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Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver barns 
lekfulla lärande. Vi vill även undersöka förskollärares uppfattningar om lekens 
betydelse för barns lärande, och hur de utformar miljön för ett lekfullt och 
lustfyllt lärande. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta 
verksamma förskollärare. Vi bad även förskollärarna att ta fotografier av hur det 
lekfulla lärandet framträder i verksamhetens fysiska miljö. Resultatet visar att 
samtliga förskollärare är ense om att ett lekfullt lärande och miljöns utformning 
hänger samman. De anser att leken är oerhört viktig och att det är ett tillfälle 
där barnen får möjlighet att bearbeta känslor, erfarenheter och kunskap i 
samspel med andra. Slutsatsen är att förskollärarna beskriver att lek och 
lärande inte bör separeras utan hör samman. Lek och lärande är en stor del i 
förskolan och det är viktigt att barnen får tid för att leka och utvecklas i en trygg 
miljö. 
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1 Inledning 

Leken har sedan lång tid tillbaka varit en viktig del inom förskolans verksamhet men 
forskare och förskollärares syn på leken har genom åren utvecklats och förändrats. 
Leken har gått från att vara en fri aktivitet som endast skulle upplevas som lustfylld 
och hållas ifrån det konventionella lärandet, till det synsätt som idag präglar leken 
där den ses som en viktig del i barns lärande och utveckling (Sheridan, Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2015). Lekens betydelse framträder i förskolans 
styrdokument, där det står framskrivet att: 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 
varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 
lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 
symboliskt tankande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 
och erfarenheter (Skolverket, s. 6). 

Under vår förskollärarutbildning har vi utvecklat en förståelse för hur viktigt leken är 
för barns utveckling och lärande. Vi har under våra tre perioder av 
verksamhetsförlagd utbildning sett detta i praktiken, där leken har varit och är en 
central del i barns vardagliga liv i förskolan. Vi har sett hur viktigt det är att 
förskollärare skapar de bästa förutsättningarna så att barnen får uppleva och utveckla 
sin lek på ett lustfyllt sätt. Enligt Lillemyr (2013) är leken viktigt för den pedagogiska 
verksamheten, eftersom det är i leken som barnen skapar erfarenheter, utforskar, 
prövar och använder sin fantasi. Detta bidrar till att barnen skapar en självkännedom 
och utvecklar en självtillit. Barnen får i leken enligt Lillemyr (2013) erfarenheter av 
att klara av de utmaningar som de ställs inför och de utvecklar sin kommunikativa 
kompetens tillsammans med andra barn och förskollärare. Leken tillåter barnen att 
socialiseras då den utgör en arena för socialisation och förbereder barnen för livet 
utanför förskolan. Den skapar förmåga att hantera olika konflikter, förstärka barns 
kamratrelationer och turtagning. 

För barn i förskolan bör leken upplevas som lockande och lustfylld, eftersom det är i 
lekens processer som lärandet sker. Det är av stor vikt att förskollärare i förskolan 
förstår att leken i sig är viktigt och att den inte endast bör ses som ett hjälpmedel för 
att uppnå läroplanens strävansmål. Barnens lek kan enligt Lillemyr (2013) säga 
mycket om deras lärande, utveckling och socialisation. Barnen behöver utveckla sina 
lekerfarenheter i förskolans miljö tillsammans med både andra barn och 
förskollärare. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har även förskolans 
pedagogiska miljö fångat vårt intresse, eftersom vi haft vår VFU i Reggio Emilia 
inspirerade förskolor där miljön har en framträdande roll i verksamheten. I vår 
fallstudie skrev vi om förskollärares syn på pedagogiska miljöer i förskolan. Syftet 
med denna studie är att undersöka hur förskollärare i Reggio Emilia inspirerade 
förskolor beskriver barns lekfulla lärande och hur de utformar miljön för att främja 
detta. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syfte med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver barns 
lekfulla lärande. Vi vill även undersöka förskollärares uppfattningar om lekens 
betydelse för barns lärande och hur de utformar miljön för ett lekfullt och lustfyllt 
lärande. 

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 

• Hur definierar förskollärare ett lekfullt lärande?  
• Hur beskriver förskollärare sin egen delaktighet i leken för främja barns 

utveckling och lärande? 
• Hur utformar de miljön för att främja ett lekfullt och lustfyllt lärande? 

1.1.1 Uppsatsens disposition 

I avsnittet det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning beskrivs den teoretiska 
utgångspunkt som denna uppsats vilar på. Sedan presenteras tidigare forskning om 
lek, lärande och miljön i förskolan.  

Följt av detta ligger begreppsdefinieringen där uppsatsens huvudbegrepp klargörs. I 
metoddelen redogörs för studiens metod och det tillvägagångssätt som studien är 
utförd på.  

Metodavsnittet följs av resultatdelen där vi presenterar det samlade material som 
sammanställts utifrån de intervjuer som utförts. Studiens resultatdel förtydligas med 
fotografier av förskolornas olika miljöer. Detta resultat kommer vi sedan reflektera 
kring i analysen och koppla till tidigare angiven forskning och litteratur.  

Avslutningsvis kommer en diskussion som inleds med en resultatdiskussion där 
resultatet kan kopplas till ett bredare perspektiv av både samhällsmässig relevans och 
en pedagogisk relevans. Sedan följer en metoddiskussion där vi behandlar hur vi 
upplevde att vårt tillvägagångssätt fungerade. Till sist presenteras även en slutsats 
och några förslag på fortsatt forskning. 

1.1.2 Artikelsökning 

I databasen ERIC samt Google Schoolar fann vi två väsentliga publikationer som vi 
har använt i vår undersökning. Sökorden var ”Preschool teachers and childrens play” 
samt ”Preschool children and the enviorment”. Vi har även använt tidigare 
kurslitteratur och sökt efter övrig litteratur i Mälardalens högskolas bibliotekskatalog 
och Libris.  
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2 Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter samt relevant 
forskning kring barns lek, lärande och förskolans miljö.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att utgå från Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet i denna 
studie. Det sociokulturella perspektivet innebär enligt Vygotskij att man ser 
utveckling och lärande som ett samspel mellan människor och miljön. Det är i 
samspelet med omgivningen som barnen får möjlighet att utveckla ett lustfyllt och 
meningsfullt lärande (Säljö, 2011). 

I det sociokulturella perspektivet ses den sociala interaktionen med omgivningen som 
betydelsefull för barns utveckling och lärande. Det är i interaktionen med andra, både 
barn, förskollärare och miljön som barnen får möjlighet att utveckla en förmåga att 
tänka och agera. Enligt Vygotskij lär sig barnen i det sociala sammanhanget och att 
utveckling är ett resultat av deras sociala samspel med sin omgivning. Utveckling och 
lärande sker således i all interaktion (Säljö, 2011). 

Vygotskij var en tidig förespråkare för att barns lek och lärande hör ihop. Han 
menade att lek och fantasi är viktiga kvalifikationer för att barnet ska få uppleva ett 
lekfullt lärande. I leken kan förskollärare ge barnen förutsättningar och redskap att 
förstå hur det sociala samspelet fungerar (Säljö, 2011). 

Barns tänkande och förmågor i en social interaktion med andra är utgångspunkten 
för ett av Vygotskijs mest välkända begrepp den proximala utvecklingszonen, (zone of 
proximal development). Alltså att barn behärskar vissa kunskaper och färdigheter, 
och är hela tiden i nära relation att behärska andra kunskaper. Det är enligt Vygotskij 
i interaktionen med omgivningen som barn klarar av att ta det nästa steget i sin 
utveckling (Säljö, 2011). 

Enligt Lillemyr (2013) kan förskollärare koppla samman Vygotkijs sociokulturella 
teori och hans teori om den proximala utvecklingszonen med barns lek. Vygotskij 
menade att barn genom leken samspelar med varandra, de delar med sig av tidigare 
kunskap och färdigheter i olika leksituationer för att kunna vidare utvecklas.  

Vygotskij menade att människan alltid strävar efter att erövra nya sätt att tänka om 
och förstå sin omvärld. Den tidigare kunskap som vi redan besitter använder vi i nya 
situationer och detta ger oss olika färdigheter. Dessa färdigheter kan enligt Vygotskij 
även ses som de resurser människor har för att kunna bilda ny kunskap i interaktion 
med sin omgivning (Säljö, 2011). 
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3 Begreppsdefinitioner 

Lek: Lillemyr (2013) beskriver att barnen genom leken utforskar sin omvärld, 
bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. Genom leken 
utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt.   

Lärande: Sheridan, Johansson och Pramling Samuelsson (2015) beskriver lärande 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv och menar att lärande har med relationer att 
göra. Lärande handlar om föränderliga processer, att inhämta ny kunskap men även 
att tillägna sig redskap för det livslånga lärandet. Synen på lärande kan ses som en 
social men också en individuell process under vilka kunskaper och förmågor byggs 
upp och omskapas.  

Miljö: Enligt Björklid (2005) omfattar begreppet miljö såväl fysiska och sociala 
egenskaper. Dessa egenskaper är transaktionella, alltså i ett ständigt växelspel, 
integrerade och svåra att särskilja. Att mäta en objektiv miljö kan ske på varierande 
sätt, det faktiskt fysiska rummet kan man inventera och beskriva i andra fysiska 
termer av storlek, läge och samband. Men det existerar en subjektiv miljö, en miljö 
som en enskild individ eller grupp individer upplever.  

3.1 Lek 

Enligt Lillemyr (2013) är leken ett grundläggande innehåll i förskolans verksamhet 
och att utgör en avgörande del av barnkulturen. Genom leken ges barnen 
erfarenheter och färdigheter i att kunna kommunicera och samspela med andra. De 
kan utforska, pröva och använda sin fantasi på ett sådant sätt att de utvecklar en 
tilltro till sin egen förmåga. Barnen i förskolan socialiseras genom lekens samspel, då 
den förbereder dem för utveckling och socialisation. Enligt Lillemyr (2013) är det 
viktigt att förstå leken som fenomen och att barns lek skapar möjligheter för 
förskollärare att utveckla förståelser om barns lärande i ett bredare perspektiv. Leken 
bidrar till att förskollärare ges tillfälle att observera barn och synliggöra hur barnen 
skapar erfarenheter.  

