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ABSTRACT 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka vad pedagoger tolkade att barnen lär och 
utvecklar i olika leksituationer på förskolan och att se om det var någon skillnad mellan 
barnskötare och förskollärare i deras tolkningar. Detta skulle sedan kopplas samman och 
sättas i relation till fyra olika teorier. Teoretikerna till dessa teorier är Piaget, Vygotskij 
och forskarna som utgått ifrån dessa är Knutsdotter Olofsson och Pramling Samuelsson. 
De metoder vi använde oss av i undersökningen var observationer och intervjuer. 
Observationerna genomfördes på barn som lekte på en förskola och det dokumenterades 
med hjälp av digitalkamera. Korten från observationen låg till grund för intervjuerna 
som genomfördes med fyra pedagoger varav två barnskötare och två förskollärare. I 
diskussionen har vi tolkat resultatet från observationen och intervjuerna i relation till 
olika teorier. Vårt resultat visade enligt pedagogernas svar att barnen utvecklar och lär 
många färdigheter i leken och att pedagogernas svar kan kopplas samman med de fyra 
olika teorierna. Det barnen lärde sig enligt pedagogerna var att bearbeta, utforska, 
matematik, visa hänsyn, fantasi, språk, kommunikation, rollek, samspel och turtagning. 
Det fanns en viss skillnad mellan barnskötarnas och förskollärarnas tolkningar men även 
likheter har funnits i undersökningen. 
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1 INTRODUKTION 
 
För oss är leken viktig och den tar upp en stor del av barndomen. Det enda som sätter 
gränser för barnets lek är fantasin, för barn är allt möjligt. Överallt och hela tiden läser 
man att leken är viktig för barnets lärande och utveckling men vad lär och utvecklar 
barnet egentligen genom leken? 
 
Förskolan har sedan 1998 en egen läroplan som betonar att leken är viktig för barnets 
utveckling och lärande. I den kan man läsa 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 förmågan 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. 
(Utbildningsdepartimentet, 1998, s 4). 

 
Under vår utbildning har vi läst mycket om olika lekteorier såsom Piaget, Vygotskij och 
Pramling Samuelsson och Knutsdotter Olofsson som har forskat utefter dessa. Vi har 
valt att undersöka dessa stora teorier men även några andra lite närmare. Anledningen 
till att vi valt att undersöka fler teorier än de fyra stora som vi kommer att använda oss 
av i vårt resultat och diskussion, beror på att vi vill få en djupare insyn i olika teorier 
som kan påverka pedagogens tankar och handlingar av barns lärande och utveckling i 
leken.   
  
Vi vill se hur pedagogerna tolkar vad barnen lär och utvecklar i olika leksituationer på 
förskolan och om det finns några skillnader mellan barnskötarnas och förskollärarnas 
tolkningar. Vidare vill vi se hur och om vi kan se relationen mellan det pedagogerna 
tolkar att barnen lär med de teorier vi läst om i skolan. Vi tycker att det är intressant att 
undersöka detta nu när vi snart ska ut i arbetslivet. Vi tror även att detta kan vara viktigt 
för de yrkesverksamma att reflektera över, då leken tar upp en stor del av barnens dag på 
förskolan. 
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2 BAKGRUND 
 
Detta avsnitt kommer att behandla vad lek och lärande är. Det kommer även att ta upp 
vad barnet lär sig genom lek utifrån olika teorier och tidigare forskning. Teorierna har vi 
kategoriserat in under olika rubriker för att sedan använda oss av samma rubriker när vi 
sammanställer vår undersökning och även i vår diskussion. 
 

2.1 Lek 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att det inte är lätt att definiera lek. Ofta brukar den 
utmärkas av att vara lustfylld, spontan, frivillig och inte målinriktad. Hon menar att 
leken är rolig och att den kan utövas både ensam och tillsammans med andra. All lek är 
frivillig, annars förvandlas den till sysselsättning. Dock menar hon att sysselsättning kan 
på barnens initiativ övergå till lek. Leken är spontan och den föds i stunden, men 
påverkas ändå mycket av omgivningens miljö och utformning. I lekens värld är medel 
viktigare än mål, det är processen och inte produkten som är viktig. Fantasi och lusten 
att pröva är stor inom leken, vilket går bra eftersom det är medlen som är det viktiga. 
Ofta varken ser eller hör barn när de är aktiva i leken. Leken kan ses som ett 
förhållningssätt snarare än ett beteende.  
 
Enligt Jerlang (1994) kan leken försöka beskrivas med dess variationer, fantasirikedom, 
känslor, intensitet, uttryck och inlevelse. Dock menar han att det är väldigt svårt att 
definiera lekens låtsas-som-om-väsen. Den infriar det förflutna och har betydelse för 
framtiden. Broadhead (2006) menar att lek är självuppfattning, ett utforskande av vem 
och vad barnet är, vad de vet och vad de kanske kommer att bli.  
 

2.2 Lärande 
 
Lärande kan visa sig både i konkret beteende och i dolda processer som tänkande, 
attityder och känslor. Lärande kan leda till teoretisk kunskap samt till praktisk kunskap. 
En grundställning i begreppet lärande är att det är inre processer som grundar sig på 
sinnesintryck, perception och minne (Lillemyr, 2002). Illeris (2007) har förklarat lärande 
utifrån fyra olika grundprinciper. Dessa är: 
 

1. Ordet lärande kan hänvisa till resultaten av läroprocessen hos den enskilde. 
Lärande betyder då det som man lärt sig, eller den förändring som ägt rum. 

2. Ordet lärande kan hänvisa till de psykiska processer som äger rum hos den 
enskilde individen och som kan leda fram till sådana förändringar eller 
resultat som behandlas i punkt 1. De här processerna kan kallas 
läroprocesser, och det är dessa som traditionellt har behandlats inom 
läropsykologin eller läroprocessernas psykologi. 

3. Både ordet lärande och ordet läroprocesser kan hänvisa till de 
samspelsprocesser mellan individen och hans eller hennes materiella och 
sociala omgivning som direkt eller indirekt är en förutsättning för de inre 
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läroprocesserna som behandlas i punkt 2 (och som kan leda till det lärande 
som behandlas i punkt 1). 

4. Ordet lärande och ordet läroprocesser används mycket ofta som mer eller 
mindre liktydigt med ordet undervisning – såväl i vardagsspråket som i 
officiella och professionella sammanhang – genom ett felslut som innebär 
att man inte skiljer mellan det man undervisar i  och det man faktiskt lär sig 
(a.a., s. 13). 

 
Både Lillemyr (2002) och Illeris (2007) menar att lärande kan ses både praktiskt och 
teoretiskt. De anser även att lärprocesserna är inre processer. Illeris (2007) menar dock 
även att de kan vara yttre, mellan individen och dess omgivning. 
 

2.3 Lekens lärande 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att det är få forskare som har studerat större grupper 
med barn om deras emotionella utveckling och psykiska hälsa genom lek. Det är 
däremot fler som har försökt visa att leken för den kognitiva utvecklingen framåt. 
Broadhead (2006) anser att det som kännetecknar lek är att man uppmuntrar utveckling, 
både den sociala, emotionella och den fysiska. Pramling Samuelsson och Johansson 
(2006) menar att i leken stimuleras förmågor som fantasi, empati, kommunikation, 
symboliskt tänkande och problemlösning. Inom Reggio Emilia filosofin har leken en 
stor och betydande roll. Grundaren till Reggio Emilia filosofin, Malaguzzi, ser leken 
som en dimension i allt lärande, den hjälper barnet att erövra världen. Han menar att 
barnet utvecklas socialt, känslomässigt, intellektuellt och motoriskt genom att leka. I 
leken utforskar barnet, de bearbetar intryck och kommunicerar. De upptäcker även 
förmågor och intressen genom leken (Svedberg & Zaar, 1998). 
  

2.3.1 Barns bearbetning av verkligheten 
 
Barn bearbetar sina erfarenheter och intryck från omvärlden i leken och omvandlar den 
svårtydliga verkligheten till överskådlig och förstålig. I låtsasleken och i rolleken ges 
barnet möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor. Barnen kan reproducera det 
barnen har varit med om nästan i den form det skedde. De känslor barnen hade i 
verkligheten får utlopp i leken och blir mer och mer hanterliga (Knutsdotter Olofsson, 
1987). I lekens fantasivärld kan barn leka det som upplevts tidigare och bearbeta det som 
hänt (Ilgaz & Aksu-Koc, 2005). Barnen experimenterar i leken och av världen runt 
omkring sig skapar barnet en egen verklighet. Leken är ett naturligt sätt att bearbeta 
omvärlden (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). I språklekar gör barnen om 
sånger och ramsor som redan finns till sina egna. Detta är en av de viktigaste delarna för 
barnet att förklara den verklighet det lever i (Cumming, 2007).  
 
Enligt Lillemyr (2002) ser Piaget den kognitiva utvecklingen som ett samspel mellan 
individ och dess omvärld. Den kognitiva utvecklingen sker genom två processer som 
fortsätter på samma sätt hela livet, adaptation och organisation. Inom adaptationen ökas 
och förändras barnets kunskaper och erfarenheter. Inom organisationen är varje ny 
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anpassning mellan barnet och omgivningen en process där det nya integreras i de 
tidigare anpassningarna. Piaget (Knutsdotter Olofsson, 1987) menar att inom 
adaptationen sker två olika delprocesser, assimilation och ackomodation. I 
assimilationen tar barnet in omvärlden och delar in intrycken i sina redan färdigarbetade 
scheman medan i ackomodationen gör barnen om sina färdiga scheman efter omvärlden 
och får därmed nya. Piaget menar att leken endast är assimilation, en repetition av 
inlärda mönster.  
 
Freud (Knutsdotter Olofsson, 1987) refererade ofta till leken i sin forskning, dock 
utarbetade han aldrig själv en teori om lek. I verkligheten kan barnen inte få allt de vill 
men i leken finns den möjligheten, barnen har då kontrollen och är den starka. Peller 
(a.a.) menar att lekens form förändras när barns lek avancerar i de psykosexuella 
stadierna. Den första leken handlar om kroppen och dess möjligheter. Kommande lek 
handlar om att barnet imiterar mammans handlingar. I den sista leken försöker barnen 
kompensera de vuxnas auktoritet och ta efter deras roller. Man kan se kopplingar mellan 
Pellers lektermer och Freuds utvecklingsstadier, det orala, anala och oidipala. Erikson 
(a.a.) har arbetat vidare med Freuds teorier om lek. Han menar att leken inte ska studeras 
för sig utan som en del i barnens sätt att hantera verkligheten och sina inre konflikter.  
Erikson har delat upp leken i tre olika delar: autokosmisk lek, lek i mikrosfären och lek i 
makrosfären.  
 

