

Ort och datum   Underskrift 

________________________  ________________________ 
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Bilaga 2 

 

Bakgrundsfrågor 
1. Har du förskollärarutbildning? 
2. Hur lång erfarenhet har du av yrket som förskollärare? 
3. Hur många år har du arbetat på denna förskola? 
4. Har du deltagit i någon kurs eller utbildning som har haft fokus på 

förskollärars arbetssätt att främja barns lärande och utveckling genom lek? 
- Vad tog du med dig ifrån kursen/utbildningen? 
- Är det något du skulle vilja ha möjlighet att fördjupa dig mer i? 

Intervjufrågor 
1. Vad innebär lek för dig? 
2. Hur definierar du begreppen utveckling och lärande? 
3. Hur ser du att leken kan främja barns lärande och utveckling? 
4. Vilken betydelse anser du att leken har för barns utveckling och lärande? 
5. När anser du att leken blir av betydelse för barns utveckling och lärande? 
6. Vilken betydelse anser du att förskollärares arbetssätt har gällande främjande 

av barns utveckling och lärande genom lek? 
7. På vilket sätt anser du som förskollärare att du kan främja barns lärande och 

utveckling i leken? 
8. Hur arbetar du för att främja barns utveckling och lärande under en styrd lek? 
9.  Hur arbetar du för att främja barns utveckling och lärande under den fria 

leken? 
10. Finns det några speciella strategier i arbetslaget gällande barns lärande och 

utveckling genom lek? 

 