Williams, (2001) skriver att genom leken skapar barnen en förståelse för hur de kan 
samspela och samverka med varandra. Att kunna samspela och lära tillsammans är 
grunden till delaktighet, som är en viktig del för barns utveckling och lärande. Enligt 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) skapar barn i leken sin egen 
kamratkultur, där fantasi och känsla bygger empati. Leken bör därför ses om en 
naturlig väg för kommunikation mellan barn där ömsesidighet och gemenskap är en 
central del. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008)  menar att den kultur 
som barn skapar i leken bygger på barns interaktion, alltså på samlärandet och 
delaktighet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar vidare att i 
leken sker en viktig del av barns lärande. Barn lär tillsammans och av varandra. Barn 
i lek utvecklar även sina tankar om rättigheter, delaktighet och inflytande.  

Barnen ger varandra möjligheter att inta nya lekvärldar. Detta samarbete mellan 
barnen uppmuntrar dem till kreativt tänkande som i sin tur skapar lärande i form av 
upptäckande. Barns samspel är komplext. I leken samspelar barnen på liknande 
villkor samtidigt som sammanhangen förändras och lekens deltagare byts ut under 
dess gång. Det finns enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) inget 
rätt eller fel i barns lekvärld.  
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Detta leder till att regler måste definieras och omdefinieras, vilket gör leken till en 
arena för barn att utveckla sin kommunikativa kompetens som sedan blir sedan 
grundläggande för barns lärande och skapande förmåga. Detta kräver närvarande 
förskollärare som kan observera och vägleda barnen både i den fria leken och i den 
styrda leken. Den fria leken är den lek där barnen själv bestämmer innehållet. Den 
fria leken ger barnen möjlighet att leka utan att förskollärare är aktiva i dess 
utformning. Detta betyder dock enligt Lillemyr (2013) inte att förskollärare ska 
lämna över leken helt till barnen, utan de måste finnas tillgängliga som stöd. Genom 
att ge barnen möjlighet till den fria leken kan de själva få bestämma lekens regler och 
på så vis utvecklar de sin självkännedom och sitt ansvarstagande. I den styrda leken 
blir leken en pedagogisk metod där förskollärare styr lekens innehåll och utformning. 
Den styrda leken kan vara både spontan och planerad. Lillemyr (2013) menar att det 
finns olika sätt som förskollärare kan styra lek på både direkt och indirekt. Antingen 
genom att förskolläraren ingriper eller deltar själva i en pågående lek eller att 
förskollärarna anordnar specifika lärandemiljöer för barns lek.   

Lillemyr (2013) lägger stor vikt vid att förskollärare förstår innebörden av att inte ta 
för stor plats i barns lek. Genom att planera en styrd lek kan förskollärare utmana 
barnen genom samtal om leken. Det är viktigt att både förskollärare och barn 
respekterar de lekregler som finns. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) finns det tre 
lekregler:  

Samförstånd: Samförstånd innebär att alla lekdeltagarna är aktiva och är medvetna 
om lekens syfte. Barnen är överens med varandra om de vill leka och kan avsluta 
leken när de förstår att den andra deltagaren inte vill fortsätta leka.  

Ömsesidighet: I ömsesidigheten leker lekdeltagarna på en jämställdnivå och försöker 
att anpassa sig efter varandra oavsett ålder. Samspelen har en viktig roll här och barn 
som är skickliga lekdeltagare visar intresse för att samspela över åldrarna.  

Turtagande: Detta innebär att barn lär sig vänt på sin tur i leken. De får turas om att 
bestämma och ta initiativ i leken. Turtagande har en viktig aspekt i leken eftersom 
barnen skapar ett jämlikt samspel det kan främja kamratrelationerna.  

Lillemyr (2013) beskriver lekens egenvärde och dess betydelse utifrån fyra olika 
perspektiv. Lekens filosofiska betydelse - där leken tillåter barnen att skapa en 
fundamental tillvaro. Lekens psykologiska betydelse - främjar barns utveckling och 
lärande, barns sociala förmåga utvecklas och de lär sig att samspela med varandra. I 
lekens sociala och kulturella betydelse - förs barnkulturen vidare genom leken och 
barns socialisation till närmiljö, samhälle och kultur utvecklas. Lekens pedagogiska 
betydelse - hur leken kan utvecklas i den pedagogiska miljön. 

3.2 Lärande 

Sheridan, Johansson och Pramling Samuelsson (2015) beskriver lärande utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv där lärande är förenat med relationskapande. Lärande sker 
genom deltagande och samspel i ett sammanhang där språk och kommunikation är 
grundläggande. Även Björklid (2005) menar att lärande sker i samspel med 
omgivningen. Det sker i relation till de olika sammanhang och de situationer som 
individen befinner sig i. Lärande kan ses som en aspekt av mänskligt samspel, en 
integrerad process som omfattar två delprocesser.  
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Den första är samspelet mellan individen och omgivningen, genom direktkontakt 
eller vara förmedlad. Det andra handlar om en psykisk förståelse, dessa två påverkar 
varandra ömsesidigt. Lärande i förskolans verksamhet ses enligt Lillemyr (2013) som 
en förändring i barns upplevelse och beteende, detta blir följden av en utveckling av 
tidigare erfarenheter. Att se lärande ur ett sociokulturellt sammanhang ger barnen 
möjlighet att konstruera kunskap på ett meningsfullt sätt. Lärande och utveckling går 
hand i hand och dessa bör inte ses som två åtskilda processer. Lärande påverkar hela 
barnet, det är individuellt samtidigt som det är beroende av sociala samspel och 
sammanhang Lillemyr (2013).  

Lillemyr (2013)  menar vidare att det är lärandets erfarenheter och upplevelserna 
som bidrar till meningsskapande hos barnen. Lärandet upphör inte när barnen har 
tillägnat sig kunskap eller färdigheter. Barn behöver förutsättningar att bearbeta, 
experimentera och skapa så att den kunskap eller de färdigheter som de har tillägnat 
sig kan vidareutvecklas och skapa en grund för nytt lärande. Detta kan ske via leken. 
Lek och lärande kan ses som sammanhängande då barnen bearbetar kunskap och 
erfarenheter i leken. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) är det 
av stor vikt att barn i förskolan blir lika skickliga på att leka som att lära. 
Förskollärare bör därav skapa meningsfulla miljöer tillsammans med barnen där 
miljöerna stimulerar barns utveckling och lärande. Lärandet förändrar barnets 
kompetens och barnets känsla av att vara kompetent enligt Lillemyr (2013). Känslan 
av att få vara kompetent och tro på sig själv skapar en tillit till sin egen förmåga, i 
meningsfulla sammanhang kan detta öka barnens motivation till fortsatt lärande 
enligt Lillemyr (2013).  

3.3 Miljöns betydelse 

Enligt Björklid (2005) är förskolemiljön en av de första miljöer där barn möter ett 
formellt lärande. Lärandet i förskolan sker utifrån ett planerat innehåll i riktning mot 
mål att sträva mot. För att verksamheten i förskolan ska kunna bedrivas i riktning 
mot läroplanens mål är det enligt Björklid (2005) viktigt att skapa miljöer där barn 
kan inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och 
upptäckande. Björklid (2005) menar ytterligare att den pedagogiska miljön innefattar 
såväl fysisk utformning som samspel mellan barn och vuxna samt det klimat som 
råder i verksamheten. Miljön sänder budskap om vad som förväntas ske i den 
pedagogiska verksamheten. Björklid (2005) menar att den pedagogiska miljön bör 
vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både underlättas, stimuleras och 
utmanas. Enligt Brodin och Lindstrand (2008) bör förskolans pedagogiska miljö 
främja meningsskapande och erbjuda barnen ett lustfyllt utforskande som gynnar 
deras utveckling och lärande.  

Den fysiska miljön bör utformas så att barn kan utveckla intresse för och få uppleva 
ett meningsfullt lärande. Hur rummen möbleras, vilka material som ska finnas och 
vilka normer som finns i rummen har stor betydelse barns lärande och lek. Det är 
även viktigt enligt Lenz Taguchi (2012) att miljön inbjuder till möten, de olika 
mötesplatserna kan inspirera barnen att samarbeta och bygga sociala kompetenser. 
Isbell (2012) beskriver ytterligare att barns socialisation och samspel sker med 
omgivningen, där den pedagogiska miljön har en viktig roll. Den pedagogiska miljön 
ska både utmana och stimulera barn i deras utveckling och lärande. Det är viktigt att 
den är tydligt utformad så barnen vet vad som förväntas ske i miljöns olika rum. En 
välplanerad miljö ger barn möjlighet att bli socialt kompetenta, nyfikna och hjälper 
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dem till vidare utforskande. Lenz Taguchi (2012) poängterar betydelsen av medvetna 
förskollärare som förstår innebörden av hur de utformar olika pedagogiska miljöer 
och att miljön har en avgörande roll för barns utveckling och lärande. Miljöns 
utformning bör utgå från barnens intresse och behov och bör ses som föränderlig. En 
medvetenhet blir möjligt genom pedagogisk dokumentation enligt Lenz Taguchi 
(2012).  

Enligt Corsaro (2003) kan miljöns utformning främja barnens sociala lek eftersom 
olika rutiner, artefakter och värderingar skapas i de pedagogiska miljöerna och 
präglar därmed barns lek. Corsaro (2003) framhåller barns kamratkulturer ett viktigt 
redskap i förskolan för att kunna skapa sociala relationer mellan barnen. Han anser 
att samspelet mellan barnen utvecklas genom de kamratrelationen som formas och 
menar att förskolans pedagogiska miljöer bör utformas så att varierande 
mötesplatser uppstår. Dessa mötesplatser ger på så vis barnen förutsättningar att 
mötas och utvecklas tillsammans. Nordin-Hultman (2004) menar att den 
pedagogiska miljön i form av dess organisation och dess disposition av tid och rum 
utgör således en viktig aspekt som påverkar barns lärande och utveckling. Rummen 
och materialens betydelse påverkar den fysiska miljön och dess budskap. Nordin-
Hultman (2004) menar vidare att i de pedagogiska miljöerna är barn inte på ett 
speciellt sätt utan de blir i relation till de möjligheter och normer  som förskolan 
utgör. 