• I den autokosmiska leken hittar vi utforskandet genom upprättning. Barnet leker 
främst med modern och med saker. 

 
• I mikrosfären skapar barnet en plats som de kan återvända till för att se om sitt 

jag. I mikrosfären finner barnet sin trygghet.  
 
• Makrosfären är den värld där barnet integreras med andra. Till en början när 

barnet inte lärt sig integrera med andra på ett smidigt sätt återvänder de ibland till 
den autokosmiska leken eller till mikrosfären (Knutsdotter Olofsson, 1987).  

 
Winnicott (Knutsdotter Olofsson, 1987) anknyter barnens lekar i sina studier till 
övergångsobjekt och till deras roll i utvecklingen. Ett övergångsobjekt enligt Winnicott 
är ett föremål barnet kan trösta sig och känna sig trygg med. Leken ses som ett 
mellanting mellan det inre och det yttre, ett område där barnet har magisk kontroll. En 
pålitlig relation är något barn måste upplevt för att kunna leka. I leken är tillit viktigt 
eftersom leken kommer ifrån relationen mellan barnet och modern. 
 

2.3.2 Barns lek och tanke 
 
I låtsasleken är föreställningsförmågan den viktigaste funktionen som tränas. Det barnen 
har upplevt med hjälp av sina sinnen av världen organiseras mentalt och blir då en 
föreställning. Det krävs perception av händelser och företeelser, både yttre och inre, för 
att kunna låtsas. Denna perception blir tydligare och utvecklas samtidigt genom barnens 
låtsaslek. Att kunna föreställa sig saker är viktigt för fantasin och det logiska 
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matematiska tänkandet. Detta är även viktigt för att barnen ska kunna tillgodose sig 
undervisningen i skolan. Utan föreställningsförmågan blir undervisningen oförståelig 
(Knutsdotter Olofsson, 1987). Barnens funderingar och tankar kring ett ämne kan tas till 
vara på och genom leken får barnen möjlighet att lära sig om ämnet (Schilling, 
McOmber, Mabe, Beasley, Funkhouser & Martinez, 2006).   
 
Genom leken organiserar barnen sina inlärningssituationer och blir på så sätt sin egen 
läromästare. För den intellektuella utvecklingen är både lek och imitation nödvändiga. 
Barn agerar självständigt och genom roller och regler tar barnen kontrollen i lekens värld 
(Piaget, 2006). Piaget (Lillemyr, 2002) delar in lekens utveckling i tre delar, 
funktionslek, symbollek och regellek. Dessa tre delar följer hans kognitiva 
utvecklingsteori. 
 
Piagets kognitiva utvecklingsteori består av fyra delar. 
 

• Det sensomotoriska stadiet (ca 0-2 år) 
 

Det sensomotoriska stadiet kan delas in i sex steg. 
 
1. Detta steg handlar om utvecklandet av de medfödda reflexerna (upp till 2 

mån).  
2. I steg 2 kan man hitta tidiga spår från barnens lek. Dessa kallas för 

cirkelreaktioner (ca 2-4 mån). 
3. Här fortsätter barnet arbeta med sina cirkelreaktioner (ca 4-10 mån). 
4. Barnen börjar experimentera och försöker ta kontakt med andra barn.                                                   

Barnen utför handlingar för att uppnå ett resultat (ca 10-12 mån). 
5. Här finner barnen nya metoder för att uppleva sig själv och sin omvärld och 

de tar hjälp av olika verktyg för att nå sina mål. Barnen börjar även 
experimentera med sin kropp och dess funktioner för att se effekterna av sina 
handlingar (ca 12-18 mån).   

6. Barnen kan nu skapa ”inre” bilder av en handling eller ett föremål. Här 
härmar barnen omgivningen och barnet kan även se sambandet mellan orsak 
och verkan (ca 18 mån – 2 år). 

  
• Det pre-operationella stadiet (ca 2-7 år) 
 

Barnens språk utvecklas mycket och samtidigt byggs mentala scheman upp. 
Imitation och lek har en viktig roll för barnets kognitiva utveckling under detta 
stadie. I denna ålder kan barnet sätta samman saker och händelser, som 
egentligen inte har något med varandra att göra, till en meningsfull helhet. 

 
• Det konkret-operationella stadiet (ca 7-11 år) 
 

Här börjar barnen tänka logiskt och förutbestämt när de har konkreta föremål 
framför sig.  Barnen kan förstå följden av sina handlingar redan innan de skett.  
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• Det formellt-operationella stadiet (från ca 11 år) 
 

Barnen kan tänka logiskt utan att ha konkreta föremål framför sig, de kan tänka 
abstrakt. Barnen börjar här även tänka kritiskt. 

 

2.3.3  Barns emotionella förmåga  
 
Genom låtsasleken minskar barnens egocentrism och de lär sig att andra kan ha 
annorlunda känslor, tankar och synsätt än de själva (Knutsdotter Olofsson, 1987). Barn 
lär sig att visa hänsyn till andra genom leken eftersom den är full av regler. I mötet med 
andra barn utvecklas och lär sig barnet nya saker hela tiden (Vygotskij, 1995). Empati 
med en viss distans övas genom leken då den sker inom ramar och inte är på riktigt, 
barnens egna känslor blandas inte in (Knutsdotter Olofsson, 1987). I leken lär sig barnen 
att ta andras perspektiv och sätta sig in i deras känslor (Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2006).  
 

2.3.4 Barns kreativitet och fantasi 
 
Pepler (Knutsdotter Olofsson, 1987) menar att leken stimulerar kreativitet. I divergent 
tänkande kan man se originalitet, variation i uttryckssätt, flexibilitet och idérikedom. 
Detta tänkande är sammankopplat med lekfullhet, spontanitet, både kroppsligt, socialt 
och tankemässigt och även med glädje. Även Pramling Samuelsson och Johansson 
(2006) menar att leken utmanar barnens kreativa tänkande. 
 
Vygotskij (Knutsdotter Olofsson, 1987) menar att leken härstammar ur ett affektivt och 
socialt tryck. I leken skapar barnen en fiktiv situation där allt kan uppnås. När barnen 
med hjälp av sin fantasi skapar den fiktiva situationen är barnet på väg mot ett abstrakt 
tänkande. I leken kan barnen komma över sina egna förmågor och därför ser Vygotskij 
leken som den ledande utvecklingskällan (Sandén, 2005).  
 
Sutton-Smith (1997) menar att lek kan ses som ett möjligt utförande som aktualiserar 
hjärnan. Leken sammanför de medfödda processerna till en modell av egocentricitet, 
upprepande handlingar och orealistisk optimist. Denna modell försvinner under 
förskoleåldern i det vardagliga beteendet men återkommer under senare år i leken. 
Sutton-Smith menar även att lekens funktion är ett exempel på en kulturell variation 
likväl som musik, dans och sång. Det man lär av lek kan man använda sig av i det 
vardagliga samhället. Leken pendlar mellan fantasi och verklighet. Flexibiliteten är en 
viktig del i leken, utan den kan varken lek eller lärande ske. Sutton-Smith ser lekens 
variationer som bearbetning och återkoppling av den verkliga världen.  
 
Leontjew (Jerlang, 1994) menar att fantasin är en tankemöjlighet som människan alltid 
har tillhands. Genom aktiv lek utvecklas fantasin som är en viktig del i barnens 
utveckling. 
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2.3.5 Barns språk  
 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att barn lär sig många former av 
kommunikationsfärdigheter i rolleken. Lyssna, ta andras perspektiv, göra 
överenskommelser, anpassa sig och ge egna förslag är förmågor som utvecklas. Det 
finns tre delar i och om leken där barnen får träna sitt språk. Dessa är: 
                                          

• Metakommunikationen om leken 
 

Här ökar den språkliga medvetenheten, vilken senare är nödvändig för läs – och 
skrivinlärning.  
 

• Talet om leken  
 

Barnen måste förmedla en fantasi och de sociala egenskaper rollen barnen har 
tagit. Ofta måste barnen förmedla erfarenheter och kunskaper samt förklara 
sammanhang på olika sätt för att alla ska förstå. Rolleken är speciellt bra som 
hjälp för barn med kommunikationsproblem för att förbättra sina 
språkfärdigheter.  

 
• Talet i leken 
 

Barnen får öva sig på olika sätt att tala, beroende på vilken roll de har i leken. 
Barnen får både träna sig i att tala så att de andra förstå vem man är och även att 
förstå andras rollkaraktärer.  

 
I leken finns det många regler som i varje ny situation måste definieras. Genom detta 
utvecklas barnens kommunikationsförmåga (Pramling Samuelsson & Johansson 2006).   
 
Det största verktyget barnet använder för att förändra sig själva är språket.  Språket och 
dess resurser bildar tillsammans en länk mellan barnens utvecklingsprocess och 
samhället (Broadhead, 2006).  
 
Leken kan användas som hjälp vid berättelseskapande. Leksaker kan användas som stöd 
och berättelser kan utvecklas runt dem. Med hjälp av leksakerna blir berättelserna längre 
och barnens språk utvecklas. I symbolleken kan barnen ta tag i sina problem och lösa 
dem samtidigt som barnen strukturerar sitt språk (Ilgaz & Aksu-Koc, 2005). Även 
Schilling m.fl. (2006) menar att leken är viktig för barnens utveckling kring det 
berättande språket.   
 
När barnen är små talar det monologiskt till sig själv, det egocentriska talet. När barnen 
ska lösa problem har det egocentriska talet stor betydelse. Med tiden övergår det 
egocentriska talet till tanke (Bråten, 1998).  
 
Vygotskij (2001) menar att i den sociala kommunikationen sker utveckling av både 
språket och tänkandet. Redan från när barnen föds är de sociala. Genom dialogen med 
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andra fyller språket en social funktion. Barnens begreppsutveckling sker i förhållandet 
till det material och de föremål som finns i barnets omgivning. Utvecklingen sker i tre 
huvudfaser: 
 

• Synkretisk fas  
 

Barnen bildar en subjektiv relation mellan föremål i dess omgivning.   
 
