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1 Inledning 

Pedagogernas roll i leken är omdiskuterad. Många pedagoger har uppfattningen att de stör 

barnens lek och därför inte ska delta i den. Vi antar att det saknas kompetens om hur 

pedagogerna ska förhålla sig i barnens lek. Osäkerheten hur pedagogerna ska vara i leken och 

hur de ska agera gör att de väljer att inte gå in i barnens lek. Vad pedagogerna har för attityd 

och förhållningssätt till lek och om de deltar i leken som pedagoger har stor betydelse för hur 

leken fungerar och vilken plats den får. Lillemyr, (2002, s. 233 samt 239) diskuterar 

pedagogens roll i förhållande till barnens lek och lyfter bland annat fram att det kan finnas ett 

dilemma för pedagogerna. Det poängteras att det är positivt med en viss inblandning i barnens 

lek men pedagogerna kan i praktiken sakna tid och kompetens för att genomföra detta.   

Vi är två blivande förskollärare som under utbildningen blivit intresserade av leken och dess 

betydelse i förskolan. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 poängteras lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande:  

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

(Utbildningsdepartementet 1998, s. 5)  

Vi har i vårt arbete på förskolan börjat ge barnen mer tid och utrymme för lek och vill utforma 

olika lekmiljöer inne och ute som inspirerar och lockar barn till lek. Under utbildningens gång 

har vi läst litteratur som tar upp pedagogernas roll samt den pedagogiska miljöns betydelse för 

att stimulera barn till lek. Även i förskolans styrdokument lyfts lekens och miljöns betydelse 

samt pedagogernas roll fram. I Kvalitet i förskolan, som är allmänna råd som förtydligar 

verksamheten utifrån skollag och läroplan samt stödjer kvalitetsarbetet i förskolan, står 

följande om leken:  

De allra flesta barn leker, men leken utvecklas inte av sig själv. För att det skall ske måste flera 

villkor vara uppfyllda – tillräckligt med tid och tillräckligt med utrymme. Barnen behöver få 

möjlighet att leka utan avbrott under en sammanhållen tid och det behövs även lekmiljöer, både 

inomhus och utomhus, som är stimulerande och som uppmuntrar barnens kreativitet. Dessutom 

krävs engagerande vuxna som tar tillvara alla tillfällen att ge barnen kunskaper och upplevelser 

som inbjuder till lek såväl i vardagen som i större lekprojekt eller temaarbeten. Leken utvecklas 

också genom att det finns material och rekvisita som inspirerar till lek och som utmanar barns 

tänkande. Fri lek uppfattas ibland som en lek som äger rum utan att de vuxna är engagerade i 
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samspelet mellan barnen eller lekens innehåll. När det gäller att stödja och stimulera barns 

utveckling och lärande behöver fri lek vuxnas närvaro minst lika mycket som andra former av lek. 

(Skolverket, 2005, s. 27 f.)  

I citatet tas det upp att leken inte utvecklas av sig själv i förskolan. Det kan bero på att det är 

stora barngrupper och små utrymmen vilket gör att barnen har svårt att leka ostört. Leken är 

skör och för att barnen ska kunna leka måste flera villkor vara uppfyllda bl.a. pedagogernas 

och miljöns betydelse. Vi vill utifrån detta i vår undersökning ta reda på pedagogernas roll 

och hur miljön kan utformas för att inspirera och utveckla barnens lek på olika sätt.  

1.1 Syfte och problemformuleringar 

Vårt syfte är alltså att ta reda på hur sex pedagoger i förskolan kan stimulera och utveckla 

barns lek.  

 

Vilken syn har pedagogerna på lek? 

 

Hur kan pedagogerna bidra och förhålla sig till leken så att den utvecklas? 

 

Vilken betydelse har miljön för barnens lek och hur kan pedagogerna utforma miljön 

så att den inspirerar till lek?   

Enligt forskning av pedagog Ole Fredrik Lillemyr (2002, s. 269) och barnspsykolog Birgitta 

Knutsdotter Olofsson (2003, s. 130 ff.), lär och utvecklar barnen dessutom många olika 

färdigheter i leken som är viktiga för barns utveckling och lärande.  

1.2 Bakgrund 

Uppfattningen om lekens pedagogiska syfte har ändrats under åren. I dag ser man leken som 

ett lustfyllt lärande till skillnad från förr då leken sågs mer som ett tidsfördriv (Sandberg, 

2002, s. 13). Tidigare forskning om lekens betydelse för barn har främst behandlat sambandet 

mellan barns lek, lärande och utveckling. Många forskare konstaterar att lek är viktig. 

Pedagog Friedrich Fröbel anser t.ex. att lek är viktig för barns utveckling och välbefinnande 

(Lindqvist 1996, s. 51). Enligt Lillemyr (2002, s. 149) menar dessutom psykolog Lev 

Semenovich Vygotsky att barn behöver leka för att utveckla sin fantasi. Flera forskare har 

visat att den vuxne genom lek kan påverka barnens utveckling på olika sätt. Genom leken får 

barn erfarenheter och erfarenheter blir kunskap menar förskollärarna Ingrid Pramling 

Samuelsson & Sonja Sheridan (1999, s. 83). Knutsdotter Olofsson (2002, s. 88 ff.) tar upp 
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miljöns betydelse för att stimulera och utveckla leken. Lindqvist (1996, s. 19) visar på 

pedagogernas roll att ge inspiration till barnens lek. Förskollärare Eli Åm (1992, s. 26) 

påpekar materialets betydelse och pedagogernas deltagande i leken. Pramling Samuelsson & 

Sheridan påpekar också att Psykolog Eva Norén-Björn lyfter fram pedagogernas tillåtande 

förhållningssätt och materialets betydelse för att lek ska uppstå. För att leken ska utvecklas 

behövs tid till lek och även stoff och näring (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s. 84 

ff.). I Läroplan för förskolan Lpfö 98 och Kvalitet i förskolan poängteras lekens betydelse för 

barns utveckling och lärande och att förskolan skall erbjuda barnen en miljö som stimulerar 

till lek.  
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2 Metod och material 

I undersökningen har vi valt att använda oss av både intervjuer, observationer samt litteratur 

för att få fram ett så brett underlag som möjligt. Vi använder oss av kvalitativa intervjuer med 

pedagoger verksamma i förskolan samt observerar pedagogernas och miljöns betydelse för att 

leken ska utvecklas. Pedagogerna har intervjuats och därefter har pedagogernas bidrag och 

förhållningssätt samt miljöns betydelse för leken observerats i de tre förskolor där 

pedagogerna arbetar. Förskolorna där undersökningarna genomförts är belägna på mindre 

orter och har olika åldersindelningar. Det som kommit fram i undersökningarna har jämförts 

med tidigare forskning.   

2.1 Intervjuer  

Vi använder oss av kvalitativa intervjuer för att få en bild av vad pedagogerna har för syn på 

lek och vilket förhållningssätt de har till barnens lek samt miljöns utformning för att främja 

och utveckla leken. Fördelarna med att använda kvalitativa intervjuer är att kunna sitta ner i 

lugn och ro och få reda på de enskilda pedagogernas tankar om leken och vad som behövs för 

att leken ska få näring och utvecklas. Nackdelen med att enbart använda intervjuer är att 

pedagogernas beteende inte ses i det naturliga sammanhanget vilket också Patel & Davidsson 

(2003, s. 88) poängterar. Vi har därför valt att komplettera intervjuerna med observationer för 

att få ett så brett underlag som möjligt.  

2.1.1 Utformandet av intervjuguide 

Intervjuguiden utformades utifrån frågeställningarna och är därmed indelad i olika 

ämnesområden (se bilaga 1). Ämnesområdena är: pedagogens syn på lek, hur pedagogen kan 

bidra och förhålla sig till leken för att utveckla barnens lek, miljöns betydelse för att inspirera 

barnens lek samt hur pedagogen kan utforma miljön så att den inspirerar till lek. Dessa 

områden har styrt utformandet av de enskilda intervjufrågorna. Vi använder oss av det som 

Bryman (2006, s. 301) kallar för semistrukturerade intervjuer vilket ger intervjupersonerna 

stor frihet att utforma svaren. Intervjuguiden bör då inte vara alltför strukturerad utan det ska 

finnas utrymme för flexibilitet under intervjun (jmf. Bryman 2006, s. 304 f.). Det var viktigt 

att i intervjuerna få fram en så bred och innehållsrik information som möjligt, om hur de 

intervjuade tycker och tänker. 
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2.1.2 Urval av informanter 

Vid urvalet av informanter var en viktig faktor att vi sedan tidigare hade kännedom om den 

miljö i vilken informanterna arbetar. Denna uppfattning har även Bryman (2006, s. 305) då 

han anser att det underlättar tolkningen och förståelsen av de svar som kommer fram i 

intervjuerna. De tre olika förskoleavdelningarna som ingår i studien är belägna i mindre 

samhällen inom samma kommun där vi arbetar. De har olika sammansättningar på 

barngruppen. Vi intervjuade och observerade sex pedagoger som arbetade på en 1–3-

årsavdelning, en 4–5-årsavdelning respektive en 1–5-årsavdelning. Bland de intervjuade finns 

både förskollärare, barnskötare och en fritidspedagog men samtliga benämns i 

undersökningen som pedagoger. Intervjupersonerna är kvinnor i 20–50-årsåldern.  