3.4 Förskollärares roll i barns lek 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) föds barn till lärande och 
lekande individer med en stark vilja att förstå och behärska sin omvärld. Barns olika 
lekteman är en produkt av den kultur som de växer upp i. Förskolans miljö, resurser 
och förskollärarens delaktighet i barns lek är avgörande för hur barnet och 
barngruppens lek utvecklas framåt. Observationer är enligt Isbell (2012) en 
meningsfull och lämplig metod för att studera barns lek. Det är viktigt att 
förskollärarna observerar leken för att fånga upp barnens intresse. Detta kan ske 
genom att lyssna in vad barnen gör, vilka val de gör och hur de uttrycker sina tankar 
och teorier i leken. Hon belyser också vikten av förskollärarens delaktighet i barns lek 
och att förskollärare bör vara närvarande och aktiva deltagare i barns lek. 
Knutsdotter Olofsson (2003) anser att förskollärare kan ses som förebilder för 
barnen i deras lek. Knutsdotter Olofsson (2003) menar vidare att ett aktivt 
deltagande i barns lek bör ske på barnens villkor för att leken ska upplevas som 
lekfull och lustfylld när förskollärare deltar i leken. Hon menar också att genom ett 
aktivt deltagande i barns lek ansvarar förskollärarna för att barnen samspelar med 
varandra och ingen känner sig utanför. Det är även viktigt att skapa miljöer där barn 
tillåts att leka utan att blir avbrutna eller störda. Frelin (2012) beskriver att 
förskollärare som visar likgiltighet inför barnens lek ofta avbryter leken. Detta för att 
få in sina egna planerade aktivitet så som möten, dokumentationstid eller de dagliga 
rutinerna som finns i förskolans verksamhet där samlingar och olika övergångar är 
vanligt förekommande. Enligt Frelin (2012) kan dessa avbrott störa barnen i deras 
lek.  

Barn börjar förskolan tidigt i sitt liv och utvecklar därmed behovet av lekkamrater. 
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) kan förskollärare agera lekkamrat för att barn 
ska förstå lekens betydelse och upplevas som utforskande och lekfull.  
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Förskollärares delaktighet i barnens lek kan enligt Knutsdotter Olofsson (2003) 
skapa en medvetenhet hos barnen om leken och lekens regler (se tidigare förklaring 
av lekensregler s.6).  Knutsdotter Olofsson (2003) menar vidare att barn som får 
möjlighet att leka tillsammans med förskollärare skapar en självuppfattning och får 
tillgång till varierande kompetenser. De skapar på så vis en förståelse för sig själv och 
sin omgivning. Enligt Lillemyr (2013) bör förskollärare förstå vikten av leken 
eftersom den främjar barns lärprocesser. Lillemyr (2013) menar vidare att det inte 
räcker med att förskollärare enbart har praktiska erfarenheter, utan de måste även 
utveckla teoretiskt kunnande om lek för att utveckla en lekpedagogiks kompetens. 
Lillemyr (2013) menar även att denna kompetens kan ge förskollärarna en ökad 
förståelse av leken betydelse för barns utveckling och lärande. Och bidra till en 
förhöjd kvalitet i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

4 Läroplanen 

Enligt Skolverket (2010) är leken viktig för barns utveckling och lärande. Ett 
medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 
verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former 
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 
samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 
gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter. Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i 
arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande. 

Kunskap är inget entydigt begrepp enligt Skolverket (2010) utan kunskap kommer till 
uttryck i olika former. Till exempel fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som 
förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten bör utgå från barns 
erfarenheter enligt Skolverket (2010). Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 
socialt samspel, utforskande och skapande, genom att iaktta, samtala och reflektera. 
Lärandet bör enligt Skolverket (2010) baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 
barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv 
del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv 
uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Skolverket (2010) 
lägger ytterligare vikt vid att barn ska få möjlighet att uttrycka sina upplevelser, 
känslor och erfarenheter i en lustfylld miljö genom den gestaltande leken. Barnen har 
rätt till att vistas i en miljö där glädje, samhörighet, kommunikation, lek och lärande 
är centralt.  

Skolverket (2010) menar att det är i en sådan lärmiljö som förskollärarna kan se hur 
barnen samspelar och utvecklas genom att diskutera och utforska varandras tankar 
och idéer. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan erbjuda barnen en trygg miljö 
som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande. Skolverket (2010) betonar 
ytterligare att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 
och lockar till lek. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan bör 
barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.  
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5 Metod  

I detta kapitel beskrivs och motiveras vår undersöknings metod samt urvalsgrupp. 
Ytterligare ges en redogörelse för studiens genomförande och avslutas med en 
beskrivning av studiens forskningsetiska överväganden samt dess tillförlitlighet.  

5.1 Kvalitativ metod 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar barns 
lekfulla lärande. Vi vill undersöka förskollärares beskrivningar av lekens betydelse för 
barns lärande och hur de utformar miljön för ett lekfullt och lustfyllt lärande. Bryman 
(2011) beskriver att en kvalitativ metod är lämpligt för att skapa en bild av någon 
annans tankar, berättelser och åsikter, därför valde vi använda en kvalitativ metod i 
denna studie. Bryman (2011) anser vidare att en kvalitativ metod bygger på att 
utveckla en förståelse och uppfattning för någon annans sociala verklighet. Han 
nämner att metodvalet kan påverkas av de deltagandes erfarenheter och tankar, 
något som kan skilja sig åt beroende på deras individuella upplevelser. Deltagarna 
kan utgå från personliga erfarenheter och intressen, vilket kan påverka vad de väljer 
att lyfta fram som relevant och viktigt för undersökningens resultat.  

5.2 Kvalitativ intervju 

Vi valde kvalitativa intervjuer som vår datainsamlingsmetod för att kunna samla in 
vårt datamaterial. Enligt Bryman (2011) finns det olika fördelar att använda 
intervjuer som kvalitativ metod. Vi bestämde oss för att använda inledande och 
öppna frågor till intervjupersonerna för att få en djupare förståelse av deras 
kunskaper kring studiens syfte och forskningsfrågor. I kvalitativa intervjuer är det 
enligt Bryman (2011) önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom 
detta ger kunskap om vad intervjupersonerna upplever som relevant och viktigt. 
Under samtalen med förskollärarna var vi lyhörda. Vi uppfattade att det var viktigt 
att vara lyhörda för att kunna lyssna in det som informanterna berättade. Vi ville 
vidare ge informanterna möjlighet att hinna tänka efter innan de svarade samt ge 
dem tid att utveckla svaren. I enhet med Bryman (2011) beaktades tanken om öppna 
respektive slutna frågor vid alla intervjusituationerna. I denna studie valdes medvetet 
både öppna och slutna frågor då det önskades både kortare och längre svar från 
informanterna. Detta val av öppna respektive slutna frågor gjordes för att skapa tid 
för eftertanke samt för att ge möjlighet till att ställa följdfrågor. Ett induktivt 
tillvägagångssätt användes då resultatet kopplas tillbaka till den valda teorin samt 
den forskning som finns inom ämnesområde (Bryman, 2011). 

5.3 Fotografier 

Vi valde även att använda fotografier för att ytterligare stärka förskollärarnas 
beskrivningar av vad ett lekfullt lärande i den pedagogiska miljön kunde innebära. 
Bryman (2011) menar att foton som tillhör intervjupersonerna eller som de tar i 
undersökningen kan användas som fördjupning av resultatet. Vi bad alla åtta 
förskollärare att ta fotografier av en lekfull miljö i de två respektive förskolorna. Av de 
åtta tillfrågade kunde endast fyra stycken bidra med fotografier, detta på grund av 
tidsbrist.  
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5.4 Urval 

Studien är gjord utifrån ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) innebär ett 
målinriktat urval ett icke sannolikhetsurval. Vårt syfte var alltså i enhet med Bryman 
(2011) att strategiskt välja deltagare som var relevanta till vår studie. Enligt Bryman 
är det viktigt att deltagarna i ett målinriktat urval är relevanta för forskningsfrågor 
som ställs. Vi valde att endast intervjua förskollärare eftersom de har gått en 
högskoleutbildning med pedagogisk och teoretisk inriktning mot förskolans 
verksamhet. Ålder, yrkeserfarenhet och år i verksamheterna skiljer sig mellan de 
förskollärare som deltagit i undersökningen. Denna spridning kan ha bidragit till 
variationen i deras svar. Alla informanter arbetar på Reggio Emilia inspirerade 
förskolor i två städer i Sverige. Vi valde att intervjua åtta förskollärare för att få en 
djupare förståelse av studiens forskningsfrågor. Förskollärarna arbetar i varierande 
åldersgrupper och dessa barngrupper omfattade 14-20 barn. Genom att 
sammanställa alla åtta förskollärares ålder, utbildning, hur länge de har jobbat i 
verksamheten samt vad de upplever som roligast med sitt yrke i en tabell ville vi 
skapa en tydligare bild av våra informanter (tabell 1). I studien valde vi att referera till 
de åtta förskollärarna som A till H, istället för deras riktiga namn. Förskollärarnas 
åldersspann är mellan 31 till 51 år. Alla medverkande har gått 
förskollärarutbildningen. Två av de deltagande förskollärarna har även gått 
handledarutbildning. Eftersom studien handlar om förskollärarnas beskrivningar av 
ett lekfullt och lustfyllt lärande valde vi även att fråga vad de själva upplevde som 
roligast med sitt yrke.  