• Komplex fas 
 

Olika egenskaper hos föremålen binder dem samman. I denna fas av barnets 
begreppsutveckling finns många olika typer av tänkande, funktionellt, 
strukturellt och genetiskt hänseende. Barnen definierar begrepp utan att förstå 
innehåll och innebörd.  

 
• Begreppslig fas 
 

Av en mängd föremål kan barnet ta ut de föremål som har ett gemensamt 
kännetecken och bilda en egen grupp av dem. 

 

2.3.6 Barns identitet  
 
Barnens jaguppfattning grundläggs i rolleken. När barnen ser sig själv utifrån andras 
ögon föds jaget. Barnens självmedvetande och identitet utvecklas när barnen ser och 
reflekterar olikheter och likheter mellan andra och sig själv (Knutsdotter Olofsson, 
1987). Stern (2003) menar att barnen utvecklar sitt verbala själv och sitt berättande själv 
i leken. Historien om sig själv skapar barnen i leken och det är utifrån detta självbilden 
byggs upp. Jagmedvetande är ett begrepp som Mead (Sandén, 2005) använder för att 
beskriva individens egen syn på sig själv, sitt utseende och sina handlingar. För barnens 
identitetsutveckling är leken grundläggande. Barnen kan i leken gå in i en annan roll och 
se sig själv utifrån den. Identiteten kopplar Mead ihop med minnet för att förklara hur 
den stärks. Genom en process uppstår medvetandet och då den bryts mellan barnens 
stimulans och respons av en vuxen blir barnen medvetna om sitt eget beteende. På 
samma sätt blir barnen medvetna om sitt egna jag. Även Pramling Samuelsson och 
Johansson (2006) menar att barnen lär känna sig själva genom leken. Berg (Sandén, 
2005) menar att det inte finns något som kan ersätta leken, den är outbytbar, utan leken 
skapar inte barnen en identitet. Sandén (2005) har i sin forskning kommit fram till att 
barnens självkänsla ökar i leken. Barnen blir inte bedömt eller tillrättavisad i leken utan 
istället skapas en röd tråd i barnets tänkande med hjälp och stöd från andra. Desto mer 
barnen uppmuntras och deras självförtroende och självinsikt ökar, desto mer vågar 
barnet lita till sin egen förmåga. I Reggio Emilia filosofin menar man att barnen 
utvecklar självförtroende genom att deras tankar och funderingar kommer till uttryck 
och tas på allvar i leken (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  
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2.3.7 Barns samarbete 
 
I rolleken har samarbetsförmågan en central plats. Samförstånd, ömsesidighet och 
turtagande är regler som krävs för samarbete. Barnen måste lära sig att lyssna, förhandla, 
dela med sig, hjälpa varandra och att göra kompromisser. I rolleken ökar barnens sociala 
förmåga (Knutsdotter Olofsson, 1987).  
 
Vygotskij (Lillemyr, 2002) menar att i grunden finns det tre teoretiska synsätt mellan 
lärande och utveckling. 
 

1. En riktning som antar att processerna i barnets utveckling är oavhängiga 
lärandet. Man baserar detta på att lärandet släpar efter utvecklingen. 

 
2. En riktning som betraktar lärande och utveckling som samma sak. Man ser ingen 

anledning att skilja dem åt. 
 

3. En kombination mellan de två första – där utveckling baserar sig på två olika 
processer som har en ömsesidig inverkan på varandra: mognad och lärande. 
Dessa två tillsammans utgör utvecklingen. 

(a.a., s. 145.) 
 
Vygotskij (a.a.) utvecklade sedan ett alternativ till dessa tre synsätt. Denna kallade han 
för den närmaste utvecklingszonen. Han menade att man måste skilja på den existerande 
utvecklingsnivån och den potentiella. För att nå den potentiella utvecklingsnivån måste 
barnen få handledning, antingen av ett barn som kommit längre i utvecklingen eller av 
en vuxen. Lichtenberg (Havensköld & Risholm Mothander, 2002) menar att 
symbolleken i grunden handlar om problemlösning. Därmed spelar leken en viktig roll i 
konfliktbearbetningen och även i barns kreativitet och hur de själva uppfattar sin 
kompetens. 
 
Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) tar upp tre olika begrepp som 
förklarar samlärande mellan barn. Dessa är: 
 

• Peer tutoring 
 

Ett barn som kommit längre i utvecklingen tränar och lär ett annat barn som inte 
kommit lika långt. 
 

• Peer cooperation 
 

När barn samarbetar med problemlösning använder de sig av varandra som 
resurser, de tar tillvara på varandras tidigare erfarenheter och kunskaper. Barnen 
ser varandras olikheter som en tillgång för gruppen. 
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• Peer collaboration 
 

Här står barnen på samma kunskapsnivå för att tillsammans lösa ett gemensamt 
problem som ingen av de kan sedan tidigare.  

 
Enligt Piaget (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000) lär barn av varandra. 
De pratar med varandra på samma nivå med ett språk som är lätt att förstå. Kognitiva 
och sociala fördelar får barnet genom samlärande. Att få respons på sina tankar och 
uppfattningar kan ses som en kognitiv fördel. Barnens kommunikativa förmåga och att 
ta andras perspektiv ökar i de sociala fördelarna.  
 

2.4 Pedagogens roll  
 
Tidigare var pedagogens roll att stödja och inte störa barnen i dess lek. Då sågs inte 
leken som något man lär sig i utan den var fri, glädjefull och bekymmersfri. Idag är det 
tillåtet för läraren att vara mer aktivt delaktig i barnets lek (Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2006).  
 
Sylva, Rog & Painter (Åm, 1986) menar i sin forskning att utan att den vuxna blandar 
sig direkt i barnens lek kan den vuxna leka parallellt med samma material eller fysisk 
aktivitet som barnen. Detta leder till att barnen kan hålla på med samma aktivitet längre 
även utan direkt interaktion mellan barnen och den vuxna. Genom detta kan den vuxna 
inspirera barnen till att vidareutveckla sina tankar och idéer. I rolleken är det svårare för 
vuxna att leka med barnen. Dock är det positivt för barnen med vuxna i rolleken då 
barnen får ett mer jämlik förhållande och barnet inte bara ser den vuxna som en 
auktoritet. Detta kan leda till ett mer utvecklat förtroende mellan barnenoch den vuxna. 
Rasmussen (a.a.) menar att den vuxna bör gå in i leken när barnen behöver hjälp med att 
lösa konflikter. Han menar även att pedagogen bör uppmuntra de barn som inte leker 
eller har svårt för att leka med andra att deltaga i leken.  
 
Viktiga delar inom Reggio Emilia filosofin är miljö, relation och värdefrågor. För att 
skapa sig en identitet och en förståelse för omvärlden är ömsesidigheten tillsammans 
med andra viktig. Lyssnandet mer än talandet blir en viktig roll för pedagogen. Reggio 
Emilia förespråkar att vad man än arbetar med är det barnens tankar och funderingar 
kring materialet som står i centrum. På så vis utvecklas barnets självförtroende 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 
 
Inom Montessoripedagogiken har man utvecklat ett s.k. montessorimaterial som barnen 
arbetar med på förskolan. Först när de är klara med ett material kan de gå vidare till 
nästa material och utmaning. Montessoripedagogikens grundtanke är att ha en väl 
förberedd miljö med vardagsövningar, sinnesträning och konkret material som ska 
stimulera barnets utveckling och lärande. Barnens biologiska utveckling är inom 
Montessoripedagogiken en förutsättning för lärande. Barnen är aktiva medan 
pedagogens roll är att observera och vara avvaktande. Pedagogen har ansvar för att 
material som passar barnets utveckling finns till hands (Pramling Samuelsson & 
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Asplund Carlsson, 2003). Genom leken bygger barnet upp sig själv och når 
självständighet (Forsell, 2005). 
 

2.5 Sammanfattning 
 
Det som har behandlats i detta kapitel är: 
 

• Vad är lek och lärande? Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) är det inte lätt att 
definiera lek, den kan vara lustfylld, spontan, frivillig och inte målinriktad. 
Lärande kan enligt Lillemyr (2002) visa sig både i konkret beteende och i dolda 
processer. 

 
• Vad lär barnet genom leken? Under de olika rubrikerna barnens- bearbetning av 

verkligheten, - lek och tanke, - emotionella förmåga, - kreativitet och fantasi,       
- språk, - identitet och – samarbete har olika teorier tagits upp från b.la. Piaget 
och Vygotskij. Knutsdotter Olofsson och Pramling Samuelsson som har forskat 
utefter dessa teorier har även de tagits upp. 

 
• Vad har pedagogen för roll i barns lek och deras lärande? Pedagogens roll har 

förändrats från att vara passiv till aktiv (Pramling Samuelsson & Johansson, 
2006). 
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3 PROBLEM 
 
Huvudsyftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagogerna tolkar barns lek på 
förskolan och se eventuella skillnader mellan barnskötare och förskollärare. För att ta 
reda på detta har följande frågeställningar används: 
 

• Vad tolkar pedagogerna att barnen lär och utvecklar i leken? 
 
• Vilka skillnader finns mellan barnskötare och förskollärare i deras tolkningar? 

 
Undersyftet till undersökningen är att se hur pedagogernas tolkningar av barnens lek kan 
kopplas samman med olika teorier. Detta kommer att redovisas i diskussionen och 
frågeställningen som använts för att ta reda på detta är:  
 

• Kan vi koppla pedagogernas tolkningar till teorierna? 
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4 METOD 
 
Här nedan kommer vi att ta upp vilken undersökningsmetod vi använt för vår studie. Vi 
kommer även att ta upp val av undersökningsgrupp, hur vi genomfört vår undersökning, 
hur vi bearbetat materialet och metodkritik. I arbetet kommer vi att ta upp begreppet lek 
flera gånger i olika sammanhang. För oss innebär lek det barnen gör under dagen, allt 
från att måla till bygg- och dockvråslek. Barnen kan leka både själv och tillsammans 
med andra.   
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Som undersökningsmetod har både observationer och intervjuer används.  
 