2.1.3 Genomförande av intervjuerna 

Kontakt togs med de olika förskolorna och pedagogerna informerades om vårt examensarbete 

om leken. Därefter tillfrågades pedagogerna om de kunde tänka sig bli intervjuade. 

Intervjuerna spelades in på bandspelare och genomfördes i ett avskilt rum på de förskolor där 

intervjupersonerna arbetar (jmf. Bryman 2006, s. 306). Det är bra för intervjupersonerna att få 

sitta i en lugn miljö och inte behöva känna någon oro för att någon annan stör eller hör vad 

som diskuteras. En störande miljö kan dessutom påverka kvalitén på inspelningen vilket kan 

försvåra när intervjusvaren skrivs ut. Informanterna introducerades om att de skulle intervjuas 

om leken innan vi genomförde frågorna utifrån den i förväg utformade intervjuguiden. Vi 

deltog båda två vid de sex intervjuerna, en ställde frågorna och en skötte bandspelaren samt 

gjorde anteckningar. Den tid det tog att göra intervjuerna varierade mellan 15–30 minuter. 

Intervjuerna har transkriberats (dvs. skrivits ut) för att underlätta analysarbetet.  

2.2 Observationer  

Efter intervjuerna med pedagogerna observerades barnens lek samt pedagogernas 

förhållningssätt till leken och miljöns utformning på respektive förskola. Observationerna 

grundar sig på följande frågeställningar: hur bidrar och förhåller sig pedagogen till barnens 

lek, vilken betydelse har miljön för barnens lek och hur kan pedagogen utforma miljön så att 

den inspirerar till lek. Observationerna har genomförts vid tre olika tillfällen på varje förskola. 

Observationstiden vid de olika tillfällena varierade mellan 1–3 timmar. Observationerna har 

dokumenterats genom att föra anteckningar som ett stöd för minnet (jmf. Bryman 2006, s. 292 
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f.). Genomförandet av observationerna har pågått under en treveckorsperiod under månaderna 

maj och juni våren 2007. Dessa observationer har genomförts för att ha som underlag vid 

jämförelse med intervjusvaren. Vid bearbetningen av observationsunderlaget kunde det ha 

varit en fördel om vi hade filmat observationerna för att kunna gå tillbaka och se olika 

sekvenser. Nackdelar med att filma kan vara att det hämmar pedagogerna och barnen. Vi vill 

med observationerna se om pedagogernas svar på intervjuerna överensstämmer med deras 

förhållningssätt i verkligheten. Eftersom vi intervjuade pedagogerna före observationerna kan 

det i viss mån ha påverkat deras förhållningssätt så att de anpassade sitt beteende utifrån 

intervjusvaren. Det framkom i observationerna att pedagogernas beteende överensstämde med 

intervjusvaren i vissa situationer men det förekom också situationer där pedagogernas 

förhållningssätt skilde sig ifrån deras intervjusvar. Därför anser vi att pedagogerna inte 

påverkades nämnvärt av att de intervjuades innan de observerades.  

2.3 Litteraturstudier 

Litteraturen sökte vi i databasen Libra 3 i Vetlanda kommuns bibliotekskatalog. Sökord som 

vi använt oss av är olika former av ordet lek t.ex. lekens, lekande och leker. Vi lånade även 

litteratur av två pedagoger som läst en 10 poängskurs om leken. Dessutom har vi sökt 

litteratur om leken i tidigare examensarbeten och även tidigare kurslitteratur. Vi har läst 

litteratur som tar upp hur pedagogerna kan bidra och förhålla sig för att utveckla leken samt 

hur pedagogerna kan utforma miljön för att inspirera barnen till lek. Det som framkommit i 

intervjuer och observationer kommer att jämföras med den litteratur som vi har läst i 

slutdiskussionen.  

2.4 Bearbetning och genomförande 

Efter genomförandet av intervjuerna lyssnade vi på banden och transkriberade det 

intervjupersonerna fört fram under intervjutillfällena. Svaren från intervjupersonerna 

sammanställdes under de olika frågeområdena. Även anteckningarna från observationerna har 

sammanställts på detta sätt. Därefter har vi tolkat och sammanställt materialet från 

intervjusvaren och observationerna. I sammanställningen av resultaten ville vi få fram 

pedagogernas tankar, bidrag och förhållningssätt samt miljöns betydelse för leken, för att få 

svar på frågeställningarna angående hur barnens lek kan utvecklas.  
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2.5 Etiska överväganden 

Eftersom observationerna inte inriktade sig i första hand på de enskilda barnen utan på 

pedagogernas förhållningssätt och miljöns betydelse, bestämdes i samråd med berörd personal 

att ett informationsbrev skulle lämnas ut till föräldrarna (se bilaga 2). I informationen 

framgick att förskolan och alla barn är anonyma i undersökningen. Intervjuerna med 

pedagogerna avslutades med frågan om intervjusvaren fick användas i vår undersökning. 

Förskolorna och intervjupersonerna informerades om att de skulle vara anonyma i 

undersökningen. Pedagogerna är benämnda med fingerade namn i vårt arbete.  

2.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Underlaget för undersökningen utgörs av endast tre förskolor och sex pedagoger och därför är 

resultatet inte generaliserbart för alla förskolor och pedagoger utan endast för dessa. 

Förskolorna och pedagogerna var kända av oss sedan tidigare och detta kan i viss mån ha 

påverkat resultatet. Eftersom vi inte var helt främmande för pedagogerna, bidrog det till att de 

kunde vara mer naturliga och avslappnade under både intervjuerna och observationerna, vilket 

de också gav uttryck för. Detta anser vi gällde även barnen i de olika leksituationerna.  

2.7 Uppsatsens disposition 

Härefter följer en litteraturgenomgång som behandlar leken utifrån olika aspekter. Därefter 

följer redovisning av intervjuer och observationer. Det som framkommer i litteratur, 

intervjuer och observationer kommer vi slutligen att sammanställa och jämföra för att försöka 

komma fram till svar på våra frågeställningar. 
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3 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången behandlar lekbegreppet, pedagogens syn på lek, hur pedagogen kan 

bidra och förhålla sig till leken, samt miljöns betydelse för leken utifrån våra frågeställningar.   

3.1 Lekbegreppet  

3.1.1 Vad är lek 

Begreppet lek innefattar flera olika betydelser. Ordet lek definieras i Nationalencyklopedin 

med:   

verksamhet som sker ”som om”, låtsasverksamhet. /…/ Lek har alltid ett inslag av föreställande. 

De inre föreställningarna råder över de yttre förutsättningarna: stolen behandlas som en häst. /…/ 

Leken utmärks av hängivelse, självförglömmelse och harmoni mellan de lekande. Så snart 

harmonin bryts, så bryts leken för diskussion och uppgörelser de lekande emellan. 

(Nationalencyklopedin, 1993, s. 206).   

Leken är bra för barns lärande och förbereder barnen för vuxenlivet. I leken bearbetar barnen 

sina upplevelser och händelser som de har varit med om. Men i leken blir det aldrig exakt som 

i verkligheten. Lek är en aktivitet som kan göras både synligt och osynligt, dvs. att kliva in i 

en annan värld, kan vara en lek både för barn och vuxna (Sandberg, 2002, s. 22 f.).  

Barn blir ofta motiverade att utforska saker i leken. I leken lär sig barn socialt samspel och att 

samarbeta. Pedagog Gunilla Lindqvist menar att Fröbels uppfattning om leken är att den ger 

välbefinnande och att den har stor betydelse för barns utveckling. I Fröbels pedagogik är lek 

en av kärnpunkterna och det naturliga sättet att uttrycka sig. Lindqvist skriver att Fröbels 

idéer om lekens roll i barns utveckling har påverkat uppfattningen om lekens betydelse i 

förskolan både när det gäller lekens innehåll och hur pedagogerna ska förhålla sig till barnens 

lek (Lindqvists, 1996, s. 51).  

Knutsdotter Olofsson definierar leken som en kommunikativ och social förmåga. Leken 

uppstår mellan vuxna och barn genom kommunikationen redan när de är små. Hon menar att 

leken startar i samband med det första leendet. När barnen är små är den vuxne den bästa 
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lekkamraten. Lekens regler, samförstånd, ömsesidighet och turtagande har blivit hörnstenarna 

och är en förutsättning för lek (Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 50).  

3.1.2 Lekens betydelse 

Enligt Sandberg anser Fröbel att leken är viktig för barns utveckling under förskoleperioden. 

Barnet utvecklas under den tiden som människa, leken är det fria uttrycket för barnets inre 

väsen (Sandberg, 2002, s. 24). Knutsdotter Olofsson (2002, s. 32) tar upp att i leken lär sig 

barnen allting och att leken ska prioriteras före andra aktiviteter. Hon poängterar att barnen 

blir självständiga, fantasifulla och kreativa genom leken. Åm menar att leken spelar en stor 

roll i barnens liv. I leken känner barnen glädje och engagemang eftersom leken talar sitt 

tydliga språk. Hon poängterar också att en pedagogik där leken ges stort utrymme är en 

pedagogik som är utvecklande för barnen (Åm, 1992, s. 53 samt 103).  

I ett lekpedagogiskt arbetssätt utgår pedagogerna från det som intresserar och engagerar 

barnen och låter barnens lek och fantasi genomsyra verksamheten. Flera forskare anser att 

genom att följa barnens initiativ, förslag och idéer kan pedagogerna stimulera med material 

samt delta i leken på barnens villkor (se t.ex. Knutsdotter Olofsson (2002, s. 19), Lindkvist 

(1996, s. 18) och Lillemyr (2002, s. 261)). Leken har dessutom en stor betydelse för att skapa 

kontakt och skapa ett gemensamt område där barn och vuxna kan mötas (Knutsdotter 

Olofsson, 2002, s. 187).   