Tabell 1: Presentation av studiens urvalsgrupp 

Förskollärare Ålder Utbildning År i 

verksamhet 

 Roligast med yrket 

A 51 Förskollärare          11  Att man aldrig upphör att fascineras av barnen 
& deras kompentenser.   

B 43 Förskollärare 

Handledare 

         12 
 

 Att vara en del av barnens läroprocesser & 
tillföra en skillnad. 

C 44 Förskollärare          15  Se barnen utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. 

D 33 Förskollärare           9  Mötet med barnen. 

E 35 Förskollärare           12  Se barnens nyfikenhet & intresse för att lära 
sig. 

F 31 Förskollärare            6  Att det händer nya spännande saker varje dag. 

G 41 Förskollärare 

Handledare 

          10  Samspela med barn & se deras utveckling. 

H 41 Förskollärare            6  Barnens samspel & processer. 
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5.5 Genomförande 

De intervjuade förskollärarna valdes genom ett målinriktat urval. De valda 
förskollärarna tillfrågades personligen om de ville ställa upp i en kvalitativ intervju 
och alla tillfrågade visade sitt intresse att delta. Efter att de godkänt sin medverkan 
skickade vi ut ett missivbrev (bilaga 2) samt forskningsfrågorna (bilaga 1). Vi kom 
överens om ett datum och tid för att genomföra intervjuerna. Intervjuerna 
genomfördes i de tillfrågades verksamheter och förskollärarna fick själva bestämma 
plats där vi kunde få sitta ostört för att utföra intervjuerna. Vi valde att skicka 
intervjufrågorna i förväg för att få så utförliga svar som möjligt. Vi var båda två 
närvarande och genomförde intervjuerna vid åtta tillfällen. Enligt Bryman (2011)  är 
det till fördel om båda intervjuarna kan deltar under intervjutillfällena eftersom de då 
kan fokusera på olika saker. Vi valde att intervjua alla förskollärarna enskilt, och 
syftet var att de inte skulle påverkas av varandra och ge liknande svar. Vi fick tillgång 
till verksamhetens personalrum och genomförde fem intervjuer där. De övriga tre 
intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum. Samtalen pågick i ungefär 30 minuter 
med varje informant. 

Vi utgick ifrån sexton frågeställningar (bilaga 1) i vår intervju som vi själva 
formulerade utifrån studiens syfte. Dessa sexton frågor delade vi upp i tre olika 
huvudrubriker för att skapa en tydlig struktur i intervjun. Genom att vi lyssnade 
samtidigt som vi antecknade kunde skapa ett störningsmoment då många viktiga 
beskrivningar lätt kunde försummas. Vi frågade där av om vi kunde spela in samtalet 
och med förskollärarnas godkännande spelades intervjuer in med diktafon. Detta 
underlättade arbetet med intervjuerna genom att vi kunna gå tillbaka och lyssna på 
det inspelade materialet flera gånger. I efterhand transkriberade vi intervjuerna och 
sammanställde resultatet. Enligt Bryman (2011) underlättar inspelning och 
transkribering av intervjuer analysen av vad informanterna har sagt.  Genom att 
spela in kunde vi under transkriberingen återgå till intervjuerna för att göra 
upprepade genomgångar av deras svar. Vi ville även fotografera förskolans olika 
miljöer för att kunna förstärka och fördjupa resultatet.  Men vi kände att tiden för att 
ta fotografier inte var tillräcklig. Vi bad då förskollärarna att ta fotografier för 
förskolans olika miljöer och beskriva kort hur det lekfulla lärandet framträder i 
verksamhetens fysiska miljö. Vi fick fyra bilder totalt och dessa fyra bilder har vi 
använt i resultatdelen. 

5.6 Analysmetod 

Vi inledde med en gemensam transkribering av de inspelade intervjuerna. Sedan 
gjordes en sammanfattning av samtliga intervjusvar under respektive 
forskningsfråga, för att enklare bilda en helhetssyn över svaren. Vi valde att 
sammanställa resultatet genom att koppla ihop intervjusvaren med respektive 
forskningsfråga. Analysen utgick ifrån en överblick av resultat- och litteraturdelen. 
Varje förskollärare har i undersökningen blivit givna en bokstav från A-H för att hålla 
reda på vad varje förskollärare har sagt. Vi kopplar analysmetoden till Bryman (2011) 
som skriver att genom kvalitativ dataanalys kan en sammanställning av 
intervjusvaren under respektive forskningsfråga underlätta sökningen efter begrepp 
och kategorisering. Fotografierna i studiens resultat har inte analyserats utan endast 
använts för att förtydliga och fördjupa förskollärarnas egna beskrivningar av lekfulla 
miljöer. 
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5.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) lägger vikt vid ett reflekterande etiskt förhållningssätt och 
agerande i studiens olika delar. Enligt Bryman (2011) är det av stor vikt att förhålla 
sig till de etiska regler som gäller vid kvalitativa intervjuer, vilket vi hade i åtanke. Vi 
informerade de medverkande genom ett missivbrev, där de etiska principerna fanns 
med i informationen. Bryman (2011) menar ytterligare att det finns fyra etiska 
principer som är centrala i forskning och som vi har utgått från: 
 
Informationskravet: De deltagarna informerades med ett missivbrev (bilaga 2) om 
den aktuella undersökningens syfte och innehåll. I brevet meddelades det tydligt att 
deltagarna i studien är anonyma och deras medverkan i undersökningen är frivillig.  

Samtyckeskravet: Deltagarna i undersökningen informerades om att de själva har rätt 
att bestämma över den egna medverkan. De kan avbryta sin medverkan om de önskar 
det, och att godkännande från informanterna krävdes för att spela in intervjuerna 
med diktafon. Enligt Bryman (2011)  har informanterna rätt till att få reda på vilka 
moment som undersökningen består av.  

Konfidentialitetskravet: Alla informanterna som deltar i undersökningen behandlas 
med största konfidentialitet, deras personuppgifter kommer att behandlas så att 
obehöriga inte kan komma åt dem. I arbetet kommer vi inte avslöja informanternas 
identitet, utan kommer referera till dem i allmänhet som förskollärare A till H.  

Nyttjandekravet: De informerades om att de uppgifter som samlas in om enskilda 
personer kommer endast att användas i forskningsändamålet. Vidare meddelades om 
att det färdigställa arbetet kommer att publiceras och bli en offentlig handling i 
databasen Diva. 

5.8 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet (reliabilitet) och trovärdighet (validitet) är viktiga kriterier för att göra 
en mätning av undersökningens kvalitet.  

Tillförlitlighet handlar om hur vi har bearbetat datamaterialet på ett pålitligt och 
begripligt sätt Bryman (2011). Urvalet förskollärare kan höja undersökningens 
tillförlitlighet genom att de är verksamma på två förskolor. Vår semistrukturerade 
intervjuform kan öka undersökningens tillförlitlighet, eftersom informanterna har 
utgått från personliga erfarenheter och uppfattningar. Bryman (2011) menar att 
semistrukturerade intervjuer även kan vara negativa, han menar att informanterna 
kan ge de svar som de tror att intervjuaren förväntar sig. Vi tror att de svarade 
sanningsenligt. 

Bryman (2011) menar vidare att undersökningens tillförlitlighet kan bli högre utifrån 
hur frågorna har formulerats och ställts samt om frågorna är relevanta för ämnet. 
Förskollärarna har intervjuats enskilt vilket kan höja tillförlitligheten i studien. 
Genom att samtliga intervjuer genomfördes på två avskilda platser i verksamheterna 
kan det påverka tillförlitligheten i undersökningen. Informanterna kan ha varit mer 
avslappnade och därmed kunnat ta sig tid att svara på frågorna i lugn och ro. 
Intervjuerna har spelats in och lyssnats på tillsammans för att säkra att all viktig 
information transkriberats, vilket ökar undersökningens tillförlitlighet.  
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Trovärdighet handlar om hur forskaren uppfattat och tolkat det insamlade 
datamaterialet Bryman (2011). Förskollärarna skiljer sig åt i ålder och hur länge de 
har arbetat i verksamheterna vilket ger en bredd och beskrivningar ifrån olika 
förskollärare, vilket höjer graden av trovärdighet i vår undersökning ytterligare. 
Eftersom som vi hade träffat deltagarna tidigare tror vi att de kände sig avslappnade 
och kunde svara mer öppet på våra frågor, vilket höjer trovärdigheten i vår 
undersökning. Även intervjufrågorna har ökat undersökningens trovärdighet 
eftersom att de är relevanta för ämnet. Att vi tillsammans har tolkat och reflekterat 
över datamaterialet kan öka trovärdigheten. 

6 Resultat 

I resultatet har intervjusvaren indelats utifrån undersökningens tre forskningsfrågor. 
Resultatet har därefter kategoriserats för att slutligen presenteras utifrån respektive 
forskningsfråga med underrubriker.  

6.1 Förskollärarnas definition av ett lekfullt lärande 

Här presenteras tre teman: samförstånd och ömsesidighet i meningsfulla 
sammanhang, fördjupad förståelse och den proximala utvecklingszonen samt tid och 
utrymme för lek. 

6.1.1 Samförstånd och ömsesidighet i meningsfulla sammanhang 

Utifrån forskningsfrågorna ser vi att förskollärarnas allmänna uppfattning är att 
leken är betydelsefull för barnen. Eftersom barnen genom leken skapar sociala 
relationer och får möjlighet att uppleva saker tillsammans kan detta stärka vi- 
känslan men även barnets egen identitet. Barnen blir bekräftade och sedda genom 
kamratens ögon i leken enligt förskollärarna. De intervjuade förskollärarna betonade 
vikten av att leken bör ses som frivillig, att den är spontan och bör upplevas som 
lustfylld.  Enligt Förskollärare F är leken: 

Väldigt viktig för barnen. Leken är bland annat betydelsefull för att bearbeta händelser i verkliga 
livet och träna social och intellektuell kompetens. 