4.1.1 Observationer 
 
Observationer är bra att använda sig av när man vill undersöka beteende och vad som 
sker i naturliga situationer. Man brukar skilja på strukturerad och ostrukturerad 
observation. I den strukturerade observationen har man redan bestämt vad man vill se 
och tittar så bara efter det. Man använder t.ex. observationsscheman.  De ostrukturerade 
observationerna används när man vill ha mycket information som möjligt om ämnet. Här 
används inget färdigt schema för vad som ska ses (Patel & Davidsson, 2003). I denna 
undersökning har observationerna varit ostrukturerade. Som observatör kan man 
antingen vara känd eller okänd och antingen deltagande eller icke deltagande. Som känd 
observatör har man träffat undersökningsgruppen tidigare och de vet vem man är till 
skillnad om man är okänd observatör. Är man en deltagande observatör är man en aktiv 
del i den undersökande situationen. Vilket man inte är om man är icke deltagande, då 
står man mer passiv utanför det som sker (Patel & Davidsson, 2003). I denna 
undersökning är båda observatörerna icke deltagande medan den ena är känd och den 
andra okänd. 
 

4.1.2 Intervjuer 
 
Intervjuerna som använts har varit halvstandardiserade intervjuer med låg grad av 
strukturering. Frågor är formulerade innan intervjutillfället och följdfrågor ställs under 
intervjun (Bilaga 1). Det är öppna frågeställningar som inte har något fast svar (Patel & 
Davidsson, 2003). Intervjuer valdes av flera anledningar. Dels för att frågor kan ställas 
från båda håll om oklarheter uppstår och dels för att det ger en mer personlig relation 
mellan den intervjuade och intervjuaren. Detta resulterar i att svaren blir utförligare och 
ger mer underlag till problemställningen än om enkäter genomförts. Undersökningar kan 
genomföras antingen kvalitativt eller kvantitativt. En kvalitativ undersökning går mer på 
djupet hur något är medan en kvantitativ undersökning visar på hur stort eller mycket 
något är (Trost, 2005). Denna undersökning är kvalitativ. 
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I alla intervjuer användes diktafon som hjälpmedel för att ingen information skulle falla 
bort. Patel och Davidsson (2003) menar att diktafon är ett bra verktyg vid intervjuer 
därför att svaren registreras exakt och utan tolkningar av intervjuaren. Trost (2005) ser 
både fördelar och nackdelar med att använda diktafon vid intervjuer. En fördel är att 
man kan lyssna till intervjun flera gånger och skriva ut ordagrant vad som sagts. En 
annan fördel är att all koncentration kan läggas på frågor och svar istället för att 
anteckna. En nackdel han ser är att det tar lång tid att lyssna av banden och att mimik 
och gester går förlorade. Precis som Trost menar kan energin läggas på intervjun och 
den intervjuade när diktafon används och man kan då skriva mer om mimiken och 
gesterna än om man antecknar vad som sägs vid intervjun dock valde vi att inte göra 
detta i vår undersökning.    
 

4.1.3 Etiska överväganden 
 
Innan vi gick ut och genomförde vår undersökning tänkte vi noga över de 
forskningsetiska principerna. Vi tycker det är viktigt att de som ingår i vår undersökning 
är väl medvetna om dessa etiska principer innan vi börjar undersöka.  
 

• Som forskare har man tystnadsplikt gentemot de som ingår i undersökningen. De 
ska vara säkra på att man i resultatet inte kan identifiera vem som deltagit, de har 
total anonymitet. När arbetet är färdigt kommer bilder och intervjumaterialet 
förstöras, detta för att säkra anonymiteten.  

 
• Det är helt frivilligt för respondenten att delta i undersökningen. 
 
• Respondenten har rätt att när som helst före, under eller efter intervjun avbryta 

arbetet.  
 

• Innan undersökningen sätter igång är det vikigt att de som ska undersökas har 
fått beskrivet för sig vad det är för uppgift som ska utföras. Detta ger en 
möjlighet för respondenten att avgöra om han/hon vill deltaga i undersökningen 
eller inte. Det är även viktigt att respondenten förstår syftet med 
undersökningen, detta är avgörande för undersökningens tillförlitlighet (Patel & 
Davidsson, 2003).  

 

4.1.4 Validitet och reliabilitet 
 
Att ha hög validitet i sin forskning innebär att man undersökt det man hade för avsikt att 
undersöka, det som är relevant i sammanhanget. Ett exempel kan vara att om en forskare 
har för avsikt att mäta längden på ett antal personer och han istället väger dem så 
kommer han fram till deras vikt. Denna undersökning visar på en låg validitet, vågen 
visar förmodligen rätt men det var inte det forskaren hade för avsikt att mäta. Vi anser 
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att vi har undersökt det vi hade för avsikt att undersöka, vilket ger en hög validitet 
(Thurén, 1991).   
 
Reliabiliteten innebär att man kan upprepa undersökningen gång på gång och komma 
fram till liknande svar. Reliabiliteten handlar om forskningens tillförlitlighet. Om en 
undersökning har låg reliabilitet tyder det på att det är fel på undersökningsinstrumentet. 
Ett exempel kan vara om en forskare har för avsikt att ta reda på en populations 
medelvikt och använder sig av en trasig våg. Resultatet blir då inte detsamma när 
undersökningen upprepas och den har då låg reliabilitet(Thurén, 1991). Vår 
undersökning har hög reliabilitet då vi tror att en upprepning av den skulle ge liknande 
svar. Dock skulle det inte bli exakt samma svar då det skulle vara andra leksituationer 
som observerades.   
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Undersökningen har genomförts på en förskola på landsbygden. Den har varit 
koncentrerad på en av avdelningarna, en 1-5 års avdelning. Det går ca 30 barn på 
avdelningen men det var endast ca 15 barn som var i de rum undersökningen utfördes i. 
Undersökningen har genomförts i två delar, observationer av barnen och intervjuer med 
pedagogerna. Att denna förskola valdes för undersökningen beror på att en av författarna 
tidigare haft sin verksamhetsförlagda utbildning där och kände därmed till barn och 
personal.  
 
Observationen har genomförts i två av rummen på förskolan, dockvrån och lekrummet. 
Att dessa två rum valdes beror på att det är i de rummen barnen spenderar den mesta 
tiden av sin lek. Det är även i dessa rum som miljön är rik och inspirerande. Det har varit 
det som händer i det specifika rummet med de barn som är där som varit det väsentliga.  
 
Intervjuerna har genomförts med fyra pedagoger på avdelningen. De har genomförts 
under två tillfällen med en pedagog åt gången. Två av pedagogerna är förskollärare och 
de andra två är barnskötare. Detta var ett medvetet val för att vi sedan skulle kunna se 
om det var någon skillnad i resultatet mellan förskollärare och barnskötare.  
 

4.3 Genomförande 
 
Observationen genomfördes under en dag i två av förskolans rum, dockvrån och 
lekrummet. För att dokumentera användes två digitalkameror. En av observatörerna stod 
i dockvrån och observerade och tog kort, medan den andra stod i lekrummet. En del barn 
blev uppspelta av kameran och ville vara med på kort hela tiden. Dessa barn ville även 
se sig själva på korten i kameran, vilket de fick göra. 
 
Intervjuerna genomfördes under två tillfällen på förskolan med en pedagog i taget. 
Intervjuerna utgick ifrån vad som sker på korten som tagits vid observationerna.   
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I tolkningen av resultatet har vi valt att inrikta oss på Piaget, Vygotskij, Pramling 
Samuelsson och Knutsdotter Olofsson. Att vi valt att begränsa oss till dessa beror på att 
det är dessa vi läst mest om under utbildningen och därför vill vi undersöka dessa i den 
verkliga verksamheten. 
 

4.4 Bearbetning av materialet 
 
Efter observationen tittades det dokumenterade materialet igenom. Korten sållades ut 
efter vad som sker på dem för att få ett så brett material som möjligt inför intervjuerna. 
Vi ville ha fram kort där olika leksituationer sker och även kort där antalet barn varierar. 
Vi tror att barnet lär och utvecklar olika färdigheter beroende på situation men även 
beroende på om det är ensamt eller tillsammans med andra. Efter att alla kort tittats 
igenom blev det tillslut 13 kort kvar som valdes att arbeta vidare med.  
 
Efter intervjuerna lyssnades banden av och det som sades skrevs ner. Vi valde att ta bort 
pauser och utfyllnadsord eftersom det inte tillför vår undersökning någonting. Från 
intervjuerna plockade vi sedan ut det väsentliga för vår problemställning som vi sedan 
sammanställde under varje leksituation för att få en tydligare översikt. Till sist 
kategoriserade och sammanställde vi resultatet under de rubriker vi använt oss av i 
bakgrunden. 
 

4.5 Metodkritik 
 
Att använda sig av stillbilder tagna av digitalkamera kan vara svårt då man ska fånga 
barnets utveckling och lärande genom lek. Hade man istället använt sig av 
digitalvideokamera hade man kunnat se det som sker runtom den specifika 
leksituationen och man hade även fått med barnens dialog med varandra. Att höra 
dialogen mellan barnen hade i vissa fall underlättat för att tolka vad barnen lär och 
utvecklar i leken.  
 
Resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi under observationerna skrivit ner dialogen i 
de leksituationer där flera barn deltog. Intervjuerna hade då kunnat bli mer omfattande 
därför att det hade varit lättare för pedagogerna att förstå vad som sker i de olika 
leksituationerna. 
 
Att bara observera under en dag ger inte samma urval som om observationerna hade 
genomförts under flera tillfällen. Vid flera tillfällen för observationer hade fler och andra 
leksituationer kunnat fångas vilket hade kunnat leda till ett bredare och djupare resultat. 
 
Vi valde att se om det fanns någon skillnad mellan de olika utbildningarna, förskollärare 
och barnskötare. Om det finns någon skillnad behöver detta inte bara bero på 
utbildningen utan även på hur länge de har arbetat, erfarenhet och personlighet.   
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5 RESULTAT 
 
Här nedan redovisas resultat från observationen och intervjuerna. Först kommer 
förklaringar på korten från observationen som legat till grund för intervjuerna. Vi har 
valt att börja med att förklara korten för att vi anser att det blir tydligare och det blir 
även lättare att gå tillbaka och se vad som hände i de olika situationerna på korten. 
Sedan kommer resultatet från intervjuerna. Vi har här valt att börja med att redovisa vad 
pedagogerna tolkar att barnen utvecklar och lär i de olika leksituationerna för att sedan 
gå in på skillnader mellan barnskötare och förskollärare. De vi har intervjuat har vi i 
resultatet valt att kalla pedagog 1, 2, 3 och 4. Pedagog 1 och 2 är förskolelärare och gick 
ut 1991 respektive 1983. Pedagog 3 och 4 är barnskötare och gick ut 1979 respektive 
1980.  
 