Lpfö 98 poängterar att leken är viktig och att ett medvetet bruk av leken skall prägla 

verksamheten i förskolan för att främja varje barns utveckling och lärande 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6). Knutsdotter Olofsson (2003, s. 75) tar upp att 

förskoletiden för barnen är väldigt kort. Därför anser hon att det inte ska vara undervisning i 

förskolan eftersom barnen lär sig tillräckligt i leken. Leken är en viktig faktor i lärandet och 

det är därför viktigt att ta tillvara och använda de tillfällen som uppstår i leken. Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2003, s. 42) menar att när den pedagogiska verksamheten 

är lustfylld och barnen tycker att det är meningsfullt så flyter lek och lärande in i vartannat.  

Leken är dessutom en intellektuell sysselsättning där barnen tränar sin föreställningsförmåga. 

Detta är exempelvis en nödvändighet för att orka lyssna på sagor så att det som berättas blir 

till inre bilder. I leken ges också möjlighet att pröva och uttrycka olika känslor (Knutsdotter 
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Olofsson 2002, s. 120). Barnens språk utvecklas i leken, de benämner saker och talar hela 

tiden om vad de gör. Det har också visat sig att barnet talar med ett mer varierat och utförligt 

språk i leken än i andra situationer. Det finns inte heller någon annan sysselsättning som 

utvecklar barnens sociala kompetens på samma sätt som leken. I leken får barnen träna sin 

inlevelseförmåga och medkänsla. De får också lära sig att förhandla och kompromissa, då 

turtagning och ömsesidighet är nödvändiga ingredienser i leken. Social kompetens är en 

förutsättning för lek men också en konsekvens av den. Det bästa med leken är att barnen lär 

sig leka. Att barnen tränar upp sin fantasiförmåga och lär sig snabbt försätta sig i lekens 

medvetandetillstånd där de glömmer tid och rum (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 134 

m.fl.ställen).  

3.2 Hur pedagogen kan bidra och förhålla sig till lek 

I Lpfö 98 står följande:   

Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 

och utveckla nya kunskaper och insikter /…/ I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen. (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 5 f.).  

Pedagogerna har en viktig roll att hjälpa barnen att utveckla sin lek genom uppmuntran, 

stimulans och utmaning. För att leken ska föras framåt och utvecklas är det viktigt att ge leken 

tid utan avbrott men även stoff och näring. Detta kan ske genom sagor och upplevelser för att 

stimulera barnens fantasi samt att de vuxna ger barnen möjlighet att leka. Det är också viktigt 

att pedagogerna tillsammans med barnen kontinuerligt skapar miljöer som stimulerar till lek 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 88). Genom att intervjua och observera barnen 

kan pedagogerna ta reda på vad som intresserar och engagerar barnen och utifrån det skapa 

olika miljöer tillsammans med barnen som inspirerar till lek. Knutsdotter Olofsson poängterar 

också vikten av att ge barnen tid för lek genom att se över rutiner och vuxenstyrda aktiviteter 

så att barnen får mer sammanhängande tid för lek. När barnen känner att de inte blir avbrutna 

i sin lek börjar leken att blomma och det blir ett annat lugn i gruppen (Knutsdotter Olofsson, 

2002, s. 82).  



    

13 

3.2.1 Tid och rum för lek 

Hinder för barnens lek i förskolan kan vara att de ofta blir avbrutna för planerade aktiviteter 

eller städning. Det viktigaste för barnen är ändå att få leka. Det är också viktigt att barnen får 

leka ostört och att pedagogerna värnar om leken. Barnen ska inte behöva gå omkring och leta 

efter någonstans att få leka ostört. När barnen har påbörjat en lek och pedagogerna tvingar in 

ett annat barn i leken, med argumentet att alla får vara med, kan det få som konsekvens att 

hela leken avbryts. Det kanske inte finns fler rollfigurer i leken eller så är det för komplicerat 

att förklara vad det är som hänt och vad som är vad för att barnen ska orka fortsätta att leka. 

Genom att inte tvinga in barn i redan påbörjade lekar värnar pedagogerna om leken och lär 

barnen att respektera varandras lekar (Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 24 m.fl.).  

Pedagogerna ska vara flexibla och kunna lägga planerade aktiviteter åt sidan när de ser att 

barnen är mitt uppe i en lek. Knutsdotter Olofsson (2002, s. 24 f. samt 82) menar att lekarna 

behöver lugn och ro. Det gör att barngruppen blir nöjdare och det blir fantasifulla lekar. När 

barnens lek inte avbryts får barnen lekro och kan leka under längre tid. Pedagogerna kan 

hjälpa barnen att hålla fast vid leken genom att se till att inte andra barn går in och stör. Det är 

också viktigt att barnen får lära sig att respektera varandras lek. Betydelsefullt för att leken 

ska frodas är alltså de vuxnas inställning till lek och lekfullhet samt ett förhållningssätt som 

sätter barnen i fokus. Att pedagogerna är tillåtande och stimulerar till lek, ger barnen tid, ro 

och ostördhet samt visar stort intresse för barnens lek, bidrar också till att leken utvecklas. 

Med ett tillåtande förhållningssätt menas att pedagogerna undviker restriktioner och onödiga 

regler t.ex. att barnen får möblera om och flytta på saker samt använda sig av allt material 

(Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 176 f.).   

3.2.2 Pedagogens roll 

Pedagogerna kan alltså på olika sätt stimulera barnens lek, exempelvis genom att utforma den 

fysiska miljön eller tillföra rekvisita av olika slag (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 123 ff.). 

Lillemyr (2002, s. 233) tar upp att förskollärare Sara Smilansky menar att ett sätt att utforma 

den fysiska miljön är att skapa små lekhörnor med olika rekvisita som kan inspirera barnet till 

lek och socialt samspel, t.ex. affär och konditori. Lekhörnorna ska utrustas med tillhörande 

rekvisita som är avsedda för lek t.ex. kassapparat, koppar och kakor m.m. Lindqvist tar också 

upp att barn och vuxna kan hämta inspiration från barnlitteratur och tillsammans skapa 

gemensamma lekvärldar. Det är viktigt att ge barnen upplevelser för att ge näring åt deras 
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fantasi och stimulera till fortsatt bearbetning. Genom att pedagogerna dramatiserar och 

gestaltar olika figurer eller handlingar och tillsammans med barnen skapar lekmiljöer ger 

pedagogerna barnen inspiration och stoff och näring för att utveckla barnens lek. Det är 

viktigt att dessa miljöer får finnas kvar så att barnen själva kan fortsätta sina lekar och att 

barnen har tillgång till utklädningskläder som kan inspirera till lek där barnen kan ta olika 

roller (Lindqvist, 1996, s. 18 f.). Även Åm (1992, s. 25) menar att pedagogerna kan stimulera 

barnens lek genom att ge upplevelser och tillföra material för leken. Hon tar också upp att det 

är viktigt att pedagogerna lyssnar på vad barnen säger och ställer frågor för att genom det 

utveckla leken (Åm, 1992, s. 34).   

Upplevelser ger barnen kunskaper och utvecklar deras sätt att vara och kan alltså ha stor 

betydelse för barnens personliga utveckling. Upplevelsen är viktig för både barnens lek och 

barnens lärande. Pedagogerna kan bidra till att skapa meningsfulla erfarenheter för barnen 

genom att tillföra fantasi, kreativitet och låta barnen få ägna sig åt ett utforskande och 

experimenterande arbetssätt. På så sätt kan leken ge näring åt lärandet genom att barnen i den 

kan utforska vad de tillägnat sig i det organiserade lärandet (Lillemyr 2002, s. 18).  

I ett lekpedagogiskt arbetssätt är det viktigt att pedagogerna ser leken utifrån barnens 

perspektiv och deltar i det barnen gör, samt är tillåtande och skapar en atmosfär av trygghet 

och glädje. Detta kräver att pedagogerna har ett reflekterande förhållningssätt och en 

tillåtande och intresserad attityd och en vilja att lära sig om varje barns sätt att tänka. Det är 

också viktigt att pedagogerna har perspektiv på sig själva och är villiga att lära sig mer om sig 

själva och att förändras (Öhman (2003, s. 137 f.), Knutsdotter Olofsson (2002, s. 176) samt 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003, s. 39 ff.)).  

3.2.3 Deltagande  

I Lpfö 98 poängteras att barnen ska känna sig trygga när de är på förskolan 

(Utbildningsdepartementet 1998, s. 4). De vuxnas roll i leken är viktig för att barnen ska 

känna trygghet. Pedagogerna ska delta i leken men inte ta över utan finnas med som stöd för 

barnen och hjälpa dem att leka. Forskning visar att barnen inte ska lämnas i fred i sin lek och 

när pedagogerna är aktiva i leken, blir barnen tryggare och kontakten mellan barn och vuxna 

förbättras (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 25). För att leken ska utvecklas måste pedagogerna 
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delta i barnens lek, då blir lekarna oftast längre och fungerar bättre (Knutsdotter Olofsson 

(2002, s. 24) och Åm (1992, s. 41)).   