I intervjuerna framkom det att samtliga förskollärare är ense om att ett lekfullt 
lärande och miljöns utformning hänger samman. De anser att leken är oerhört viktig 
och att det är ett tillfälle där barnen får möjlighet att bearbeta känslor, erfarenheter 
och kunskap i ett samspel med andra. Ett lekfullt lärande kan enligt förskollärarna 
ske tillsammans med andra i meningsfulla sammanhang. De poängterade att leken 
kan ses som en strukturerad aktivitet, men att den lämnar utrymme för barnens egna 
sätt att tolka, pröva och leka sig fram i samspelet med varandra. Några betonade att 
leken bidrar till många spännande möten mellan barn i olika åldrar och att barn lär i 
samspelet med varandra och utvecklas tillsammans.  

Förskollärare D uttryckte sig följande om hur lek och lärande hänger samman: 

Vi kan inte leka utan att lära och vi lär inte utan att leka. Lek är ett lustfyllt sätt att lära. Lek är 
att utforska, utmanas, mötas, samspela och att utvecklas. Den är naturligt för barnen och 
innebär så mycket mer än ”att bara leka”. Lärande är för mig nyfikenhet, utmaningar, 
utforskande, samspel, möten och utveckling. Där ser jag kopplingen hur leken främjar lärandet 
och hur lärandet finns i leken. 
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Något som tydligt framkommer i intervjuerna är vikten av att barns lek är 
betydelsefull eftersom de bearbetar händelser i verkliga livet och utvecklar en social  
kompetens. Lärandet är livslångt och man lär sig hela livet och varje dag, berättar en 
av de intervjuade förskollärarna. Genom leken utforskar barnen, det är ett sätt att 
pröva och förstå sin omvärld. Barn leker sig igenom sin vardag, både i förskolan och 
hemma menar förskollärarna. För att skapa ett lekfullt lärande belyser förskollärarna 
vikten av en trygg barngrupp där en tillåtande atmosfär är central så att barnen vågar 
prova på nya utmaningar. Barnen tar då till sig ny kunskap och fakta och att får en 
fördjupad förståelse för hur saker hänger samman.  

6.1.2 Fördjupad förståelse och den proximala utvecklingszonen 

Lärande för de intervjuade förskollärarna innebär ett utvecklande av sitt kunnande, 
en förändrad syn och erfarenheter som leder till en djupare förståelse. När det gäller 
lärande verkar alla förskollärarna överens om att barnen lär hela tiden och i alla 
situationer. Det är något som sker konstant under hela dagen i förskolan och i 
kombination av olika former av lärande på samma gång, inte enbart vid specifika 
lärostunder.  Enligt förskollärarna sker lärande när barnen får nya erfarenheter 
utifrån var just de befinner sig i sin utveckling tillsammans med andra. 
Förskollärarna definierar vidare att lärande sker när barnen tillägnar sig nya 
kunskaper som de sedan lägger till tidigare erfarenheter. Barnen skapar ett förändrat 
kunnande, och leken fungerar som en arena för barnen att bearbeta 
lärandesituationer som de tidigare har erfarenhet av. I samspel med andra kan 
barnen uppleva saker som de själva saknar tidigare erfarenheter av enligt 
förskollärarna. För att skapa ett lekfullt och lustfyllt lärande är det viktigt enligt 
förskollärarna att utgå från barngruppen. Barnens intressen ska vara i fokus och det 
ska vara meningsfullt och roligt att delta i de olika lärandesituationerna. En 
ytterligare aspekt är att det ska finnas ett tydligt syfte med det som erbjuds enligt 
förskollärarna.  

Genom att se deras intressen, tankar och teorier och bygga vidare på dem i bland annat 
projektarbetet kan lärandet bli lustfyllt. Det är även viktigt att tänka att på att utmana dem i 
deras proximala utvecklings zon. (Förskollärare E) 

Lärande är således något som pågår hela tiden, det kan vara planerande 
lärandesituationer eller handla om hur man har valt att utforma miljön på 
avdelningen för att skapa varierande lärandetillfällen. En av förskollärarna betonade 
att en viktig roll som förskollärare är att förmå att sätta ord på barnens lärande. Hon 
beskrev det följande: 

Vi pedagoger är bra på att hela tiden ”tänka nytt” samt utanför ramarna. Vi arbetar ständigt med 
att utveckla verksamheten och implicera nya idéer i vår verksamhet för att sedan utvärdera 
dessa. (Förskollärare G) 

Det är viktigt att hela tiden se på sig själv som utvecklingsbar och aldrig som 
färdiglärd utan det finns hela tiden nya saker att ta till sig. Barn och förskollärare lär 
av varandra anser de intervjuade förskollärarna. 

6.1.3 Tid och utrymme för lek 

Förskollärarna uttryckte att det är viktigt att förskollärare tar sig tid att lära känna 
barnen genom att lyssna in barnens behov och intressen. Utifrån detta kan 
verksamheten och dess pedagogiska miljöer utformas. Förskollärarna beskrev vidare 
att barnen i deras verksamheter erbjuds olika aktiviteter som de själva får välja 
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mellan. Det är viktigt med närvarande förskollärare som är delaktiga i barnens 
aktiviteter och skapar ett meningsfullt samspel. Förskollärarna anser att det är viktigt 
att de engagerar sig i leken och utmanar barnen genom att ställa utvecklande frågor. 
Detta för att kunna utmana barnens föreställningar om sin omvärld. För att barnen 
ska uppleva leken och lärandet som lustfyllt anser förskollärarna att det är viktigt att 
skapa en inbjudande och stimulerande miljö. En av förskollärarna berättade att de 
försöker att avbryta barnens lek så sällan som möjligt eftersom barnens lek kan 
upplösas. Eftersom rutinerna i förskolan ibland kräver att barnen gör uppbrott i en 
pågående lek försöker de utforma miljön så att barnen kan spara sin lek för att 
återuppta den vid ett annat tillfälle. Detta gör de för att barnen ska få möjlighet att 
själva avgöra när de vill avsluta sin lek eller fortsätta och tillvägagångssätt kan bidra 
till att skapa en trygg barngrupp anser hon.  

Förskollärarna la vikt vid att de behöver vara flexibla och planera verksamhetens 
innehåll utifrån barngruppen. Om barngrupperna har kommit igång med flera olika 
lekar behöver förskollärarna strukturera om dagen. Detta kan till exempel innebära 
att förmiddagens planer kan ske i mindre grupper på eftermiddagen. Det är viktigt att 
förskollärarna är medvetna om att när barnen har på börjat en lek bör de ges 
möjlighet att få spara den, ett exempel är att barnen kan få spara sina byggen. Barnen 
ska få tid att återuppta sin lek och att kunna få uppleva och skapa tillsammans med 
andra.  

Barnen behöver få utrymme att ställa frågor och reflektera kring sitt kunnande och 
synliggöra det för sig själva och sina kamrater. Förskollärarna anser att det är viktigt 
att ge barnen tid att få prova på, experimentera och dra egna slutsatser i sin lek. 
Förskollärarna anser vidare att barnen behöver utmaningar där de känner att de 
lyckas. Att ge barnen fler ingångar till att utforska, där barnens olikhet blir till en 
tillgång och förstå innebörden av hur allas egenskaper är lika viktiga. Genom att visa 
varierande problemlösningar och vara nyfiken på barnens intressen kan 
förskollärarna tillföra perspektiv i barnens lek. Det är viktigt att ge barnen tid och 
utrymme för lek. Förskollärarna upplever att barnen i verksamheten ges i den 
utsträckning som finns tid för sin lek och att de som förskollärare i mån av tid har 
möjlighet att delta i barnens lek.  

Verksamheten bör ge barnen mer tid för leken, men eftersom barngrupperna är stora blir det 
svårt att hinna delta i barnens lek så som jag skulle vilja. (Förskollärare C) 

Förskollärarna upplever att den begränsade tiden gör att de inte hinner med allt det 
de vill. Ytterligare menade förskollärarna att barngrupperna är stora och att det 
kräver en tydlig struktur i verksamheten och barngruppen för att underlätta 
deltagandet och skapa tid för barnens lek.  

6.2 Förskollärarnas delaktighet i leken  

Här presenteras temat: vikten av att vara närvarande och aktiv i barnens lek. 

6.2.1 Närvarande och aktiv i barnens lek 

Förskollärarna var överens som att syftet med att delta i barnens lek är att stötta och 
finnas nära så att leken blir positiv. Vissa barn behöver stöttning i att förstå lekens 
regler och förskollärarna behöver utmana barnens lek och lärande genom att vara 
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genuint intresserad av det barnen gör och ställa frågor. Förskollärare C tänkte kring 
sin egen delaktighet i barns lek såhär: 

Jag jobbar på en avdelning där barnen är 2-3 år och där behöver många barn ett ”hjälp-Jag” för 
att leken ska bli positiv och för att kunna vidareutvecklas. Jag är delaktig i leken genom att 
finnas närvarande i och omkring de pågående lekarna. 

Förskollärarna menar att deras delaktighet i barns lek oftast sker genom att vara 
närvarande och medforskande. Att engagera sig i leken och utveckla en förståelse för 
vad barnen gör kan synliggöra var de är i sin utveckling, och därifrån kan de utmana 
barnen vidare i leken. Det är oftast i lekens samspel som förskollärarna anser att de 
kan upptäcka och synliggöra lärandet och kan utmana barnen ännu mer. Genom ett 
aktivt deltagande i barnens lek blir det möjligt enligt förskollärarna att iaktta barnens 
samspel. Förskollärarna anser att de ska fungera som ett stöd, att vägleda och utmana 
barnen i deras utveckling inom dessa områden. Förskollärarna anser vidare att de 
strävar efter att vara delaktiga i barnens lek hela tiden fast på varierande sätt, ibland 
räcker det med att bara sitta i samma rum som leken pågår i och ibland behöver 
förskollärarna gå in och agera lekkamrat. Förskollärare G berättade att: 

Det ska finnas ett syfte när förskolläraren deltar i barnen lek. Genom att delta i barnens lek kan 
jag lyssna av mycket  i deras utveckling som t.ex. barnens språk och hur de samspelar. Då det är 
lättare att bygga upp ett förtroende för barnen, då befinner förskolläraren på barnens nivå och 
visar att man är intresserad och att barnens lek är betydelsefull. På det sättet kan förskollärare 
lära känna barn bättre.  