5.1 Kortförklaringar 
 
Kort 1 
En pojke och en flicka båda 2 år, sitter vid ett bord inne i dockvrån. De sitter med 
muggar och bestick framför sig tillsammans med tre dockor som sitter med runt bordet 
på stolar. Flickan håller en kanna över en mugg och pojken stoppar en sked i munnen. 
 
Kort 2  
En pojke 3 år, befinner sig i dockrummet, han plockar ner knivar, gafflar och skedar i en 
bestickslåda. Flicka 2 år iakttar pojken. 
 
Kort 3  
En flicka 2 år, sitter på golvet i lekrummet med en pop up-leksak framför sig med 
handen på en av knapparna. Det finns fyra olika knappar med olika former och färger på 
leksaken. Beroende vilken knapp flickan trycker på kommer olika djur fram under ett 
lock. För att gömma djuren igen trycker hon ner locket.  
 
Kort 4 
En pojke 3 år, sitter på golvet med en bil framför sig. Bilen är en cementblandare och på 
dess flak finns en stor blandare och i denna blandare har pojken tryckt in så många 
kaplastavar som får plats.  
 
Kort 5 
En pojke 3 år, har trätt plaströr i olika färger längst armen och tittar ner i dem. Rören är 
ca 6 cm långa och vinklade åt olika håll.  
 
Kort 6 
En pojke och en flicka båda 3 år, har bilen som är en cementblandare mellan sig på 
golvet. Pojken fyller själva blandaren med kaplastavar och flickan tittar intresserat på. 
De är båda utklädda, flickan har en prinsessklänning och pojken en mantel på sig.  
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Kort 7 
Två pojkar 2 och 3 år är vid en stor hylla fylld med leksaker. Den ena pojken står och 
den andra sitter på golvet. De tittar ner och rotar runt i en låda som är fylld av 
plastleksaker såsom rör och lego.  
 
Kort 8 
En pojke 3 år, står vid ett bord med bilar framför sig på bordet. Han kör runt med en stor 
traktor som har en grävskopa.   
 
Kort 9 
Två flickor båda 5 år, håller varandra i händerna som en ring. Den ena flickan försöker 
stå på en platta med hjul. De ser koncentrerade ut och båda tittar ner på plattan den ena 
flickan försöker stå på. 
 
Kort 10 
En flicka 2 år, står vid dockvagnen. Suffletten har hamnat åt fel håll och flickan har sina 
händer på suffletten. I vagnen ligger en docka med en filt på sig. Vagnen står in mot 
väggen medan flickan står med sina händer på suffletten.   
 
Kort 11 
Två pojkar båda 3 år, sitter på golvet i det rum som kalls dockvrån. Den ena pojken sitter 
och vrider på knapparna på spisen med ena handen och den andra handen stödjer han 
mot skåpsluckan. Den andra pojken sitter också framför spisen och han pillar med en 
liten leksaksresväska. 
 
Kort 12 
En flicka 2 år, sitter på huk på golvet och trycker på en pop up-leksak. Det finns fyra 
olika knappar med olika former och färger på leksaken. Beroende vilken knapp flickan 
trycker på kommer olika djur fram under ett lock. Sen trycker hon ner locket för att 
gömma djuren igen. En pojke 3 år, sitter och letar i lådan med alla bilarna. En annan 
pojke, också 3 år, leker med ett ”torn” där bollar kan rulla ner i en bana i cirklar runt 
den. Pojken trycker högst upp på en platta, där det är två färger som är målade som 
spiraler, så att den snurrar. 
 
Kort 13 
En pojke 3 år, sitter på bilmattan och tittar i en bok om lastbilar.  
 

5.2 Pedagogernas tolkningar av barns lek 
 
Nedan kommer resultatet av vad pedagogerna tolkade att barnen lär och utvecklar i 
leken. Vi har kategoriserat in svaren under de rubriker vi använde oss av i bakgrunden. 
Dessa rubriker är barnens bearbetning av verkligheten, barns lek och tanke, barns 
emotionella förmåga, barns kreativitet och fantasi, barns språk, barns identitet och barns 
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samarbete. I tabellerna har korten kategoriserats in beroende på vad pedagogerna tolkar 
att barnen lär och utvecklar.  
 

5.2.1 Barns bearbetning av verkligheten 
 
I leksituationerna på kort 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 12 menade pedagogerna att barnen 
bearbetar det de tidigare har varit med om och/eller utforskar. Pedagogerna menade att i 
all rollek bearbetar barnen den verklighet de lever i. 

 
I tabellen kan vi se hur många av de fyra pedagogerna som tolkade att barnen bearbetade 
sin verklighet och/eller utforskar i leksituationerna på de olika korten.  
 

De bearbetar sånt som de har sett hemma eller här på förskolan t.ex. matsituationer 
eller fikasituationer. (Pedagog 1) 

 
De har fixat en måltid. En massa saker, och har fått fram något att dricka ur och 
något att äta ur. Bearbeta det man gör i vardagen. Har vi ätit så leker de att äta och 
plocka fram mat. ( Pedagog 2) 

 
Fantasin utvecklas och hon bearbeta mycket. De leker något som de varit med om 
innan. Att få vara någon annan för en lite stund. (Pedagog 4) 

 
Konstruktion och att man kan sätta ihop saker så att det blir något av det. Det är lite 
spännande här hur långt jag kan trä på armen och sen om jag kan se min hand. Det är 
frågan om att utforska saker. (Pedagog 1) 

 

5.2.2 Barns lek och tanke 
 
I leksituationerna på kort 1, 4 och 5 menade pedagogerna att barnen använder sig av 
matematik. Dock inte alltid av det logiska tänkandet när det gäller matematiken, utan 
ibland av mängd istället för antal. 
 
 
 

Kort nr Bearbeta Utforska 
1 2 0 
2 1 0 

3 0 2 
4 1 2 
5 0 1 
8 1 0 

10 3 0 
11 1 0 
12 1 0 
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Kort nr Matematik 
1 1 
4 4 
5 2 

 
I tabellen kan vi se hur många av de fyra pedagogerna som tolkade att barnen använde 
sig av det matematiska tänkandet i leksituationerna på de olika korten.  
 

Och hur många får plats inne i den, det är ju en liten rund tunna som man stoppar i 
någonting i. Matematik men inte ren, han kanske inte logiskt tänker 10 men han ser 
ju med ögat ett visst antal också, man grupperar. Så han säker lägga upp att så här 
många får det ungefär plats när han har gjort det här många gånger fast han vet inte 
antalet om man frågar hur många har du? Men han kan nog ta en näve att så många 
får det plats. (Pedagog 2) 
 
Han lär sig ju att se hur mycket mängd som får plats, att det finns en begränsning. 
Man testar ju hela tiden hur saker fungerar. (Pedagog 1) 

 

5.2.3 Barns emotionella förmåga 
 
I leksituationerna på kort 1, 2 och 9 menade pedagogerna att barnen utvecklar sin 
emotionella förmåga genom att visa hänsyn mot varandra. 
 

Kort nr Visa hänsyn 
1 3 
2 1 
9 1 

 
I tabellen kan vi se hur många av de fyra pedagogerna som tolkade att barnen visade 
hänsyn mot varandra i leksituationerna på de olika korten.  
 

Ta hänsyn till varandra och lyssna av vad vill min kompis bredvid. Att man kanske 
inte bara kan göra det man själv vill när man är två. (Pedagog 2) 

 
Ta hänsyn och visa respekt för varandra. (Pedagog 4)  

 

5.2.4 Barns kreativitet och fantasi 
 
I leksituationerna på kort 1, 5, 6, 8, 9, 10 och 12 menade pedagogerna att barnen 
utvecklar sin fantasi. 
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Kort nr Fantasi 
1 1 
5 1 
6 1 
8 2 
9 1 
10 1 
12 1 

 
I tabellen kan vi se hur många av de fyra pedagogerna som tolkade att barnen använde 
sig av sin fantasi i leksituationerna på de olika korten 

 
Hon lär sig också fantasi hon är nog en mamma som är ute med sitt lilla barn, hon 
ska gå till dagis eller skola eller så. Hon promenerar lite granna. Fantasin utvecklas 
/…/. (Pedagog 4) 

 
De låter fantasin flöda och de kan ju ta olika danssteg och sådär. (Pedagog 3) 

 

5.2.5 Barns språk 
 
I leksituationerna på kort 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11 och 13 menade pedagogerna att barnen på 
olika sätt utvecklade sitt språk och förmågan att kommunicera.   
 

Kort nr Språk Kommunikation 
1 2 1 
2 1 0 
6 1 3 
7 1 2 
8 1 0 
9 0 2 
11 1 0 
13 2 0 

 
I tabellen kan vi se hur många av de fyra pedagogerna som tolkade att barnen utvecklade 
sitt språk och/eller sin kommunikationsförmåga i leksituationerna på de olika korten. På 
de kort där flera barn leker tolkade pedagogerna att barnen kommunicerar. Däremot 
menade pedagogerna att barnens språk utvecklas både när de är ensamma och 
tillsammans med andra.  
  

Här kommer en flicka och ska se hur han får in pinnarna i cementblandaren. Det blir 
ju en kommunikation, det blir språket där med. (Pedagog 4) 
 
Jätte mycket språk igen. Det är det i all lek. Det är väldigt mycket språkutveckling i 
leken faktiskt. (Pedagog 2) 
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5.2.6 Barns identitet 
 
I leksituationerna på kort 1, 2, 9 och 10 menade pedagogerna att barnen tar en annan roll 
i leken än den de har i verkligheten. 
 

Kort nr Rollek 
1 1 
2 1 
9 1 
10 1 

 
I tabellen kan vi se hur många av de fyra pedagogerna som tolkade att barnen ingick i 
rollek i leksituationerna på de olika korten.  

 
Här tror jag det är dans, de är på bal. De har mycket rollekar de här flickorna faktiskt. 
Mycket sagotema med prinsessor och de åker på resor (…). (Pedagog 2) 
 
Men här tror jag det är så att hon har varit lite mer för här har hon kommit igång med 
rolleken. Hon har hämtat docka och vagn och går och handlar. (Pedagog 2) 

 

5.2.7 Barns samarbete 
 
I leksituationerna på kort 1, 2, 6, 7, 9 och 11 menade pedagogerna att barnen utvecklar 
sin samarbetsförmåga genom samspel och/eller turtagning.  
 