Det är krävande för vuxna att delta i barnens lek. Därför krävs det att arbetslaget stöttar 

varandra om de bestämmer sig för att vara mer aktiva i barnens lek. Dessutom är det lättare att 

hjälpa barnen att lösa konflikter och få barnen att respektera varandra om pedagogerna deltar i 

leken (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 114). När en pedagog är engagerad och leker med 

barnen måste övriga pedagoger tänka på att inte gå in i någon lek utan att ta hand om den 

övriga barngruppen. Detta kräver stor uppmärksamhet av pedagogerna och att de turas om att 

delta i leken. När pedagogerna deltar i leken kan de dessutom lättare hjälpa de barn som har 

svårt att komma in i leken (Åm (1992, s. 81) och Knutsdotter Olofsson, (2002, s. 25 samt 

29)).  

Genom att pedagogerna har ett deltagande förhållningssätt i leken kan de locka barnen att 

pröva olika roller i leken samt vara ett stöd för dem (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, 

s. 87 f.). Pedagogerna kan också föra in leken på ett annat spår om den spårar ur, menar 

Knutsdotter Olofsson (2002, s. 31 f.). När pedagogerna inte deltar i barnens lek är det 

pedagogernas uppgift att observera leken för att se hur miljön skall organiseras samt tillföra 

nytt material. Barnen ser det som naturligt att de vuxna deltar i leken och vänder sig därför till 

de vuxna när de vill ha dem med i rollekar. Men när de vuxna deltar i leken måste de 

underordna sig lekens lagar på samma sätt som barnen. Det är möjligt att kombinera aktivt 

deltagande från pedagogerna och samtidigt visa respekt för leken som barnets egen 

verksamhet. Genom leken kan de vuxna dessutom göra många nya erfarenheter om både sig 

själva och om barnen och hur de samspelar med varandra (Åm, 1992, s. 59).  

Pedagogernas uppgift är med andra ord att anpassa sig efter vad barnen är intresserade av och 

ge barnen stöd till att kunna genomföra detta. Nyckelbegreppet är engagemang från 

pedagogernas sida, de är inte bara på förskolan för sitt arbete utan deras insatser har stor 

betydelse för barnens framtid (Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 42).  

3.3 Miljöns betydelse för leken 

Enligt Lpfö 98 skall förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och 

aktivitet. Barnens intressen ska ligga till grund för utformningen av miljön. Miljön skall vara 
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innehållsrik och inbjudande och verksamheten skall främja leken (Utbildningsdepartementet 

1998, s. 5 ff.). För att leken ska bli bra krävs att det finns en lekstimulerande miljö på 

förskolan menar både Knutsdotter Olofsson (2003, s. 52) och Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson (2003, s. 220). Det är därför viktigt att barnen får möjlighet att leka i många 

olika miljöer varje dag. Lekmiljön inomhus skall vara varierad med många olika lekhörnor 

istället för ett stort lekrum. I Lpfö 98 står det också att utomhusmiljön bör ge barnen möjlighet 

till lek och aktivitet både i en planerad miljö och i en naturmiljö (Utbildningsdepartementet, 

1998, s. 7). Barnen ska få möjligheter att leka utomhus både i naturen och i en mer 

organiserad utomhusmiljö (Knutsdotter Olofsson, 1991, s. 191)   

Barnen ska vara delaktiga i utformningen av miljön. Genom att pedagogerna utgår från 

barnens intressen, önskningar och kunskaper blir miljön spännande för barnen (jmf. Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999, s. 89), Lindqvist (1996, s. 37 samt 82) och Åberg & Lenz 

Taguchi, (2005, s. 28 ff.)). Miljön skall ge möjlighet för barnen att leka och koppla av i 

avskildhet (Skolverket 2005, s. 21). För att leken ska frodas krävs att barnen kan leka ostört 

vilket pedagogerna kan skapa genom att utforma många små utrymmen dvs. små rum i 

rummen med hjälp av skärmar som barnen kan leka i (Knutsdotter Olofsson (2003, s. 116) 

samt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999, s. 91)). Knutsdotter Olofsson (1991, s. 34) 

lyfter fram att barnen söker sig till ett hörn, en vrå eller ett buskage för att leka ostört. 

Pedagogerna ska dessutom vara tillåtande när det gäller miljön och tillåta att barnen får 

möblera om och använda miljön och materialet som de själva vill. Pedagogerna är där för att 

lyssna på barnen och hjälpa dem att få det som de tänkt sig. (Knutsdotter Olofsson (2002, s. 

177).  

Miljön kan ses som en extra pedagog. Den skall vara tillgänglig för barnen, tillgodose deras 

behov och intressen. Utomhusmiljön ska vara vacker och stimulera barnens sinnen och 

naturliga rörelsebehov. Sist men inte minst ska förskolemiljön uppmuntra till lek (Claesdotter, 

2005, s. 46). Hur förskolegården är utformad har stor betydelse för vilka aktiviteter och lekar 

som leks. Platsens inflytande kan vara väldigt starkt. Barn leker bara vissa lekar på ett enda 

ställe trots att det kan finnas andra ställen på gården som är lika lämpliga enligt oss vuxna 

(Moyles, 2002, s. 57). Pramling Samulesson & Sheridan (1999, s. 94), Knutsdotter Olofsson 

(2003, s. 123 ff.) och Granberg (1998, s. 119 f. samt 122) skriver att barnen behöver ha 

tillgång till ett omväxlande, föränderligt och fantasirikt material. Hon menar även att 

naturmaterial stimulerar barnens fantasi på ett sätt som färdiga leksaker inte har möjlighet till. 
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I våra litteraturstudier har framkommit att leken är viktig för barnens utveckling och lärande. 

Pedagogerna ska ge barnen tid och utrymme för lek utan avbrott och ha ett tillåtande 

förhållningssätt samt delta i barnens lek. Miljön ska utformas med små rum och lekhörnor 

som inspirerar och lockar barnen till lek. 
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4 Redovisning av intervjuer och observationer 

Vi kommer att redovisa de resultat som vi fått fram i våra intervjuer och observationer utifrån 

följande områden: pedagogens syn på lek, hur pedagogen kan bidra och förhålla sig till leken 

samt miljöns betydelse för lek. Våra intervjupersoner är följande: Lena i 40-årsåldern och har 

arbetat i 20 år, Cecilia i 50-årsåldern och har arbetat 2 år, Åsa i 30-årsåldern och har arbetat 

10 år, Anna i 30-årsåldern och har arbetat i 16 år, Lotta i 30-årsåldern och har arbetat 12 år 

samt Marie i 40-årsåldern och har arbetat 19 år.   

Här följer en kort presentation av de olika förskolorna som observerats. På 1–5-

årsavdelningen arbetar Cecilia och Lena och förskolans lokaler består av flera små rum. 

Arbetslaget har satsat mycket på inomhusmiljön och inrett olika lekmiljöer tillsammans med 

barnen. Det finns många små lekhörnor med skärmar och draperier som t.ex. affär, konditori, 

bygghörna, slott, dockrum och kuddrum. I dockrummet finns tillgång till utklädningskläder 

och olika plastbackar med spännande innehåll som lockar barnen till lek. Utomhusmiljön är 

en naturtomt där det naturligt finns små rum och kryp in i form av buskage där barnen ofta 

håller till.   

På 1–3-årsavdelningen arbetar Anna och Marie och förskolans lokaler består av ett lite större 

lekrum samt några smårum. Barnen har tillgång till en dockvrå, en pysselhörna och ett 

sagorum där barnen ofta sitter och läser samt en mjukispool och rutschkana där barnen gärna 

leker. Förskolan har satsat på att inreda utomhusmiljön. Där har barnen möjlighet att gunga, 

leka i en lekstuga, sandlåda, klätterställning och flera andra små rum där barnen kan leka 

ostört.   

På 4–5-årsavdelningen arbetar Lotta och Åsa och förskolans inomhusmiljö består av en 

lekhall, ett matrum och ett målarrum. I lekhallen håller personalen på att inreda flera små rum 

i rummet. Där finns en tvåvåningskoja, en dockhörna, en kartongkoja och en bygghörna. I 

matrummet finns en läshörna. De har också satsat på utomhusmiljön, där har barnen tillgång 

till vattenlek, kojlek, piltunnel och en båt att leka i.  
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4.1 Intervjuer  

4.1.1 Pedagogernas syn på lek 

Samtliga pedagoger anser att leken är viktig och att den bör prioriteras i verksamheten. Lena 

poängterar att ”leken är ett sätt att må bra, en nödvändighet, leken är en arena där man lär sig 

nya saker”. Hon anser att leken är bra för hälsan för både barn och vuxna, eftersom de i leken 

får möjligheter att kliva in i en annan värld och glömma tid och rum. Hälften av pedagogerna 

tycker att i leken får barnen göra som de vill och att barnens fantasi får bestämma. Allt som 

de ser och hör kommer fram i leken, detta är barnens sätt att bearbeta och lära sig nya saker. 

Åsa anser att leken är något som barnen kan gå in i så djupt så att ingenting annat stör dem 

utan att de kan vara där de är.   

Alla utom en pedagog tycker att den fria leken är något där barnen själva väljer vad de vill 

leka, där de kan utgå från sina egna tankar och idéer. Den är något som inte styrs av vuxna, 

utan i den fria leken får barnen behålla sin uppfinningsrikedom. De flesta av pedagogerna 

anser att den fria leken har stor betydelse och är viktig men Lena ifrågasätter om det finns 

någon fri lek. Hon menar att det inte är bra att släppa leken helt fri utan att det finns en vuxen 

i närheten för att ha inblick i vad som händer för att kunna ge trygghet.   