 Som förskollärare är det viktigt att planera miljön och det material som finns på 
förskolan, och ge tid och utrymme som skapar förutsättningar till barns lek men 
också förskollärares eget deltagande anser förskollärarna. Att observera och 
reflekterar kring barnen och deras lek är ett tillvägagångsätt som många av 
förskollärarna anser som grundläggande för både deras egen delaktighet men också 
för utvecklingen av barnens lek. Förskollärare A uttryckte sig följande: 

Jag utmanar och lägger till för att utveckla leken ytterligare. Jag deltar även aktivt som fysisk 
person för att stimulera, visa på och stötta. Barnen speglar sig ofta i de vuxnas ögon och genom 
att ta del av barnens lek visar man på att det barnet gör är viktigt och betydelsefullt.  

Genom att vara en närvarande och delaktig pedagog menade förskollärarna att 
barnen ges möjlighet att se vinningen i att leka med andra och leken kan bli en positiv 
upplevelse. Förskollärarna menade vidare att en närvarande förskollärare inte endast 
innebär att alltid vara en aktiv deltagare i barnens lek, att vara fysiskt närvarande är 
en annan aspekt av delaktigheten. Att vara fysiskt närvarande kan bidra till trygghet 
och ett lugn hos barnen som gör att de kan utforska och upptäcka sin omgivning 
enligt förskollärarna. Förskollärarna upplever vidare att de tydligt kan märka av att 
om de rör sig för mycket till exempel svarar i telefon, hämtar papper eller försvinner i 
samtal med andra vuxna skapas det en större oro och barnen har svårare att fokusera 
och stanna kvar i leken. 

Jag är medveten om vikten av att ge barnen tid för lek. Tyvärr blir tiden ofta avbruten av rutiner 
och andra ”måsten”. Men jag ser ändå att mycket av tiden som finns på min avdelning fokuseras 
på lek. Detta skiljer sig helt klart utifrån vilken åldersgrupp barnet befinner sig i och hur man 
som pedagog definierar lek.  (Förskollärare A) 

Att det finns många faktorer i förskolans verksamhet som ofta bidrar till avbrott för 
barnens lek är något som återkommer hos de intervjuade förskollärarna. 
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De beskrev sitt eget deltagande i barnens lek som periodvis eftersom det är mycket 
annat som tar av deras tid, möten och rutiner är några exempel som nämns.  

6.3 Att utforma miljön för att främja ett lekfullt och lustfyllt 
lärande 

Här presenteras hur förskollärarna arbetar med miljön genom att skapa rum i 
rummen. Vi fick fyra fotografier av förskollärarna där de har fotograferat en miljö 
som de anser främjar ett lekfullt och lustfyllt lärande. 

6.3.1 Rum i rummen 

Förskollärarna var ense om att miljön har viktigt roll för barns utveckling och 
lärande. De anser att miljö och material ska utgå från barnens intressen och bjuda in 
till möten där de lätt kan komma i samspel. Förskollärarna uttryckte att tydliga 
miljöer som talar om för barnen vad man kan göra där, utan att det hämnar fantasin 
och som inbjuder till ett experimenterande, utforskande och utmanande är viktigt. I 
detta fotografi visar Förskollärare A en miljö där de har skapat rum i rummet. Hon 
beskriver fotot som följande: 

Här skapar vi rum i rummet. Tydliga platser där barnen kan mötas och komma i relation i ett 
lustfyllt utforskande och lärande. (Förskollärare A) 
 

 

Bild 1: Rum i rummen 
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Förskollärarna nämnde att inomhusmiljön bör utformas med många tydliga stationer 
där det är tydligt för barnen vad de kan göra för att på bästa sätt utveckla och främja 
deras lärande i leken. Miljön bör innehålla varierande material för att främja ett 
lekfullt lärande.  

De nämnde ett experimentellt material som tillåter barnen att fritt skapa och 
undersöka som exempel på varierat material. En miljö bör vara tydlig, strukturerad 
samt ha tillgängligt material i barnens höjd som skapar självständighet. Inspirerande 
och utmanande material och platser utvecklar och främja barns lärande i leken. 
Miljöer med ett varierat material och platser som är estetiskt inbjudande och 
funktionella är en förutsättning för att barnen ska erfara nya kunskaper där ett 
lärande kan ske i samspel med andra uttryckte de intervjuade förskollärarna. I bild 
två visar Förskollärare B ett lerbord där hon beskriver att materialet som erbjuds på 
fotografiet är inbjudande och främjar det estetiska skapandet. 

 Ett lärande kan vara att få möjlighet att mötas kring något som är vackert, estetiskt och 
inbjudande. (Förskollärare B) 

 

Bild 2: Lerbordet 

Förskollärarna belyste även vikten av att ha en utarbetad tanke kring materialet och 
hur lärande kan ske i mötet med detta. En tydlig struktur är viktigt där barnen lätt 
kan se var saker finns och var de ska vara. De ska själva kunna förse sig med 
materialet, vilket även är viktigt för deras utveckling. En av de intervjuade 
förskollärarna nämner även den ekonomiska aspekten av att utforma miljöerna.  
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Hon beskrev arbetet med miljön följande: 

Miljön har en viktig roll på förskolan. Pedagoger ska kunna påverka inomhusmiljön utifrån vårt 
uppdrag, projekt, samt barnens behov och intressen. Men det måste också finnas ramar i 
verksamheten så att vi har en likvärdig förskola. Ekonomi styr också en del. (Förskollärare D) 

Förskollärarnas nämnde att de vill minska på leksaker som barnen redan har hemma 
och istället tillföra material som kompletterar hemmet. Förskolan inomhusmiljön bör 
således se inbjudande och estetisk ut och erbjuda material och aktiviteter utifrån 
barnens behov, förståelse och intressen. I den tredje bilden visar Förskollärare H en 
miljö med ett varierat material där barnen kan bygga och konstruera. Hon beskriver 
miljön i fotografiet som följande: 

I bygg och konstruktions hörna är allt placerat i barnens höjd. De kan även spara sina byggen, 
det bidrar till att några barn kan påbörja ett bygge och andra barn kan sedan fortsätta att leka 
vidare och tillföra nya saker i leken. Det blir ett värde i att bygga något som någon annan kan 
uppskatta och leka vidare i. (Förskollärare H) 

 

Bild 3: Bygg och konstruktion 

Förskollärarna har en medvetenhet om att det räcker inte bara med genomtänkt och 
utarbetat material och aktiviteter utifrån barnens behov, förståelse och intressen. Det 
är i mötet med den pedagogiska miljön som ett lärande kan ske. Förskollärarnas 
förhållningssätt till miljön och hur de utformar den har stor betydelse för barnens 
utveckling och lärande. Det material som finns i miljöerna ska som tidigare nämnt 
utmana barnen att undersöka och experimentera, men materialet ska vara 
lättillgängligt och barnen ska kunna vara självständiga i miljön.  



 20 

I den fjärde bilden visar Förskollärare C ett exempel på en miljö som förskolan kallar 
Legohörnan där barnen kan experimentera med ett ofärdigt material. Hon förtydligar 
detta och beskriver att: 

I legohörnan ges barnen möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt och matematiskt 
tänkande. Den bidrar till att många spännande möten uppstår mellan barnen. (Förskollärare C) 

 

Bild 4: Legohörnan 

Förskollärarna nämnde i sammanhanget att det är av stor vikt att de varierande 
mötesplatserna inbjuder till samspel oavsett vilken ålder eller kön barnen har. 
Förskollärare C nämnde att materialet ska vara så neutralt som möjligt och de olika 
mötesplatserna främjar kreativitet, samspel och utforskande inom exempelvis 
naturvetenskap, matematik och språk mm. Det är bara fantasin och kreativiteten som 
begränsar. Barn är unika och deras uppfinningsrikedom kring material är inte 
formad efter några mallar vilket gör den obegränsad.  

7 Analys 

Under denna rubrik följer en analys av resultatet. Analysen har framkommit genom 
en översikt av resultatet, tidigare forskning samt den teoretiska utgångspunkten.  
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7.1 Lek och lärande 

Enligt förskollärarna i studien hänger lek och lärande samman och leken ses som 
grunden för det lustfyllda lärandet. Vi kopplar förskollärarnas beskrivningar till 
Lillemyr (2013) som beskriver att lek och lärande är två olika fenomen som övergår i 
varandra. Detta är något som också Sheridan, Johansson och Pramling Samuelsson 
(2009) beskriver då de anser att lek och lärande speglar sig i varandra. Författarna 
menar vidare att lärande bör vara lustfyllt i förskolan, eftersom barnen kommer att 
bära med sig erfarenheterna vidare i livet. Detta poängterar förskollärarna då de 
beskrev att lärande är någonting som pågår hela tiden och fortsätter vidare i 
vuxenlivet.  

Leken är viktigt för barns utveckling och lärande. När förskollärarna beskrev barns 
lek menade de att barn bör ges möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. I 
leken får barnen möjlighet att uppleva ett lustfyllt lärande. Det framkom i vår studie 
att förskollärarna verkar överens om att lek och lärande ska upplevas som lustfyllt. Vi 
kopplar detta till Lillemyr (2013) som betonar att barnen utvecklas således genom 
den lustfyllda leken, då de får möjlighet att utvecklas i samspelet tillsammans med 
andra. Vi kopplar det även till Vygotskij och menar att barnen utvecklar en djupare 
och gemensam förståelse för varandra och andra i lekens samspel Säljö (2011). Leken 
är något som barnen bör uppleva som frivilligt för detta kan bidra till en ökad lust hos 
barnen att vilja undersöka och utforska sin omvärld. 