Kort nr Samspel Turtagning 
1 2 4 
2 1 1 
6 3 0 
7 1 1 
9 2 2 
11 1 1 

 
I tabellen kan vi se hur många av de fyra pedagogerna som tolkade att barnen 
samspelade med varandra och/eller använde sig av turtagning i leksituationerna på de 
olika korten.  
 

Här har vi samma kille som kör kaplastavar som lastar de i lastbilen. Han får lite 
hjälp här. En liten tjej som också vill va med och lasta. Och sen kommer det nog 
igång ett samtal, för det är en pratsam liten dam. Hon frågar säkert vad han gör och 
var de ska ta vägen så det blir ju, där är det mycket samtalet som kommer in, 
samspelet mellan de två här. Sampel, jättemycket samspel. (Pedagog 2) 

  
Det ser ut som om de dansar. Hon står och sätter foten på någonting där så att det kan 
ju vara så att den andra flickan hjälper henne att hålla balansen. (Pedagog 1) 
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De lär sig mycket mycket mycket… Turtagande (…) (Pedagog 4) 
 

5.3 Skillnader mellan barnskötare och förskollärare 
 
Nedan kommer vi att redovisa de skillnader vi såg under intervjuerna med pedagogerna. 
För att lättare kunna se skillnaderna kommer vi sammanställa resultatet under rubrikerna 
barnskötare och förskollärare. 
 

5.3.1 Barnskötarnas tolkningar 
 
Det var ofta samma färdigheter/förmågor barnen utvecklade och lärde sig på de olika 
korten enligt barnskötarna. På de flesta korten tolkade barnskötarna att barnen bara 
lärde/utvecklade en färdighet/förmåga. De färdigheter båda barnskötarna tolkade att 
barnen lärde sig i de olika leksituationerna var att bearbeta sin verklighet, matematik, 
fantasi, kommunikation och turtagning. Pedagog 4 tolkade även att barnen lärde sig att 
visa hänsyn, språk, rollek/identitet och samspel.  
 
Under intervjuerna gav barnskötarna korta svar på frågorna. 
 

De lär sig hänsyn och språket. (Pedagog 4) 
 

Jag kör det här med samarbetet, det tycker jag att det är. (Pedagog 3) 
 

Ge och ta och leka lite med varandra. (Pedagog 4) 
 

Jag kanske skulle kunna gå in och sätta mig där bredvid dem någonstans och prata 
och diskutera om vad de gör och vad de håller på med. (Pedagog 3)  

 

5.3.2 Förskollärarnas tolkningar 
 
Förskollärarna tolkade att barnen lärde sig flera saker i samma leksituation.  Det var 
även fler färdigheter förskollärarna tolkade att barnen utvecklade och lärde sig i de olika 
leksituationerna än vad barnskötarna tolkade. De färdigheter förskollärarna tolkade att 
barnen lärde sig i leksituationerna var bearbeta verkligheten, utforska, matematik, att 
visa hänsyn, fantasin, kommunikation, språk, samspel och turtagning. Pedagog 2 tolkade 
även att barnen utvecklade sin identitet i rolleken. 
 
Förskollärarna gav längre och mer djupa och breda svar än barnskötarna. 
 

Det är spännande att det är hål och att man kan trä på sig dem på armen. Han testar 
och ser hur mycket han kan få på. En konstruktion, det är inte lätt att få dem att sitta 
ihop. Det är lite spännande att se hur långt jag kan trä på armen och sen om jag kan 
se min hand. Det är frågan om att utforska saker. (Pedagog 1) 

 



26 

Jätte mycket språk igen. Det är det i all lek. Det är väldigt mycket språkutveckling i 
leken faktiskt. Ta hänsyn till varandra och lyssna av vad vill min kompis bredvid, att 
man kanske inte bara kan göra det man själv vill när man är två. De är 2-3 år och då 
börjar man leka med den man har bredvid sig, inte bara bredvid leken utan man tar 
kontakt med kompisarna också. De som är lite yngre står bredvid varandra och leker 
var och en för sig, sen när man blir lite större gör man det tillsammans och man ser ju 
det tydligt att de faktiskt samarbetar, att en vill ta och att en häller upp kaffe. 
(Pedagog 2) 

 
Nyfikenhet. Olika tekniker och utforskar hur man gör för att få upp de här pop up 
grejerna. Det är ganska mycket i den här, kan vara färger, vad djuren heter, hur de 
låter. Det kan man lära sig mycket av. (Pedagog 1) 

 
Att ställa ledande frågor. Vad det är det äter? Vad de har lagat? Det finns hur mycket 
som helst i samtalet där. Det blir väldigt mycket språk, hela hela tiden. Det blir det 
vad man än gör. Att man hela tiden leder samtalet vidare. Då väcker man tankar och 
då kommer det mycket vad de har ätit själva. Väldigt mycket samtal om maten kan 
man leda vidare. (Pedagog 2) 

 

5.3.3 Pedagogens roll 
 
För att lättare se skillnader och likheter på hur barnskötare och förskollärare ser på sin 
roll i barnets lek har vi valt att skilja deras svar åt under rubrikerna barnskötare och 
förskollärare. 
 

5.3.3.1 Barnskötare 
 
Som pedagog menade barnskötarna att man ska prata med barnet i deras lek. Man kan 
ställa frågor om vad de gör och även frågor som leder leken vidare. Till de barn som inte 
har språket tycker barnskötarna det är bra att sätta ord på det barnet gör för att på så sätt 
få dem att utveckla sitt språk. Barnskötarna tycker även att det är vikigt att sitta bredvid 
barnet eller barnen i leken för att lyssna på dem och för att sedan gå in och föra leken 
vidare. En av barnskötarna tyckte att man som pedagog inte ska gå in allt för mycket i 
leken om den fungerar bra, det stör bara barnet i sin lek. 

 
 

Ofta går man ju in som vuxen för att få igång leken va och sen när de väl har kommit 
igång lite så drar man sig lite ur så att de får leka själva så man inte lägger sig i för 
mycket utan att de själva får bestämma. (Pedagog 4) 

 
Sen är det som pedagog att man kan gå och prata med han liksom. Hur han har tänkt 
sig, vad han ska ha det till. Kanske nämna färger, hur det känns att ha dem på sig. 
Det finns mycket man kan fråga honom. (Pedagog 3) 

 
Jag skulle nog sätta mig lite bredvid och kolla lite vad de gör och fråga om man kan 
få lite kaffe och se va de gör i fortsättningen, vad det blir av leken. (Pedagog 4) 
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5.3.3.2 Förskollärare 
 
Förskollärarna menade att om det är en positiv lek behöver man inte alltid göra så 
mycket, man backar istället. Om man som pedagog ser att det är något barn som 
dominerar hela tiden i leken kan man gå in och lyfta fram det andra barnet. För vissa 
barn är kontakten med andra barn oerhört vikig och om man då som pedagog går in i 
leken kan man förstöra mer än vad man gör nytta. Som pedagog kan man uppmuntra 
barnen att själva hitta lösningar istället för ge dem det ”rätta” svaret. Förskollärarna 
menade även att det är oerhört viktigt att prata med barnen, sätta ord på det de gör och 
ställa ledande frågor som för leken vidare. För de barn som inte känner trygghet på 
förskolan är det viktigt att vara där för dem och skapa en bra kontakt. Utan trygghet är 
man försiktig och det blir då svårt att leka. 

 
Prata ganska mycket. Hon behöver språk också. Och jag vet inte hur mycket hon kan. 
Hon börjar prata mer med oss men hon pratar mycket hemma. Det är mycket 
kontakt, att hon ska känna sig trygg med oss och så, kan man inte det så är man lite 
försiktig och har svårt att leka. Hela tiden kommunicera om vad som händer och ge 
fler ord och så, så att hon vågar kommunicera med oss tillbaka. (Pedagog 2) 

 
Det är mycket att prata omkring det. Jag tycker framför allt att barnen får prova på 
själva och försöka först. Egentligen ska man inte lägga sig i för mycket men ser man 
att de inte klarar av det kan man gå in och hjälpa till. (Pedagog 1) 

 
I början är det mycket att få barnet att öppna själv och då komma på hur man gör, så 
att man själv inte går fram och visar hur det ska vara utan att barnet får testa själv 
först. Sen är det mycket hur låter djuret t.ex. vad är det för djur och så. Färger man 
pratar. (Pedagog 1) 
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5.4 Sammanfattning 
 
I diagrammet nedan kan vi se i hur många av de 13 leksituationer på korten barnen antas 
utveckla och lära de olika färdigheterna bearbeta, utforska, matematik, visa hänsyn, 
fantasi, språk, kommunikation, rollek, samspel och turtagning.  
 

Diagram
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I 7 av de 13 leksituationerna på korten bearbetar barnen och i 3 situationer utforskar de. 
De utvecklar matematik i 3 situationer och visar hänsyn i 3. Fantasin och språket 
utvecklar de i 7 situationer och kommunikationen i 5. I 4 situationer utvecklar de 
rolleken, i 6 situationer samspelet och turtagning i 5 situationer. 
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6 DISKUSSION 
 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur pedagogerna tolkar barnens lek på 
förskolan utifrån olika teorier och även se om det finns någon skillnad mellan 
barnskötarnas och förskollärarnas tolkningar. Nedan har vi tolkat och reflekterat över det 
pedagogerna tolkat i vårt resultat. Detta resultat har vi satt i relation till Piagets, 
Vygotskijs teorier samt Pramling Samuelssons och Knutsdotter Olofssons forskning 
kring dessa vilka vi även kan se i bakgrunden. 
 

6.1 Pedagogernas tolkning av leken i relation till teorierna 
 
Nedan kommer vi att tolka in pedagogernas svar i resultatet i relation till de olika 
teorierna. 
 

6.1.1 Barns bearbetning av verkligheten 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att barn bearbetar sina erfarenheter och intryck från 
omvärlden i leken och omvandlar den svårtydliga verkligheten till överskådlig och 
förstålig. I låtsasleken och i rolleken ges barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser 
och känslor. Barnen kan reproducera det de har varit med om nästan i den form det 
skedde. De känslor man hade i verkligheten får utlopp i leken och blir mer och mer 
hanterliga. Även Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att leken är ett 
naturligt sätt att bearbeta omvärlden. I resultatet tolkar pedagogerna att barnen bearbetar 
sin vardag i leken. 
 