Alla pedagoger anser att det är viktigt att prioritera leken i förskolan och att ge leken mycket 

tid och utrymme. Samtliga pedagoger tycker också att de i möjligaste mån försöker ge leken 

mycket tid. Därför har de gjort omändringar i strukturen på dagen även om det finns mer kvar 

att göra för att det skall bli bättre. Lena tar upp att leken är basen i verksamheten och att den 

ska ha stor prioritet i planeringen. Hon anser att det är viktigt att reflektera och diskutera över 

detta i arbetslaget, att tänka på frågor som: hur fungerar leken nu, hur gör vi för att den ska 

fungera bättre och hur får den tid och utrymme?   

När det gäller förutsättningar för leken poängterar de flesta pedagogerna miljöns och 

materialets betydelse för en fungerande lek. Två av pedagogerna lyfter fram att deras roll är 

viktig. Genom att de finns i närheten eller går in i barnens lek stimuleras och förs leken 

vidare. Åsa anser att pedagogerna ska vara lyhörda och visa respekt genom att inte tvinga in 

andra barn i redan påbörjade lekar så att inte leken blir störd och avbryts. Lena påpekar att det 

är viktigt att pedagogerna har god kunskap om leken.  
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Pedagogerna anser att det finns hinder för att lek ska uppstå. Alla utom en pedagog tar upp 

tidens betydelse för att barnen ska få leka ostört utan avbrott. Lena tar upp nackdelen med en 

strukturerad och inrutad vardag, eftersom barnen då kan känna att det inte är lönt att sätta 

igång någon lek. En miljö med mycket saker och där det är rörigt kan också påverka och bli 

ett hinder för barnens lek anser Cecilia och Anna. Leken kan också bli störd av andra barn 

upplever Marie och Cecilia. Samtliga pedagoger berättar att de avbryter leken för andra 

aktiviteter men de har blivit mer medvetna om att ge barnen mer tid för lek och att försöka 

låta dem leka färdigt.   

4.1.2 Hur pedagogen kan bidra och förhålla sig till leken 

Alla pedagoger är överens om att den fria leken är betydelsefull för barnens utveckling och att 

barnen lär i leken. Marie anser att lek är barnens arbete, deras sätt att lära och det viktigaste de 

har. Tre av pedagogerna menar att barn lär sig socialt samspel i leken. Cecilia tar upp att barn 

lär sig att lösa konflikter i leken. Åsa för fram att det inte finns några krav i leken utan där kan 

barnen låtsas och prova på att de är någon annan. Lotta tycker att den fria leken är 

betydelsefull eftersom barnen då får komma på att göra saker själva.  

Pedagogerna har olika uppfattningar om vilken roll och hur stor delaktighet de ska ha i 

barnens lek. Lotta uttrycker att hon som pedagog kan delta i barns lek men att hon oftare finns 

med på avstånd och observerar leken och avbryter den om den går över styr. Cecilia säger om 

sin roll i leken att: ”Jag är nog den som står utanför och tittar på.” Åsa tycker att barnen ska få 

sätta igång leken själva och att de vuxna ska följa med på barnens villkor och stå till tjänst 

med och ta fram det som behövs för leken. Marie poängterar pedagogernas roll för att utforma 

en miljö som fungerar bra till lek och att tillhandahålla material. Hon menar också att 

pedagogerna även bör gå in i konflikter och försöka hjälpa till om inte barnen själva kan lösa 

dessa. Marie uttrycker att genom att delta i leken kan hon göra insatser för att den ska 

utvecklas. Lena anser att pedagogerna ska gå med i barnens lek eftersom då ofta fler barn 

släpps in i leken. Hon poängterar att den viktigaste funktionen som pedagogerna har är att 

skapa trygghet för att ge alla barn möjlighet att samspela och våga gå med i leken. Anna 

tycker att pedagogerna ska gå med och hjälpa till i leken om det behövs.   

Genom att gå med i barnens lek kan pedagogerna tillföra material och få med fler barn i leken 

menar Cecilia. Hon säger: ”Om det är ett barn som är en liten hund kan pedagogerna fråga om 
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det är någon som vill ha den här lilla hunden, för att få med barnet i leken.” Marie tar upp att 

det kan vara olika från gång till gång. Ibland vill barnen leka själva och ibland vill de att de 

vuxna ska vara med. Vidare menar hon att pedagogerna ska vara observanta och lyhörda för 

de tillfällen då barn vill ha med en vuxen i leken. Anna ger uttryck för att pedagogerna ska 

vara med i leken om barnen vill, eller gå in i leken om det behövs. Hon anser att pedagogerna 

inte bara ska klampa in i leken utan hålla sig på avstånd. Lena säger att: ”Man får träna 

mycket för det är väldigt lätt att bara klampa in i leken.” Hon menar vidare att det är en svår 

balansgång och att pedagogerna ska inta en passiv roll för att inte ta över leken. Åsa säger att 

de vuxna inte ska ta över och styra utan följa med på barnens villkor.   

När vi frågar pedagogerna hur de arbetar för att utveckla den fria leken är det bara tre av dem 

som kan svara på frågan. Detta kan bero på att dessa har läst och fördjupat sig om leken samt 

diskuterat och reflekterat i arbetslaget hur leken kan utvecklas. Lena belyser vikten av att 

diskutera lekens utveckling i arbetslaget. Hon anser att pedagogerna ska värna om leken, ge 

den tid, utrymme, skapa inbjudande miljöer samt ge lekro. Därför, menar hon att det är viktigt 

att frilägga en personal från vardagsrutiner så att den kan inrikta sig på att delta i barnens lek: 

”Det kan vara väldigt jobbigt eftersom vi pedagoger inte är på hemmaarena så man får träna 

mycket på detta, för detta är ju vårt arbete.” Åsa tror att ”det är hemskt viktigt att allihop i 

arbetslaget har samma inställning och samma tankar för att det ska kunna bli någon fri lek”. 

Hon tar också upp att det är viktigt att tänka på hur pedagogerna förhåller sig till leken. Även 

om pedagogerna inte deltar i leken är det viktigt att observera och se vad barnen leker och för 

att kunna hjälpa till att utveckla leken, påpekar Marie.   

Pedagogerna menar att de kan ge leken inspiration på olika sätt så att den stimuleras och 

utvecklas. Genom att inreda olika lekmiljöer samt tillföra nya saker anser Cecilia att barnens 

fantasi kan stimuleras och utvecklas. För att leken ska utvecklas måste pedagogerna observera 

leken för att veta vad barnen leker, annars anser Cecilia att det kan vara svårt att föra leken 

vidare. Lotta menar att pedagogerna ska ge leken tid. Har barnen svårt att komma igång med 

leken kan de vuxna hjälpa dem igång. Detta kan ske genom att pedagogerna är med och 

startar upp en lek och sedan smyger iväg så att barnen kan leka själva, annars kan det bli för 

mycket vuxenstyrt. Åsa menar att pedagogerna kan stimulera leken genom att utgå från en 

saga eller dramatisera och därefter plocka fram rekvisita och ge barnen tid samt finnas med 

för att utveckla leken. Lena uttrycker fördelen med att ge barnen upplevelser: ”Det behöver 

inte vara så stort, det kan vara att säga ett förlösande ord eller att ställa en fråga som sätter 
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igång barnens lek och fantasi.” Lena tar också upp att utifrån en upplevelse, dramatisering 

eller en bok kan pedagogerna arbeta temainriktat tillsammans med barnen.   

Samtliga pedagoger anser att de har kommit en bit på vägen för att stimulera och utveckla 

barnens lek men helt nöjda kan de aldrig bli. Lena menar att ”vi har kommit långt med miljön 

men detta med att delta mer i leken och vara där barnen leker så att man får mer inblick i 

barnens lekar behöver vi bli bättre på”. Anna säger: ”Vi tänker att barnen ska få mycket fri 

lek, men planerar allteftersom att det ska bli ännu mer fri lek.” Det finns alltid mer att göra för 

att utveckla leken anser Marie. Lotta tycker att barnen får ganska mycket tid för fri lek men 

fortfarande finns det en hel del aktiviteter som avbryter barnens fria lek ”man kan alltid bli 

bättre”. Åsa säger: ”Jag är inte riktigt nöjd ännu. Det är en process som tar tid /…/ man måste 

se till att inte falla tillbaka till gamla mönster utan ge leken tid.” Cecilia tycker att det är svårt 

”vi har fortfarande många avbrott som stör den fria leken och mycket uppstrukturerat”. Hon 

tar också upp att det måste finnas utrymme för barnen att leka utan att bli störda.   

4.1.3 Miljöns betydelse för leken 

Miljön ska vara utformad efter barnens intresse och det ska finnas saker som intresserar 

barnen just nu, menar två av pedagogerna. Marie påpekar att: ”Det ska finnas många saker 

som inte är givna att leka med, som kan inspirera barnens fantasi.” Lotta anser att miljön ska 

vara så varierad som möjligt för att främja leken. Även Anna uttrycker att det ska finnas 

roliga lekmiljöer som lockar till lek. Några pedagoger menar att det ska finnas små rum som 

barnen kan leka i utan att bli störda. Miljön ska vara föränderlig säger Lena, likaså ska 

pedagogerna fundera över vilket lärande som hon/han vill ha när miljön utformas. Hon tar 

som exempel att om pedagogerna vill stimulera matematik kan det ställas fram saker i olika 

storlekar t.ex. en liten, en mellan och en stor burk för att väcka barnens intresse för 

matematik. Åsa för fram att förskolan där hon arbetar har inriktat sig på att utveckla 

utomhusmiljön. Tanken har varit att de fyra elementen luft, vatten, eld och vind ska finnas 

med. Hon för också fram betydelsen av att det ska finnas små rum även utomhus så att barnen 

kan leka ostört. Åsa tar också upp att ute behövs inte så mycket material, en pinne kan för 

barnen förvandlas till allt möjligt.   