Förskollärarna poängterade vidare att samförstånd, ömsesidighet och turtagning är 
grundläggande lekreglerna samt sociala kompetenser. Detta är något som 
Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter fram. När barn får leka med andra barn utvecklas 
den sociala kompetensen som är grundläggande för att barnen ska få ett fungerande 
samspel med andra människor både i förskolan men även utanför förskolan. Barnen 
lär sig samhällsenliga normer och värderingar genom leken. Detta är något som vi 
även ser i vårt resultat, då förskollärarna menade att mycket av den sociala 
kompetensen och de sociala koderna om hur man bör behandla varandra, sker i 
leken.  

7.2 Förskollärarnas delaktighet i leken  

De intervjuade förskollärarna exemplifierade alla vikten av sin delaktighet i barnens 
lek, samt innebörden av att vara aktiv och närvarande. Att vara delaktig i barnens 
läroprocesser och lyssna in barns tankar är viktigt anser de. Något som förskollärarna 
ansåg som en avgörande aspekt utifrån resultatet är att de vill fungera som ett 
närvarande stöd och vägleda barnen. Detta nämner även Knutsdotter Olofsson 
(2003) som beskriver att barnen kan uppleva meningsfulla sammanhang i sin lek 
med närvarande förskollärare. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver vidare att när 
förskollärare och barn samspelar tillsammans som det kan leda till en ökad 
upplevelse hos barnen samt att leken blir lustfylld.  

Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) nämner att förskollärare 
bör vara ett stöd och fungera som en vägledare för barnen i leken. Det bör finnas ett 
syfte när förskollärarna deltar i barnen lek. Genom att ha ett syfte med deltagandet 
kan förskollärarna synliggöra barnens utveckling och lärande samt hur de samspelar 
med varandra Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008).   
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Många av de intervjuade förskollärarna var medvetna om vikten av sin egen 
delaktighet i barnens lek. Tidsbristen som blir på grund av dokumentationstid, 
reflektionstid samt andra möten försvårar dock deras deltagande ansåg de. 

Utifrån resultatet ser vi att förskollärarna uttryckte att mycket av deras tid i 
barngruppen avbryts av dagliga rutiner i verksamheten. Dessa rutiner tvingar barnen 
att göra ett uppbrott i den pågående leken. Vi kunde vidare i vårt resultat se att de 
intervjuade förskollärarna strävade efter att inte avbryta barnens pågående lek. När 
de var tvungna att avbryta en lek var det viktigt att barnen fick en bra övergång. 
Förskollärarna arbetade med att ge barnen möjlighet att kunna spara sin lek och 
återuppta den vid ett annat tillfälle. Vi kopplar förskollärarnas tankar kring att inte 
avbryta barns lek till Knutsdotter Olofsson (2003) som beskriver att det är viktigt att 
förskollärare inte styr och begränsar barns lek utifrån sina planerade aktiviteter. I 
resultatet ser vi att förskollärarna talade om hur viktigt det är att ges barn tid för att 
få prova på, utforska material och experimentera nya saker. Barn bör få möjlighet att 
göra aktiviteter tillsammans med andra kamrater och få tid att utföra leken flera 
gånger. Enligt Vygotskij kan det leda till en proximal utvecklingszon, där ett nytt 
lärande kan utvecklas både individuellt och i barngruppen Säljö (2011). 

Frelin (2012) och Säljö (2011) menar att förskollärarens förhållningssätt och 
deltagande i barngruppen är avgörande för barns utveckling. Eftersom det är genom 
interaktionen med andra som barnet exponeras för och tar sig till nya sätt att tänka 
och agera. Detta belyser Lillemyr (2013) som menar att förskollärare bör utveckla ett 
medvetet och engagerat förhållningssätt till barns lek. Detta blir möjligt när 
förskollärarna själva är deltagare i leken och skapar en införstådd medvetenhet om 
lekens betydelse.  

7.3 Miljön betydelse  

I vårt resultat upplever vi att de intervjuade förskollärarna var medvetna om miljöns 
betydelse och utformning för barns lekfulla lärande. Samt att ett stimulerande 
material är en förutsättning för barns lärande och utveckling. Miljön bör utformas 
utifrån barns intresse och det är viktigt att den är inbjudande och föränderlig för att 
kunna locka barn till olika aktiviteter och samspel. Vi kopplar detta till Björklid 
(2005) som anser att miljön bör användas och förändras på ett flexibelt sätt beroende 
på vilka verksamheter som pågår och vad som för tillfället intresserar barnen. Det är 
viktigt att barnen är delaktiga i sitt eget lärande och att de aktivt deltar i 
utformningen av den fysiska miljön.  

Vi kopplar även förskollärarnas resonemang till Isbell (2012) som anser att 
förskolans olika lärmiljöer ger barnen fler möjligheter att bygga sociala relationer 
som i sin tur skapar förutsättningar för barns lärande.  I resultatet tydliggör 
förskollärarna vikten av att utforma de pedagogiska miljöerna på barnens nivå där 
materialet är i barnens höjd. Detta för att barnen själva ska kunna komma åt det 
material som de vill arbeta med. De talar om rum i rummen, att de arbetar med att 
utforma mötesplatser där barn kan skapa sociala relationen med varandra. Vi tolkar 
förskollärarnas tankar kring detta till Nordin-Hultmans (2004) beskrivning av 
förskolan som en plats där varierande lärande miljöer bidrar till att skapa 
mötesplatser som hjälper barnen att konstruera och bygga relationer. Den 
pedagogiska miljön i förskolan kan fungera som en stöttepelare i barnens möjligheter 
att skapa och utveckla kamrat relationer.  
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Förskollärarna menade vidare att en organiserad miljö med tydliga stationer skapar 
förutsättningar för barns utveckling och lärande. De resonerar i enlighet med Björklid 
(2005) att det är viktigt att ha varierande material för öka barns lust till leken.  

Förskollärarna belyste vikten av att om barnen ska kunna vara självständiga och klara 
av så mycket som möjligt själva, är viktigt att erbjuda dem en strukturerad och 
inspirerande miljö med utmanande och tillgängligt material. I resultatet ser vi att 
förskollärarna talade om att det ska finnas ofärdigt eller kreativ material på 
avdelningen. De ville minska på färdiga material som barnen har hemma, och istället 
använda material som kompletterar hemmet. De arbetade med att ständigt utveckla 
materialet som finns på avdelningarna.  

Vi betraktar vidare att de intervjuade förskollärarna hade ett likvärdigt synsätt när 
det gäller den pedagogiska förskolemiljön. De arbetade ständigt med att erbjuda 
barnen en väl genomtänkt utformad och strukturerat förskolemiljö där barn har 
möjlighet att lära tillsammans med andra. Lenz Taugchi (2012) belyser vikten av att 
förskollärare bör vara medvetna om miljöns betydelses för barns utveckling och 
lärande.  Utan en kreativ, skapande och fantasifull miljö i förskolan uppstår ingen lek 
enligt Pramling Samuelsson, (2010). 

8 Diskussion 

Studien kommer att diskuteras och reflekteras. Det förekommer även en diskussion 
kring studiens metodval, syfte samt forskningsfrågor.  

8.1 Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att de intervjuade förskollärarna var medvetna om lekens 
betydelse för ett lekfullt och lustfyllt lärande och att utformningen av miljön kan 
främja detta. Leken bidrar alltså till ett lustfullt sätt att lära samt att den hjälper 
barnen att utforska, utmana och utvecklas. Utifrån resultatet kan vi se att lärande blir 
centralt i leken eftersom lek och lärande hänger ihop. Barn behöver leka för att kunna 
utvecklas och det ska utgå ifrån barnens intresse. Barns sociala färdigheter utvecklas 
genom leken och i leken får de möjlighet att interagera och kommunicera med sin 
omgivning. Vi tolkar det som att förskollärarna utgår ifrån vad Säljö (2011) skriver 
om Vygotskijs teori, om att sociala konstruktioner kan bidra till och skapa 
förutsättningar för utveckling och lärande mellan barn.  

Det är i leken som barnens sociala färdigheter utvecklas. De lär sig att förhålla sig till 
varandra och skapar en ökad förståelse av sig själva och sin omgivning. Enligt 
Lillemyr (2013) förstärker leken barns identitetsskapande. Förskollärarna såg sig å 
ena sidan själva som närvarande och aktiv deltagare i barnens läroprocesser. De ville 
enligt resultatet erbjuda barnen en rolig och lärorik verksamhet. Många av 
förskollärarna önskade å andra sidan att de hade mer tid att delta i barnens lek för att 
göra den mer lustfylld.  

Vi tolkar det som att förskollärarna utgår från vad Knutsdotter Olofsson (2003)  
skriver att en närvarande förskollärare skapar viktiga sammanhang i barns lek, vilket 
leder till att leken blir lustfylld. Vi upplever utifrån intervjusvaren, att barn bör 
erbjudas en lekfull förskolemiljö. I vår studie ser vi att förskollärarna poängterade att 
tidsbristen hade en avgörande roll i deras arbete.  
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Att verksamheten kräver mycket annat arbete som också förskollärarna bör ansvara 
för. Till exempel dokumentation, möten och reflektionstid. Detta tar tid från 
barngruppen och många av förskollärarna ville vara mer delaktiga än vad de är 
förtillfället. 