De har fixat en måltid. En massa saker, och har fått fram något att dricka ur och 
något att äta ur. Bearbeta det man gör i vardagen. Har vi ätit så leker de att äta och 
plocka fram mat. (Pedagog 2) 

 
De bearbetar sånt som de har sett hemma eller här på förskolan t.ex. matsituationer 
eller fikasituationer. (Pedagog 1) 

 
Vi anser att man tydligt kan se i pedagogernas tolkningar att de använder sig av 
Knutsdotter Olofssons och Pramling Samuelsson och Johanssons teorier om att barn 
bearbetar sina erfarenheter och intryck från omvärlden i leken. I den erfarenhet vi har 
från förskolebarns lek håller vi med både Knutsdotter Olofsson, Pramling Samuelsson 
och Johansson och pedagogerna om att barn bearbetar sin verklighet i leken. Har barnen 
varit hos tandläkaren eller frisören kan man tydligt se det i deras lek. 
 
Pramling Samuelsson &ochJohansson (2006) menar att barn experimenterar i leken och 
av världen runt omkring sig skapar barnen en egen verklighet.  
 

Det är spännande att det är hål och att man kan trä på sig dem på armen. Han testar 
och ser hur mycket han kan få på. En konstruktion, det är inte lätt att få dem att sitta 
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ihop. Det är lite spännande att se hur långt jag kan trä på armen och sen om jag kan 
se min hand. Det är frågan om att utforska saker. (Pedagog 1) 

 
Att experimentera och utforska är för oss samma sak. Därför kan vi se relationen mellan 
pedagogens tolkning av utforskandet i barnens lek och Pramling Samuelsson och 
Johanssons teori om att barn experimenterar i sin lek. Att utforska och experimentera 
anser vi sker hela tiden. För att komma vidare i sina tankar och företeelser krävs det att 
man både som barn och vuxen utforskar och experimenterar, både med det kända och 
okända. 
 

6.1.2 Barns lek och tanke 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att föreställningsförmågan är den viktigaste 
funktionen som tränas i låtsasleken. Det barnen har upplevt med hjälp av sina sinnen av 
världen organiseras mentalt och blir då en förställning. Det krävs perception av 
händelser och företeelser, både yttre och inre, för att kunna låtsas. Denna perception blir 
tydligare och utvecklas samtidigt genom barnens låtsaslek. Att kunna föreställa sig saker 
är viktigt för fantasin och det logiska matematiska tänkandet. Detta är även viktigt för att 
barnet ska kunna tillgodose sig undervisningen i skolan. Utan föreställningsförmågan 
blir undervisningen oförståelig.  
 

Och hur många får plats inne i den, det är ju en liten rund tunna som man stoppar i 
någonting i. Matematik men inte ren, han kanske inte logiskt tänker 10 men han ser 
ju med ögat ett visst antal också, man grupperar. Så han säker lägga upp att så här 
många får det ungefär plats när han har gjort det här många gånger fast han vet inte 
antalet om man frågar hur många har du? Men han kan nog ta en näve att så många 
får det plats. (Pedagog 2) 
 
Han lär sig ju att se hur mycket mängd som får plats, att det finns en begränsning. 
Man testar ju hela tiden hur saker fungerar. (Pedagog 1) 

 
Knutsdotter Olofssons teori om att perceptionen som krävs för att kunna föreställa sig 
saker som sker i barnens lek är viktig för det logiska matematiska tänkandet. 
Pedagogerna tolkar att barnen använder sig av matematik, dock inte alltid det logiska 
tänkandet, i sin lek. Pedagogerna använder sig till viss del av Knutsdotter Olofssons 
teori i sina tolkningar. Vi tror precis som pedagogerna att barnen använder sig av 
matematik i sin lek. Barnen kan kanske inte alltid säga antal, hur många, däremot kan de 
visa på ett ungefär hur många de får plats med. Barnen lär sig ofta olika matematiska 
begrepp som längd, mängd och höjd i sin lek, det är alltså inte bara det konkreta 
räknandet barnen lär sig. 
 

6.1.3 Barns emotionella förmåga 
 
Genom låtsasleken minskar barnens egocentrism och de lär sig att andra kan ha 
annorlunda känslor, tankar och synsätt än de själva. Empati med en viss distans övas 
genom leken då den sker inom ramar och inte är på riktigt, barnens egna känslor blandas 
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inte in (Knutsdotter Olofsson, 1987). Även Vygotskji (1995) anser att barn lär sig att 
visa hänsyn till andra genom leken eftersom den är full av regler. I mötet med andra barn 
utvecklas och lär sig barnen nya saker hela tiden. Pramling Samuelsson och Johansson, 
(2006) menar att i leken lär sig barnen att ta andras perspektiv och sätta sig in i 
varandras känslor.  
 

Ta hänsyn till varandra och lyssna av vad vill min kompis bredvid. Att man kanske 
inte bara kan göra det man själv vill när man är två. (Pedagog 2) 

 
Ta hänsyn och visa respekt för varandra. (Pedagog 4)  

 
En tydlig koppling kan ses mellan pedagogernas tolkningar av barnens lek och 
Knutsdotter Olofssons, Vygotskijs och Pramling Samuelsson och Johanssons teorier om 
att barnen lär sig att visa hänsyn och att kunna sätta sig in i andras perspektiv i leken. Vi 
anser att det är oerhört viktigt att utveckla förmågan att kunna visa hänsyn och sätta sig 
in i andras perspektiv. Utan dessa kunskaper är det svårt att ta och behålla kontakten 
med andra barn och även vuxna. 
 

6.1.4 Barns kreativitet och fantasi 
 
Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att leken utmanar barnens kreativa 
tänkande. Vygotskij (Knutsdotter Olofsson, 1987) menar att leken härstammar ur ett 
affektivt och socialt tryck. I leken skapar barnen en fiktiv situation där allt kan uppnås. 
När barnen med hjälp av sin fantasi skapar den fiktiva situationen är barnen på väg mot 
ett abstrakt tänkande. 
 

Hon lär sig också fantasi hon är nog en mamma som är ute med sitt lilla barn, hon 
ska gå till dagis eller skola eller så. Hon promenerar lite granna. Fantasin utvecklas 
och hon bearbeta mycket. De leker något som de varit med om innan. Att få vara 
någon annan för en lite stund. (Pedagog 4) 

 
De låter fantasin flöda och de kan ju ta olika danssteg och sådär. (Pedagog 3) 

 
Pedagogerna tolkar att barnen i deras lek använder sig av sin fantasi. Detta kan vi sätta i 
relation till att Vygotskij menar att barnen med hjälp av sin fantasi är på väg mot ett 
abstrakt tänkande. Även Pramling Samuelsson och Johansson menar att leken utmanar 
det kreativa tänkandet hos barnen vilket kan kopplas till pedagogerna tolkningar. Vi tror 
att fantasin utvecklas i alla leksituationer och genom fantasin utvecklas även 
kreativiteten. 
 

6.1.5 Barns språk 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att barn lär sig många former av 
kommunikationsfärdigheter i rolleken. Lyssna, ta andras perspektiv, göra 
överenskommelser, anpassa sig och ge egna förslag är förmågor som utvecklas. 
Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att det i leken finns många regler 
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som i varje ny situation måste definieras. Genom detta utvecklas barnens 
kommunikationsförmågor. Vygotskij (2005) menar att i den sociala kommunikationen 
sker utveckling av både språket och tänkandet. Redan från när barnen föds är de sociala. 
Genom dialogen med andra fyller språket en social funktion. Barnens 
begreppsutveckling sker i förhållandet till det material och de föremål som finns i 
barnets omgivning. 
 

Här kommer en flicka och ska se hur han får in pinnarna i cementblandaren. Det blir 
ju en kommunikation, det blir språket där med. (Pedagog 4) 
 
Jätte mycket språk igen. Det är det i all lek. Det är väldigt mycket språkutveckling i 
leken faktiskt. (Pedagog 2) 

 
Prata ganska mycket. Hon behöver språk också. Och jag vet inte hur mycket hon kan. 
Hon börjar prata mer med oss men hon pratar mycket hemma. Det är mycket 
kontakt, att hon ska känna sig trygg med oss och så, kan man inte det så är man lite 
försiktig och har svårt att leka. Hela tiden kommunicera om vad som händer och ge 
fler ord och så, så att hon vågar kommunicera med oss tillbaka. (Pedagog 2) 

 
Vi anser att språket utvecklas i all lek, både verbalt och tänkandet, precis som Vygotskij 
menar. I de olika leksituationerna på korten menar pedagogerna att barnen använder sig 
mycket av språket, det är något som återkommer hela tiden. Även om man som barn inte 
har det verbala språket kan man använda sig av kroppsspråk, gester och miner för att 
göra sig förstådd. Ofta finns det någon annan som sätter ord på det man gör och menar 
och därmed utvecklas språket och tillslut har man även det verbala. 
 

6.1.6 Barns identitet 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att barnens jaguppfattning grundläggs i rolleken. 
När barnen ser sig själva utifrån andras ögon föds jaget. Barnens självmedvetande och 
identitet utvecklas när barnen ser och reflekterar olikheter och likheter mellan andra och 
sig själv. Även Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att barnen lär känna 
sig själv genom leken. 

 
Här tror jag det är dans, de är på bal. De har mycket rollekar de här flickorna faktiskt. 
Mycket sagotema med prinsessor och de åker på resor (…). (Pedagog 2) 
 
Men här tror jag det är så att hon har varit lite mer för här har hon kommit igång med 
rolleken. Hon har hämtat docka och vagn och går och handlar. (Pedagog 2) 

 
Mycket lek är just rollek, dock kan vi inte se att barnen skulle grundlägga sin 
jaguppfattning i all rollek. I citaten ovan kan vi inte se att barnen utvecklar sin 
jaguppfattning och identitet utan mer hjälper varandra och bearbetar verkligheten. 
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6.1.7 Barns samarbete 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att i rolleken har samarbetsförmågan en central 
plats. Samförstånd, ömsesidighet och turtagande är regler som krävs för samarbete. 
Barnen måste lära sig att lyssna, förhandla, dela med sig, hjälpa varandra och att göra 
kompromisser. I rolleken ökar barnens sociala förmåga. Vygotskij (Lillemyr, 2002) 
utvecklade en zon som han kallade för den närmaste utvecklingszonen. Han menade att 
man måste skilja på den existerande utvecklingsnivån och den potentiella. För att nå den 
potentiella utvecklingsnivån måste barnen få handledning, antingen av ett barn som 
kommit längre eller av en vuxen. Enligt Piaget (Williams, Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2000) lär barn av varandra. De pratar med varandra på samma nivå med ett 
språk som är lätt att förstå. Kognitiva och sociala fördelar får barnen genom samlärande. 
Att få respons på sina tankar och uppfattningar kan ses som en kognitiv fördel. Barnens 
kommunikativa förmåga och att ta andras perspektiv ökar i de sociala fördelarna.  
 