Pedagogerna är överens om att miljön har betydelse för att utveckla och stimulera barnens 

lek. Miljön ska vara utformad så att det kan skapas möten säger Lena. Om det är oordning kan 
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barnen inte leka menar Cecilia. Två av pedagogerna anser att om det inte finns saker att leka 

med så blir det ingen lek. Det måste finnas saker som intresserar barnen för att de ska bli 

sugna på att leka menar Marie.   

Samtliga pedagoger anser att miljön kan vara ett hinder för barns lek. Några av pedagogerna 

tar upp att det kan bero på att det är för mycket saker och rörigt eller att det är för många barn 

i samma rum. Lena menar att en fel utformad miljö och fel saker hindrar barnens lek. Om 

miljön inte är anpassad för rätt ålder är det ett hinder tycker Marie. Lotta säger att uteleken 

framför allt i storstäder blir begränsad om det saknas en utegård på nära håll. Även Cecilia 

anser att det finns hinder för leken i miljön beroende på hur den är utformad.  

4.2 Observationer 

4.2.1 Exempel på leksituationer 

Några observationer visade att pedagogerna var lyhörda och respekterade barnens lekar och 

lät barnen leka färdigt. Som t.ex. när barnen var i full gång med en familjelek i dockvrån. 

Leken hade pågått en längre stund när det var dags att äta frukt. En pedagog gick in till barnen 

för att avbryta deras lek för en fruktstund. Men när pedagogen såg att barnen var i full gång 

med sin lek, lät hon barnen fortsätta sin lek och de fick äta frukt senare. Eftersom inte 

pedagogen avbröt leken fick barnen möjlighet att leka färdigt sin lek och fick lekro. Men 

observationerna visade även att barnens lek avbröts för planerade aktiviteter. I exemplet med 

barnen som byggde upp en träjärnväg. Barnen samarbetade och byggde gemensamt upp sin 

järnväg under en längre stund. När de var färdiga med sitt bygge och skulle sätta igång sin lek 

kom en pedagog och avbröt barnens lek för att de skulle besöka förskoleklassen. Barnen 

behövde inte städa undan tågbanan utan fick spara den till efter besöket. Trots att barnen fick 

spara sitt bygge blev det ingen fortsatt lek.  

Vid flera tillfällen observerades att pedagogernas förhållningssätt hade stor betydelse för hur 

barnens lek utvecklades. I en observation var barnen i full gång med att flytta med sig 

leksakerna från dockrummet till ett annat rum. När en pedagog uppmärksammade detta 

stoppade hon barnen och tyckte att de kunde leka i dockvrån. Barnen blev besvikna eftersom 

de inte kunde fullfölja sin lek som de hade planerat. Detta bidrog till att det inte blev någon 

fortsatt lek vid det här tillfället. Vid ett senare tillfälle observerades samma barngrupp men 

med en annan pedagog. Då fick barnen tillåtelse att flytta med sig leksakerna från dockvrån 
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för att leka en familjelek i hallen. Barnen packade sina saker och lekte att de åkte på semester 

och fler barn lockades med i leken. Leken utvecklades och pågick under en längre stund. 

Ytterligare en observation visade att när pedagogen var tillåtande kunde barnens lek 

utvecklas. Några barn lekte med sand i en liten vrå utomhus. På denna plats brukade barnen 

inte få använda sand men när pedagogen såg att barnen var i full aktivitet lät hon dem 

fortsätta leka. Barnen hämtade gräs och tallrikar och började laga mat som de sedan sålde i en 

affär. I observationerna såg vi att pedagogernas tillåtande förhållningssätt gjorde att leken 

utvecklades.  

4.2.2 Hur bidrar och förhåller sig pedagogen till barnens lek 

Vid flera tillfällen observerades att barnen lekte mer när det var färre barn. De fick större 

utrymme och deras lek stördes inte av andra barn. Barnens lek inspirerades och fick näring 

från upplevelser som de varit med om. Observationerna visade att barnen bearbetade sina 

upplevelser och blev inspirerade till lek. Ett exempel på detta var när barnen varit med om en 

upplevelse i form av en tidsresa. För att förflytta sig bakåt i tiden följde barnen en man som 

spelade på flöjt. Denna händelse avspeglade sig i barnens lek utomhus. Ett barn letade upp en 

pinne och låtsades spela flöjt och fick med sig de andra barnen i leken. Här inspirerades 

barnens lek av upplevelsen och med hjälp av fantasin förvandlade barnet en pinne till en flöjt.   

Observationerna visade att när pedagogerna var i närheten där barnen lekte skapade det 

trygghet för barnen och pedagogerna hade lättare att hjälpa barnen när de såg vad som skedde. 

Följande exempel visade på detta: Två små pojkar satt i en bil och lekte polis. Det uppstod en 

konflikt mellan pojkarna. Pedagogen var först lite avvaktande för att se om barnen kunde lösa 

konflikten själva. När barnen inte klarade av att lösa konflikten själva gick pedagogen in och 

hjälpte till. Vid ett annat tillfälle saknades pedagogernas närvaro av barnens lek. Barnen lekte 

i lekhallen, några tysta och blyga barn satt bredvid och tittade på när de andra barnen lekte 

men vågade inte delta.   

4.2.3 Miljöns betydelse för leken 

Med miljön menar vi efter att ha tolkat litteraturen och resultatet från vår undersökning, allt 

som finns runtomkring barnet och som är med och påverkar leken. Observationerna visade 

hur pedagogerna bidrog till att leken utvecklades genom att de tillförde material och gav 

inspiration i form av roliga lekmiljöer och upplevelser. Ett exempel var när en pedagog läste 
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sagan om Algot och Atchi för barnen. Efteråt inspirerades barnen att leka handlingen i boken. 

Pedagogen såg barnens lek, tillförde rekvisita och byggde en flotte tillsammans med barnen. I 

observationen såg vi att barnens upplevelse av sagan och pedagogens tillförande av material i 

form av en hatt och en flotte gjorde att barnens lek inspirerades och utvecklades och att sagan 

lektes vid flera senare tillfällen. Ytterligare ett exempel visade att pedagogernas tillförande av 

material och även deltagande i leken inspirerade och stimulerade barnens lek. En pojke ville 

leka affär med en pedagog. Efter en stund hämtade pedagogen material till affärsleken i form 

av en kassaapparat, varukorg och pengar. Fler barn lockades med i leken även de blyga och 

försiktiga barnen vågade delta. Barnen plockade varor i sina korgar och betalade sedan i 

kassan hos pedagogen. Leken pågick under en lång stund.   

Observationerna visade att barnen ofta lekte i små vrår eller i naturliga rum i rummen. Det 

förekom ofta att barnen byggde kojor eller en mur med kuddar runtomkring för att avskärma 

och skydda sin lek. Ett exempel som visade på detta var när barnen lekte affär. De byggde 

upp ett litet rum med kuddar runt sin affär för att avgränsa den ifrån de andra barnens lek. 

Ytterligare ett exempel var när några barn leker mamma, pappa, barn och hundar. De använde 

sig av kuddar för att skapa små rum i rummet.   

4.3 Sammanfattning och analys av resultaten 

4.3.1 Pedagogens syn på lek 

Pedagogerna anser att leken är viktig för barnens utveckling och lärande och att leken ska ges 

stor plats och utgöra basen för verksamheten. Det framkommer i intervjuerna att pedagogerna 

har olika syn på fri lek. Detta kan bero på att pedagogerna lägger olika innebörd i ordet fri lek 

eftersom det är ett öppet begrepp. Den pedagog som ifrågasätter fri lek, tänker sig fri lek helt 

utan vuxnas närvaro medan de andra pedagogerna menar att fri lek är när barnen själva väljer 

vad de vill leka. Den pedagog som ifrågasätter fri lek är en av de pedagoger som genom 

studier har fördjupat sig inom leken. Det framkommer också i intervjuerna att det är viktigt att 

arbetslaget har samma inställning och samma tankar för att leken ska kunna prioriteras och 

det behövs framför allt personal som har kunskap om leken.   

Pedagogerna har blivit mer medvetna om att ge barnen tid och utrymme för lek efter det att de 

har läst och fördjupat sig om leken samt fört diskussion i arbetslaget. Eftersom pedagogerna i 
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intervjuerna ger uttryck för att prioritera leken borde de stödja leken istället för att avbryta 

den. Men det framkommer i både observationer och intervjuer att leken avbryts vid olika 

tillfällen för rutinsituationer och planerade aktiviteter. Varför finns det så mycket planerad 

verksamhet på förskolan trots att pedagogernas medvetenhet om att ge leken tid och utrymme 

och att sträva efter att få så få avbrott som möjligt i leken? Detta kan bero på invanda rutiner 

eller att pedagogerna inte alltid reflekterar över att de avbryter barnens lek.  