Vi ser i intervjusvaren att det är betydelsefullt att förskollärare är delaktiga i barnens 
lek för att kunna hjälpa, stötta och utmana barnen vidare. Vi anser att det behövs en 
tydlig organisation och struktur i verksamheten för att kunna avvara mer tid till 
delaktighet. Vi tänker ytterligare att förskollärarna har lyft fram en viktig aspekt 
genom intervjusvaren, att det är viktigt att ge barnen tid till att leka och kunna få 
återuppta leken för att kunna utveckla sin fantasi och kreativitet. I vårt resultat ser vi 
ytterligare att förskollärarna ansåg att miljöns utformning har en avgörande 
betydelsen för att skapa de bästa förutsättningar för barns lek och lärande. Det är 
viktigt att barn erbjuds en miljö som ser inbjudande ut för att kunna skapa ett 
intresse för varierande lekar. Enligt Nordin-Hultman (2004) är en planerad och 
organiserad miljö en väsentlig del i leken. Materialet som erbjuds ska finnas 
tillgängligt på barnens nivå och bör främja det kreativa skapandet och det lustfyllda 
lärandet. Vi ser utifrån resultatet att förskollärarna ville att barnen ska bli 
självständiga och känna sig trygga i miljön. Vi menar i enligt med Nordin-Hultman 
(2004) att om materialet inte placeras på barnens nivå utan ligger högt upp eller 
stängs in blir det ett hinder för barnens självständiga undersökande. Eftersom barnen 
då blir tvungna att ta hjälp av en vuxen.  

De intervjuade förskollärarna har alla betonat vikten av att lärandet ska vara lustfyllt, 
men också meningsfullt. Samt att deras egen delaktighet i barns lek både genom att 
vara närvarande, men också i utformningen av miljön är betydelsefull. Kan det ha 
varit så att det förhållningssätt och synsätt på lek, lärande och miljö som finns i 
Reggio Emilia filosofin bidragit till ett gemensamt synsätt och förhållningssätt mellan 
förskollärarna i de två representativa förskolorna? Och skulle resultatet blivit 
avvikande om urvalet sett annorlunda ut? 

8.2 Metoddiskussion  

Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ metod är lämpligt att använda för att skapa 
en bild av någon annans tankar, berättelser och åsikter. Vi anser att en kvalitativ 
metod var ett bra val för vår studie eftersom vi ville undersöka förskollärares 
uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande, och hur de utformar miljön för 
ett lekfullt och lustfyllt lärande. Under intervjuerna och genom resultatet kunde vi 
urskilja att samtliga förskollärare har gett oss snarlika svar. Eftersom alla 
förskollärarna arbetar på Reggio Emilia inspirerade förskolor och vår undersökning 
endast representerar två förskolor tänker vi att det kan ha bidragit till att det inte har 
gett mer varierande svar. I början av studien upplevde vi att vi hade många 
frågeställningar. Enligt Bryman (2011) kräver en mindre undersökning en avgränsad 
frågeställning. Att avgränsa till tre frågeställningar underlättade sedan arbetet för oss 
när vi utformade intervjufrågorna. Vi anser att genom att spela in intervjuerna 
samtidigt som vi skrev ner stödord kunde vi ta del av förskollärarnas tankar kring vad 
de tänker kring ett lekfullt lärande och den pedagogiska miljön betydelse. 

En fördel med att spela in intervjuerna var att vi blev aktiva lyssnare och att vi i 
efterhand kunde analysera data tillsammans.  
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Genom att delge informanterna frågeställningarna innan själva intervjutillfället ville 
vi att de i lugn och ro skulle kunna gå igenom och reflektera över studiens syfte. Detta 
kände vi i efterhand gav ett positivt resultat vid själva intervjutillfället eftersom 
förskollärarna redan var insatta i studiens syfte samt frågeställningar. När studien tog 
sin start var tanken att intervjua både barn och pedagoger. Tidsaspekten gjorde att vi 
istället valde att fokusera på endast förskollärarnas beskrivningar av barns lekfulla 
lärande.  

Vi kände att tiden inte var tillräckligt för att utföra en fördjupad studie där både 
förskollärare och barn skulle intervjuas. Om tiden hade varit till vår fördel skulle 
intervjuer och observationer med och av barnen även legat till grund för studien, 
vilket skulle ha givit oss ett djupare underlag för tolkning av materialet. Vi bad alla 
åtta förskollärare att ta fotografier av miljöerna i de två respektive förskolorna men 
fick fyra fotografier. Vi förtydligade resultatet med dessa fotografier eftersom vi ville 
stärka förskollärarnas beskrivningar. 

9 Relevans för förskolläraryrket  

Denna studie känns aktuell för förskolläraryrket eftersom den beskriver en viktig 
förutsättning för att barn ska uppleva förskolan som meningsfull, och att deras 
lärande främjas på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Att intervjua åtta verksamma 
förskollärare har bidragit till en bredare förståelse om deras kunskaper när det gäller 
barnens lek, deras egen delaktighet i leken samt hur de utformar miljön för att 
erbjuda barnen varierande lärande situationer på ett lekfullt sätt. Denna studie kan 
inspirera förskollärare att vidare utveckla sitt arbete med det lekfulla lärandet i 
förskolan och höja verksamhetens kvalité.  

9.1 Förslag till fortsatt forskning  

Barns lek främjar många förmågor som hjälper barnen att vidareutvecklas i livet. 
Förskolan är en viktigt arena för barns lärande där utvecklingen bör ske på ett lekfullt 
och lustfyllt sätt. Som en fortsättning på denna studie skulle det vara intressant att 
genomföra barnintervjuer, för att försöka beskriva hur barn själva upplever sin lek 
och förskolans olika lärandemiljöer.  

9.2 Slutsats 

Vi har genom denna studie fördjupat vår insikt om att barns lek är en central aspekt i 
förskolan och att leken har en betydelsefull roll i barns utveckling och lärande. Vi 
upplever att studien gav oss en mer nyanserad bild av varför leken är grundläggande 
för barns utveckling och lärande samt hur förskollärare genom leken kan arbeta för 
att uppnå läroplanens olika strävansmål. Vi upplever att vi har besvarat studiens syfte 
och våra forskningsfrågor genom varierande intervjufrågor samt förskollärarnas egna 
fotografier med beskrivningar. Dessa frågor har givit oss konkreta svar som vilar på 
de åtta intervjuade förskollärarnas egna kunskaper och erfarenheter av leken, det 
lekfulla och lustfyllda lärandet och miljöns utformning. I denna studie ansåg 
förskollärarna att lek och lärande hänger ihop samt att barn lär i lekens samspel med 
varandra och förskollärare. Lärandet sker oupphörligt under barnens dag i förskolan.  
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Leken anses viktigt för barns omfattande utveckling. Precis som förskollärarna anser 
vi att lek och lärande inte bör separeras utan hör samman, eftersom lek och lärande 
är en stor del i förskolan anser vi att det är viktigt att barnen får tid för att leka och 
utvecklas när de är på förskolan. Denna studie har exemplifierat att förskollärarna 
har en medvetenhet om att barns lärande och hur de utformar de olika lärande 
miljöerna är av betydelse för att kunna skapa en utvecklande förskolemiljö. 
Förskollärarna belyste vikten av att vara en medforskande pedagog som är 
närvarande i barnens läroprocesser. I denna studie framkom det slutligen att lek och 
lärande bör upplevas som lustfyllt och på ett naturligt sätt i en miljö där barnen får 
känna sig trygga. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat i verksamheten?  

 Vad tycker du är mest intressant inom ditt yrke? 

Tema 1 – Hur kan lärande integreras i leken?  

1. Beskriv vad lek är för dig   
2. Beskriv vad lärande är för dig 
3. Lek och lärande – beskriv relationen mellan dessa begrepp 
4. Vad gör du för att skapa ett lekfullt lärande i din verksamhet?   
5. Kan du ge exempel på hur du skapar förutsättningar för barns lek och lärande? 

(Här kan ni få in era tankar kring lustfyllt lärande och vad som menas med 
det.) 

Tema 2 - Förskollärarnas delaktighet i barns lek 

6. Hur vill du beskriva din delaktighet i barns lek i din verksamhet?   
7. Anser du att barnen i din verksamhet ges tillräckligt med tid för leken?   
8. Känner du att du har tillräckligt med tid att delta i barnens lek i din 

verksamhet?  
9. Vad har du för syfte när du deltar i barnens lek?  
10. Hur utmanar du barns lek och lärande?  
11. På vilket sätt skulle du kunna utmana barnen mer?  

Tema 3 - Förskollärarnas uppfattning om den fysiska miljöns betydelse 
för barn lek och lärande 

12. Hur anser du att inomhusmiljön bör utformas för att på bästa sätt utveckla och 
främja barns lärande i leken?    

13. Hur tillgodoser ni alla barnens lärande och behov i er inomhusmiljö?  
14. Utgår ni ifrån ett barnperspektiv när ni utformar inomhusmiljön?  
15. Vad anser du vara ett stimulerande material har för barns lärande i er 

inomhusmiljö?  
16. På vilka sätt har  du som pedagog att ni har möjlighet att påverka 

inomhusmiljön på er förskola, vad kan vara ett hinder? Är barnen är delaktiga 
i att utveckla inomhusmiljön? 

Fotografi - Hur framträder det lekfulla lärandet i verksamhetens fysiska miljö? 

 Ta ett foto och beskriv. 
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Bilaga 2 Missivbrev 
Hej!   

Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Mälardalens Högskola som nu är 
inne på vår sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete. 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver barns lekfulla 
lärande. Vi vill även undersöka förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för 
barns lärande, och hur de utformar miljön för ett lekfullt och lustfyllt lärande. 

Vi har fördjupat oss i forskning kring det aktuella ämnet, men har också för avsikt att 
ta hjälp av er verksamma förskollärare genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, 
som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefull för oss och vårt 
arbete. Intervjun kommer att bestå av 16 frågor och vår förhoppning är att ett givande 
samtal kommer att uppstå. Intervjun tar mellan 30-40 minuter och vi hoppas att du 
har möjlighet att delta. Vi skulle även vilja att du i mån av tid tar ett fotografi av hur 
det lekfulla lärandet framträder i verksamhetens fysiska miljö. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja så kan du 
när som avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 
och resultatet kommer enbart att användas i detta examensarbete som i sin 
slutversion publiceras i databasen Diva. 

Om du/ni har några frågor eller funderingar är du/ni välkomna att kontakta oss eller 
vår handledare för mer information. Hoppas att vi ses!   

Med vänliga hälsningar Anna Ekbäck & Nahid Akhter 

 

 

 