Här har vi samma kille som kör kapplastavar som lastar de i lastbilen. Han får lite 
hjälp här. En liten tjej som också vill va med och lasta. Och sen kommer det nog 
igång ett samtal, för det är en pratsam liten dam. Hon frågar säkert vad han gör och 
var de ska ta vägen så det blir ju, där är det mycket samtalet som kommer in, 
samspelet mellan de två här. Sampel, jättemycket samspel. (Pedagog 2) 

  
Det ser ut som om de dansar. Hon står och sätter foten på någonting där så att det kan 
ju vara så att den andra flickan hjälper henne att hålla balansen. (Pedagog 1) 

 
Pedagogerna tolkade att barnen använde sig mycket av samarbete och att de lär sig av 
det. Vi tycker precis som pedagogerna att samarbetet har en stor roll i barnens 
utveckling och lärande. Precis som Vygotskij och Piaget anser vi att barn i många fall 
har lättare för att lära av och med varandra än vad vi vuxna har eftersom de är på samma 
nivå när det gäller språket. Under vår verksamhetsförlagda utbildning skulle en pedagog 
förklara ett spel för två barn varav den ena inte spelat tidigare. Barnet förstod inte alls 
vad pedagogen menade. Det andra barnet började då förklara på ett mer lättförståligt sätt 
och det första barnet som inte spelat tidigare förstod nu hur spelet gick till. 
 

6.2 Skillnader och likheter mellan barnskötare och 
förskollärare 

 
Nedan kommer vi att diskutera de skillnader vi ser i barnskötarnas och förskollärarnas 
tolkningar av leksituationerna i resultatet. Vi kommer även att ta upp skillnader och 
likheter hur barnskötare och förskollärare ser på sin roll som pedagog. 
 

6.2.1 Pedagogernas tolkningar 
 
I resultatet kom vi fram till att det enligt barnskötarna ofta var samma 
färdigheter/förmågor barnen utvecklade och lärde sig på de olika korten. På de flesta 
korten tolkade barnskötarna att barnen bara lärde/utvecklade en färdighet/förmåga. 



34 

Förskollärarna tolkade att barnen lärde sig flera saker i samma leksituation. Det var även 
fler färdigheter förskollärarna tolkade att barnen lärde sig och utvecklade i de olika 
leksituationerna än vad barnskötarna tolkade. Utifrån detta såg vi att när barnskötarna 
kommit på något de tyckte var bra som barnen lärde/utvecklade i en situation fick denna 
färdighet följa med i barnskötarnas svar genom alla leksituationer. Förskollärarna såg 
mer till varje enskild leksituation och därmed fick de större bredd på sina svar. I och 
med detta kan man se att barnen lärde sig/utvecklade mer i leksituationerna enligt 
förskollärarna än enligt barnskötarna. Som pedagog måste man ha ett större perspektiv 
på vad barn utvecklar och lär än vad vi tycker att barnskötarna hade. Detta för att man 
som pedagog ska kunna främja barns utveckling och lärande på ett givande sätt. 
 
Under intervjuerna gav barnskötarna korta svar på frågorna medan förskollärarna gav 
längre och mer djupa och breda svar. 
 

De lär sig hänsyn och språket. (Pedagog 4) 
 

Jag kör det här med samarbetet, det tycker jag att det är. (Pedagog 3) 
 

Det är spännande att det är hål och att man kan trä på sig dem på armen. Han testar 
och ser hur mycket han kan få på. En konstruktion, det är inte lätt att få dem att sitta 
ihop. Det är lite spännande att se hur långt jag kan trä på armen och sen om jag kan 
se min hand. Det är frågan om att utforska saker. (Pedagog 1) 

 
Jätte mycket språk igen. Det är det i all lek. Det är väldigt mycket språkutveckling i 
leken faktiskt. Ta hänsyn till varandra och lyssna av vad vill min kompis bredvid, att 
man kanske inte bara kan göra det man själv vill när man är två. De är 2-3 år och då 
börjar man leka med den man har bredvid sig, inte bara bredvid leken utan man tar 
kontakt med kompisarna också. De som är lite yngre står bredvid varandra och leker 
var och en för sig, sen när man blir lite större gör man det tillsammans och man ser ju 
det tydligt att de faktiskt samarbetar, att en vill ta och att en häller upp kaffe. 
(Pedagog 2) 

 
Barnskötarna gav korta svar och ofta innehöll de bara ett ord på det de tyckte barnen 
utvecklade och lärde sig. De hade svårt att sätta ord på hur barnen lärde sig detta. 
Förskollärarna gav långa och utvecklade svar om vad barnen utvecklade och lärde sig. 
De hade lätt för att förklara vad och hur barnen lärde sig detta, de ville verkligen bli 
förstådda med hur de menade. Att kunna förklara hur man menar är viktigt då det annars 
lätt uppstår missförstånd. 
 

6.2.2 Pedagogens roll 
 
Enligt Pramling Samuelsson och Johansson (2006) var pedagogens roll tidigare att 
stödja och inte störa barnet i dess lek. Då sågs inte leken som något man lär sig i utan 
den var fri, glädjefull och bekymmersfri. Idag är det tillåtet för läraren att vara mer aktivt 
delaktig i barnets lek.  
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Ofta går man ju in som vuxen för att få igång leken va och sen när de väl har kommit 
igång lite så drar man sig lite ur så att de får leka själva så man inte lägger sig i för 
mycket utan att de själva får bestämma. (Pedagog 4) 

 
Sen är det som pedagog att man kan gå och prata med han liksom. Hur han har tänkt 
sig, vad han ska ha det till. Kanske nämna färger, hur det känns att ha dem på sig. 
Det finns mycket man kan fråga honom. (Pedagog 3) 
Prata ganska mycket. Hon behöver språk också. Och jag vet inte hur mycket hon kan. 
Hon börjar prata mer med oss men hon pratar mycket hemma. Det är mycket 
kontakt, att hon ska känna sig trygg med oss och så, kan man inte det så är man lite 
försiktig och har svårt att leka. Hela tiden kommunicera om vad som händer och ge 
fler ord och så, så att hon vågar kommunicera med oss tillbaka. (Pedagog 2) 

 
Det är mycket att prata omkring det. Jag tycker framför allt att barnen får prova på 
själva och försöka först. Egentligen ska man inte lägga sig i för mycket men ser man 
att de inte klarar av det kan man gå in och hjälpa till. (Pedagog 1) 

 
Av pedagogernas svar kan vi tolka att de anser att man ska vara aktivt passiv till barnens 
lek. De sitter ofta bredvid barnen när de leker och lyssnar på dem. Behöver barnen hjälp 
i sin lek eller för att gå vidare med den finns pedagogerna där för att hjälpa barnen. För 
de små barnen som inte ännu har språket hjälper pedagogerna dem genom att sätta ord 
på det barnen gör och frågar dem mycket om leken. Vi tycker att pedagogerna gör rätt i 
att vara aktivt passiva. Som pedagog ska man finnas där för barnen och utmana dem i 
deras tankar, men det är viktigt att man som pedagog inte tar över barnens lek helt. I 
pedagogernas svar om deras roll i barnens lek och lärande kan vi inte se någon direkt 
skillnad mellan barnskötarna och förskollärarnas svar. Båda yrkesgrupperna tycker att 
man inte ska lägga sig i leken för mycket men ändå finnas där för barnen. 
 

6.3 Sammanfattning 
 
Det vi kommit fram till i vår diskussion är: 
 

• Det pedagogerna tolkade att barnen lärde och utvecklade i de olika 
leksituationerna såsom, bearbeta, utforska, matematik, visa hänsyn, fantasi, 
språk, kommunikation, rollek, samspel och turtagning kan kopplas samman med 
och sättas i relation till de fyra olika teorierna. 

 
• En viss skillnad kan ses mellan barnskötarnas och förskollärarnas tolkningar av 

leksituationerna. Förskollärarna gav längre och mer utvecklade svar än 
barnskötarna. Det fanns även en viss likhet i deras svar om hur man som pedagog 
främjar barnen i deras lek. Både barnskötarna och förskollärarna tyckte att man 
som pedagog till viss del skulle gå in i barnens lek men dock inte störa för 
mycket. Dock måste påpekas att underlaget för denna undersökning är litet. 
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6.4 Fortsatt forskning 
 
Barns lek och lärande finns det många som forskar om och det finns mycket material. 
Desto mer vi läst, arbetat med och satt oss in i ämnet har intresset för att fortsätta forska 
vidare om ämnet ökat. Eftersom det är ett brett ämne finns det mycket att undersöka som 
skulle intressera oss. Det skulle vara intressant att fortsätta undersöka hur pedagoger 
arbetar för att främja lärande och utvecklingen hos barnet genom leken. Fokus skulle då 
ligga på pedagogen och det skulle vara pedagogen och dess arbete som skulle 
undersökas. Det skulle även vara intressant att följa barn under en längre tid för att se 
om och vad mer som utvecklas hos dem i leken. Denna undersökning vi gjort nu är så 
pass liten att vi förmodligen missat många färdigheter och förmågor som barnet lär och 
utvecklar i leken och det skulle vara intressant att se om så är fallet. 
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BILAGA 1 

 
INTERVJUFRÅGOR 

 
Personligt 

• Hur länge har du arbetat som pedagog? 
• Vad har du för utbildning? 
• När avslutades utbildningen? 

 
 
Stående frågor 

• Vad ser du händer på kortet? 
• Vad lär barnen? 
• Vad utvecklas hos dem? 
• Hur utvecklas detta hos barnen? 
• Vad skulle du som pedagog kunna göra för att främja lärandesituationen ännu 

mer?  
 
 
 