4.3.2 Hur pedagogen kan bidra och förhålla sig till lek  

Samtliga pedagoger framhåller vikten av att vara deltagande i barnens lek men två av 

pedagogerna uttrycker att de mest står utanför leken för att observera. Vi antar att det beror på 

att pedagogerna har svårt att veta hur de ska förhålla sig till barnens lek eller att pedagogerna 

behöver ha uppsikt över hela barngruppen och därför inte deltar i leken. Pedagogerna ger 

uttryck för att de ska inta en passiv roll i leken istället för att klampa på och ta över. Detta 

styrktes även i observationen av affärsleken där pedagogen tillför material och hjälper in fler 

barn i leken utan att ta över och styra den.  

I observationerna uppmärksammar vi att de tysta och blyga barnen har lättare att ta sig in i 

leken när de vuxna deltar i leken. Trots att pedagogerna inser att det är viktigt att delta och 

vara närvarande i barnens lek uppstår situationer där barnen lämnas ensamma att leka som i 

observationen när de tysta och blyga barnen satt och tittade på de andra barnens lek i 

lekhallen. Om pedagogerna hade deltagit eller varit närvarande kanske denna situation inte 

hade uppstått. En förklaring till detta kan vara att det är för stora barngrupper och för lite 

personal, vilket gör att pedagogerna har svårt att hinna vara med överallt. Det kan också bero 

på att pedagogerna inte är medvetna om betydelsen av att prioritera leken och att delta i 

barnens lek.   

Observationerna visar att när pedagogerna är tillåtande och undviker onödiga regler samt låter 

barnen möblera om och flytta på saker, medför det emellertid att leken kan utvecklas. 

Informanterna har svårt att ge uttryck för hur leken kan utvecklas. Däremot framkom det från 

två av pedagogerna att genom upplevelser i form av dramatisering och sagor får barnen 

inspiration och stimulans som i sin tur utvecklar leken. Dessa två pedagoger har fördjupat sig 

inom leken genom att läsa en 10-poängskurs om leken vilket kan ha påverkat deras svar.  
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4.3.3 Miljöns betydelse för leken  

Det framkommer i intervjuer, observationer och litteratur att det är viktigt att utforma miljön 

utifrån barnens intressen för att den ska ge inspiration och locka till lek. Pedagogerna 

poängterar också att barnen ska ha tillgång till många små rum både utom- och inomhus för 

att få leka ostört samt leksaker som stimulerar till lek. Vi märkte i våra observationer att när 

olika lekmiljöer inreds sätter det fart på barnens lek och att leken utvecklas när pedagogerna 

tillför material och rekvisita. När inomhusmiljön är inredd med många små lekhörnor ser vi 

att barnen lockas till lek under längre stunder. Observationerna stämde överens med det som 

framkom i intervjusvaren när det gäller utformning av inomhusmiljön. I utomhusmiljön ser vi 

att barnen leker mer ostört eftersom det naturligt finns många små rum och kryp in som 

barnen kan leka i. Vi har i våra resultat alltså sett att pedagogernas utformning av miljön har 

stor betydelse för hur barnens lek stimuleras och utvecklas.  
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5 Diskussion 

Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på hur pedagogerna i förskolan kan stimulera 

och utveckla barns lek. De frågor som vi ville ha svar på var pedagogernas syn på lek, hur 

pedagogerna kan bidra och förhålla sig till leken så att den utvecklas, vilken betydelse miljön 

har för barnens lek och hur pedagogerna kan utforma miljön så att den inspirerar till lek. 

Tanken med att intervjuerna och observationerna skulle komplettera varandra visade sig ge ett 

bra resultat. I intervjuerna gav pedagogerna oss inblick i deras tankar kring barnens lek, detta 

kunde vi sedan observera och koppla samman till en helhet. Vi kommer här att knyta ihop 

resultaten från intervjuerna och observationerna med litteraturen. Vi använder oss av våra 

huvudrubriker från resultatdelen: pedagogens syn på lek, pedagogens förhållningssätt och 

miljöns betydelse.  

5.1 Pedagogens syn på lek  

När det gäller pedagogernas syn på lek kommer det fram olika synsätt i intervjuerna. 

Pedagogerna är överens om att leken är viktig för barnen. Åsa lyfter fram att arbetslaget 

behöver ha en gemensam syn på lek. Lena poängterar att en viktig faktor när det gäller att 

utveckla leken är att hela arbetslaget har kunskap om lek och att det är en förutsättning att 

hela arbetslaget vill prioritera leken. En av pedagogernas uppfattning skilde sig markant ifrån 

de andras svar, hon ifrågasatte om det egentligen finns någon fri lek. Hon anser att det inte är 

bra att släppa leken helt fri, utan att det finns någon vuxen med som har inblick i vad som 

händer i leken och för att skapa trygghet och för att få leken att gå vidare. Hon menar att om 

pedagogerna är där barnen är har de möjlighet att påverka leken på olika sätt. Utifrån detta 

svar och genom våra observationer samt övriga intervjusvar inser vi att det är en förutsättning 

att pedagogerna deltar eller finns i barnens närhet för att leken ska utvecklas och blomstra och 

för att alla barn ska bli delaktiga i leken. Samma slutsatser framkommer också i den tidigare 

forskningen (se t.ex. Åm (1992, s. 41 m.fl. ställen) och Knutsdotter Olofsson (2002, s. 24)).   

Det framkommer av intervjusvaren att leken är viktig och den skall ha en stor plats i 

förskolan. Pedagogerna vill att leken ska få mycket tid och mycket utrymme. Pedagogerna har 

på senare tid dessutom blivit mer medvetna om vikten av att ge barnen mer tid för lek och att 

inte avbryta den för att den ska kunna utvecklas. Knutsdotter Olofsson (2002, s. 176) menar 

precis som intervjupersonerna att det är förskolans personal som måste se till att barnens lek 
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blir ostörd. Pedagogerna upplever också att leken avbryts för andra aktiviteter vilket även 

framkom i våra observationer. Detta kan bero på invanda rutiner och att pedagogerna gör som 

de alltid gjort utan att tänka på att de kan göra det på något annat sätt. En annan orsak kan 

vara att pedagogen vill ha något konkret att visa upp inför föräldrarna istället för att svara att 

de ”bara” har lekt. När pedagogerna ser att barnen leker bra anser vi att det är viktigt att stödja 

leken istället för att avbryta den. Barnen kan inte sätta igång komplicerade lekar om de hela 

tiden blir avbrutna. Även i litteraturen poängteras lekens betydelse för barnens utveckling och 

lärande och att leken är det viktigaste barnen har (se t.ex. Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 134). 

Därför tycker vi att det är viktigare att barnen får mycket tid för lek istället för att ha för 

många planerade aktiviteter. Detta verkar dessutom vara något som de intervjuade 

pedagogerna håller med om, men som de inte alltid omsätter i praktiken.  

5.2 Hur pedagogen kan bidra och förhålla sig till lek  

Det som kommit fram i vår undersökning om pedagogens bidrag och förhållningssätt för att 

utveckla leken berör bland annat pedagogens tillåtande förhållningssätt till leken. Det 

framkommer i våra observationer att när pedagogerna är tillåtande och undviker onödiga 

regler får barnen möjlighet att genomföra sin lek som de har tänkt. Även Knutsdotter 

Olofsson (2002, s. 176) har gjort liknande observationer. Pedagogernas bidrag till leken 

genom att ge stoff och näring i form av material och upplevelser samt att han/hon är 

deltagande och närvarande för att leken skall utvecklas har vi också sett är viktigt. Men 

pedagogernas roll i leken är inte självklar. Några av pedagogerna har uppfattningen att de stör 

barnens lek och därför inte ska gå med i den. Osäkerheten hur pedagogerna ska vara i leken 

och hur de ska agera gör att pedagogerna väljer att inte gå in i barnens lek. Deras osäkerhet 

kan bero på att de saknar kunskap om hur de ska förhålla sig till barnens lek.   

Vad pedagogerna har för attityd och förhållningssätt till lek och att delta i barnens lek har stor 

betydelse för hur leken fungerar och vilken plats den får. I litteraturen diskuteras 

pedagogrollen i förhållande till barnens lek och där lyfts det fram att det kan finnas ett 

dilemma för pedagogerna när det gäller detta. Forskning om leken visar emellertid att det är 

positivt med pedagogernas deltagande i barnens lek men att det i praktiken kan saknas tid och 

kompetens för att genomföra detta (Lillemyr, 2002, s. 233). Detta är något som behöver lyftas 

fram och förbättras i lärarutbildningen. Några av pedagogerna lyfter fram betydelsen av att 

delta och hjälpa barnen att samspela med varandra i leken. Detta är något som Lillemyr 
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(2002, s. 239) anser är en förutsättning för att barn ska kunna leka, vilket också vi instämmer 

i.   

Vi håller med Knutsdotter Olofsson (2002, s. 24) att det är viktigt att pedagogerna är där 

barnen leker eller är med i barnens lek. Detta är också något som samtliga pedagoger är 

överens om. Det har exempelvis i våra observationer visat sig att leken håller på längre 

stunder när en vuxen är med, vilket också Åm (1992, s. 41) och Knutsdotter Olofsson (2002, 

s. 24) har observerat. Några pedagoger i undersökningen framhäver betydelsen av att de 

vuxna ger barnen stöd i leken genom att de hjälper till att lösa konflikter och höja ett enskilt 

barns status. Det har också framkommit i observationerna att när de vuxna deltar i leken, är 

barnen mer benägna att släppa in flera barn. Denna observation överrensstämmer med tidigare 

forskning (t.ex. Åm (1992, s. 42) och Knutsdotter Olofsson (2002, s. 29)) och lyfts också fram 

i de flesta av intervjuerna. I våra observationer ser vi också att pedagogerna får med hela 

barngruppen genom att delta i barnens lek. Leken pågår under en längre tid och de tysta och 

blyga barnen kommer till sin rätt.  

De flesta av pedagogerna som vi intervjuat deltar i barnens lek förutom några få som anser att 

deras roll mer handlar om att iaktta och att finnas med på avstånd. De pedagoger som uppger i 

intervjuerna att de deltar eller är närvarande i barnens lek överensstämmer med vad vi sett i 

våra observationer. Det framkommer i intervjuerna att vissa pedagoger upplever att det är 

svårt att hänge sig i leken, eftersom de alltid måste ha ett öra öppet till resten av barngruppen. 

Någon pedagog hade som lösning att frilägga en personal i arbetslaget så att den pedagogen 

på så sätt får leka mer ostört. Om detta ska fungera är det en förutsättning att alla i arbetslaget 

tycker att det är viktigt att delta i barnens lek.   

Två av pedagogerna uttrycker fördelen med att ge barnen upplevelser, genom att utgå ifrån en 

saga eller en dramatisering ges barnen inspiration till sin lek och på så sätt stimuleras och 

utvecklas den. Detta stämde också överens med vad vi såg i observationerna. Även Lindqvist 

(1996, s. 18 f.) och Åm (1992, s. 25) lyfter fram upplevelsernas betydelse för att ge barnens 

lek stimulans.  

Pedagogerna har en stor roll när det gäller att utveckla barnens lek. Vi har i vår undersökning 

kommit fram till att viktiga förutsättningar för utveckling av leken är att ge den tid, utrymme 
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och ostördhet utan avbrott samt att pedagogerna deltar i barnens lek och har ett tillåtande 

förhållningssätt samt ger inspiration på olika sätt för att utveckla barnens lek.  

5.3 Miljöns betydelse för leken 

Det har framkommit i intervjusvaren vikten av att barnen kan avskärma sin lek från andra 

barn. Det ska finnas små rum i rummen för att barnen ska kunna leka ostört och för att leken 

ska kunna frodas. I observationerna ser vi att barnen ofta skapar sina egna små avgränsade 

rum för sin lek. Det är en viktig förutsättning för att barnen ska få lekro, vilket också lyfts 

fram av Pramling Samuelsson & Sheridan (1999, s. 91) och Knutsdotter Olofsson (1991, s. 

34). Intervjupersonerna poängterar miljöns betydelse för att stimulera leken samt att utgå från 

barnens intressen när miljön inreds. Detta är något som vi anser är viktigt för att det ska bli en 

bra lek. För det krävs alltså en fantasifull och kreativ miljö. Intervjupersonerna och Lindqvist 

(1999, s. 82), Pramling Samuelsson & Sheridan (1999, s. 89) och Åberg & Lenz Taguchi 

(2005, s. 28 ff.) menar att miljön är viktig. Vi anser också att pedagogerna har en viktig roll 

när det gäller att reflektera över hur den fysiska miljön ska utformas på förskolan. Några av 

pedagogerna framhåller vikten av att utgå från barnens intressen när de planerar och bygger 

upp olika lekmiljöer, så att barnen inspireras till olika typer av lekar.   

Vidare menar pedagogerna att genom att tillföra material och rekvisita som t.ex. 

utklädningskläder sätter det fart på barnens lek, vilket också Lindqvist (1996, s. 18) och 

Knutsdotter Olofsson (2003, s. 123 ff.) tar upp. Detta stämde överens med det som framkom i 

observationen av affärsleken, när pedagogen plockade fram material utvecklades leken. Det är 

även viktigt för barnens fantasi att barnen har tillgång till material som går att omvandla 

poängterar några av pedagogerna. Flera av pedagogerna lyfter fram att utomhusmiljön är rik 

på många rum och att barnen där har tillgång till olika naturmaterial som stimulerar barnens 

fantasi. Granberg (1998, s. 119 f. samt 122) menar att naturmaterial stimulerar barnens fantasi 

på ett sätt som färdiga leksaker inte har möjlighet till. Även Knutsdotter Olofsson (2003, s. 

123 ff.) skriver att barn behöver ha tillgång till leksaker och saker som de kan omvandla i sin 

fantasi. Hon menar även att barnens fantasi och föreställningsförmåga är viktiga för att skapa 

sig inre bilder, något som vi också instämmer i.  
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5.4 Slutsatser  

Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till följande när det gäller pedagogens syn på 

lek. Pedagogerna tycker att leken är viktig och att den bör utgöra basen i förskolan eftersom 

barnen lär sig och utvecklas i leken. Leken är ett sätt för barnen att må bra, en nödvändighet 

för dem och det viktigaste barnen har, menar pedagogerna. Därför ska leken prioriteras och 

ges mycket tid och utrymme utan för många avbrott.   

Pedagogernas bidrag när det gäller leken är att ge stoff och näring i form av material och 

upplevelser. Pedagogernas förhållningssätt är att vara tillåtande till barnens lek och undvika 

onödiga regler samt vara deltagande och närvarande för att leken skall utvecklas. Trots att 

pedagogerna är medvetna om betydelsen av att delta i barnens lek framkommer det i 

undersökningen att det kan finnas hinder för pedagogerna att delta i barnens lek i form av 

olika arbetsuppgifter som måste göras.   

Miljön har stor betydelse för att locka till lek. Det ska finnas många små rum i rummen både 

inom- och utomhus för att barnen ska kunna leka ostört och för att leken ska frodas. Miljön 

ska utformas utifrån barnens intresse för att stimulera och locka till lek. Genom att bygga upp 

olika lekmiljöer samt tillföra material och rekvisita kan pedagogerna stimulera och utveckla 

leken.   

5.5 Slutord  

De olika delarna i vår undersökning har bidragit till att vi har fått en bredare kunskap om 

pedagogens syn, bidrag och förhållningssätt samt miljöns betydelse för att utveckla leken. Vi 

har blivit mer medvetna om lekens betydelse och vad som behövs för att stimulera och 

utveckla leken. Viktiga förutsättningar för detta är att ge leken tid, utrymme och ostördhet 

utan avbrott. Pedagogernas deltagande i leken är en förutsättning för leken samt ett tillåtande 

förhållningssätt. Inspiration till leken kan ges i form av upplevelser och utformandet av miljön 

samt tillförande av material och rekvisita.  

Pedagogerna uttrycker att leken är det viktigaste för barnen och att de lär och känner 

välbefinnande i leken vilket även framgår i litteraturen. Trots detta så prioriteras inte alltid 

leken i förskolan utan avbryts för planerad verksamhet. Eftersom leken är viktig för barnen 

tycker vi att detta är ett skäl till att prioritera leken i förskolan. Leker barnen bra ska 
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pedagogerna stödja leken istället för att avbryta den för planerade aktiviteter. För att detta ska 

ske krävs det att arbetslaget har kunskap och samma inställning samt samma tankar om leken 

för att den ska utvecklas och prioriteras i förskolan. Vi tycker att pedagogerna borde använda 

sin planeringstid till reflektion och diskussion för hur leken ska utvecklas istället för att 

planera olika aktiviteter. Varför prioriteras inte leken och varför förekommer det så många 

planerade aktiviteter i förskolans verksamhet som avbryter barnens lek, trots pedagogernas 

medvetenhet om lekens betydelse för barn? Beror det på pedagogernas svårigheter att ändra 

på invanda rutiner eller saknas kunskap om pedagogens bidrag och förhållningssätt samt 

miljöns betydelse för att utveckla leken? Detta är ett område som vore intressant att forska 

vidare på. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

Inledande informationsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur många år är du? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Hur länge har du arbetat i förskolan?  

Allmänna frågor angående leken 

5. Vad är lek för dig? 

6. Vad betyder fri lek för dig? 

7. Hur prioriteras leken på er förskola, vilket utrymme får den fria leken i verksamheten? 

8. Vilka förutsättningar krävs för en väl fungerande lek? 

9. Finns det några hinder för att lek ska uppstå och ta form? 

10. Avbryter du ofta barns lek? Av vilken orsak?  

Hur man som pedagog kan bidra och förhålla sig till leken. 

11. Hur betydelsefull tycker du att barns fria lek är? 

12. Vilken roll har du som pedagog i barnens fria lek? 

13. Hur deltagande anser du att man som pedagog ska vara i lek? 

14. På vilka sätt kan du ge inspiration till barnens lek så att den stimuleras och utvecklas? 

15. Är du nöjd med er förskolas insatser när det gäller barns fria lek? På vilka sätt?  

Hur man som pedagog kan utforma miljön så att den inspirerar till lek. 

16. På vilka sätt tycker du att miljön ska vara utformad för att främja leken?  

17. Anser du att miljön har någon betydelse för att stimulera och utveckla barns lek? Hur då? 

18. Kan miljön vara ett hinder för barnens lek?   

Tillståndsfrågor 

Får jag använda materialet i min undersökning?  

Du och din förskola och kommun är anonyma i arbetet. 
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Bilaga 2  

Till målsman/förälder  

Vi studerar vid Växjö Universitet och skriver vårt examensarbete, en c-uppsats om leken och 

hur man kan utveckla den. Vi ska observera hur pedagogen och miljön stimulerar och 

utvecklar leken. Materialet kommer att användas i vår c-uppsats och alla medverkande 

kommer att behandlas konfidentiellt.   

Med vänliga hälsningar 

Christina Henningsson Carina Helgesson 
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