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Syftet med det här arbetet är att undersöka pedagogers uppfattning av lekens betydelse för 

utveckling och lärande. Den studie som används är kvalitativ och det finns en strävan efter att 

belysa flera olika perspektiv i sammanhanget. 

 

Semistrukturerade intervjuer används som metod med ett antal förutbestämda frågor och 

följdfrågor. Utrymme har lämnats för vidare diskussioner och synvinklar. Resonemangen har 

skrivits ned och bearbetats i ljuset av tidigare forskning och litteratur. 

 

I resultatet kan utläsas att pedagogerna visar en viss ambivalens vad det gäller sin egen roll i 

barnens lek. De är överens om att leken är lärande men de tycker å ena sidan att de kan bidra 

med lärande i leksituationerna samt å andra sidan att barnens lek ska vara fri från vuxnas 

inblandning. En tudelning av leken och lärandet kan noteras. Pedagogisk dokumentation och 

olika projektarbeten uppges vara lärande och komma i första hand. Vad det gäller leken är 

tidsutrymmet begränsat och den tycks komma på sista plats efter andra aktiviteter och rutiner i 

den dagliga verksamheten på förskolan. 
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1. Inledning  

 

Det här arbetet belyser hur några förskolepedagoger uppfattar betydelsen av den så kallade 

”fria leken”, lek med tematiskt innehåll initierad av barnen själva; rollek och fantasilek. 

Pedagogernas uppfattning om deltagande i lek kan tydas så som att de tror att barnen inte vill 

ha med dem i sin ”fria lek”. Från vårt arbete i förskola har vi en erfarenhet av att några barn 

uttryckt motsatsen, de vill många gånger att vuxna ska delta, men att det ska vara på deras 

villkor så att i leken är det barnen som styr och de vuxna som får bli styrda. Många dagliga 

rutiner ingår i förskolan och barnen blir ofta avbrutna i sina lekar på grund av dessa. 

Pedagogerna tar olika mycket hänsyn till barns lek, men en tendens kan skönjas att den ”fria 

leken” inte har så stort företräde framför andra aktiviteter så som rutiner eller projektarbeten 

mm. Barnens lekar stoppas ofta av vuxna på grund av olika anledningar, barnen tystas ned 

och leken kan bli förflyttad av någon vuxen dit den ”stör” mindre. Detta är troligtvis vanligt 

samtidigt som den gängse uppfattningen av lek är att den är viktig.  

 

Vår erfarenhet är att barn gärna vill ha med de vuxna i sina lekar men att de vuxna inte har tid 

att delta. Vi har också upplevt situationer där pedagoger avbryter barns lek när det är dags för 

någon av alla dagens rutiner eller för att barnen stökar till det för mycket. Ett intresse har 

väckts att undersöka hur pedagogerna uppfattar sin egen roll i leken. 

 

1.1 Bakgrund  

Johansson och Pramling (2007) visar att definiera lek inte låter sig göras.  Bland annat nämns 

Oxford Dictionary (1992) där det finns en mängd olika beskrivningar.  Författarna betonar 

betydelsen av vuxnas syn på barn, lek och lärande är avgörande för hur barns perspektiv blir 

synligt. De visar vidare hur barnens meningsskapande alltid tolkas av de vuxna, samt att det 

därigenom skapas någon form av klimat, lär och lekmiljö på varje förskola. ”Leken är viktig 

för barns utveckling och lärande” (Lpfö 98 reviderad 2010:6). Läroplanen betonar leken och 

det lustfyllda lärandet som stimulerande på många olika plan. Utbildningsdepartementet 

(2010:4) skriver att ”lekens betydelse är oomstridd. Barn behöver och måste få leka. 

Utmärkande för leken är att den är spontan, lustfylld och frivillig” Detta sammantaget med att 

det i Lpfö -98 reviderad 2010:6 står att ” Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan” visar på hur leken dels kan 
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betraktas som barnens enskilda angelägenhet, dels som en metod för att skapa lärande 

situationer. 

 

Läroplanen, Lpfö98 reviderad 2010, skulle kunna tolkas så att lärandet är viktigare än leken. 

Lekens ”här och nu” lyfts inte fram där lek ses som lustfylld och utan tanke på prestation och 

framtidsaspekter. Leken har inte fått någon egen rubrik i läroplanen. ”Arbetslaget ska 

samarbeta för en god miljö för utveckling, lek och lärande…” (Lpfö98 reviderad 2010:11) I 

riktlinjer för förskolläraren under samma rubrik nämns lärandet under flera punkter, ordet lek 

nämns där emot inte. En tolkning skulle kunna bli att arbetslaget, både förskollärare och 

barnskötare ska se till att det finns en god miljö för lek men det ligger inte på någons ansvar. 

Leken inte har lagts in i någons ansvarsområde vilket lärandet har. 

 

Läroplanen ger ingen riktig vägvisning för hur pedagogerna ska förhålla sig till leken, om de 

ska de vara deltagare eller betraktare. ”Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö98 rev 

2010:6). Här kan man tolka leken som terapeutisk, när lek är terapi blir de vuxna observatörer 

och ska närma sig leken mycket försiktigt. Ingemar Gens (2011) menar i Svenska dagbladet 

att vuxnas förhållande till den fria leken ofta handlar om att de är åskådare till en lek som de 

egentligen skulle delta i för att vägleda barnen och utveckla leken. 

 

Kvalitet i förskolan skriver att ”leken utgör grunden för barns lärande” (2005:27). Dessutom 

framhåller Skolverket vikten av att pedagogerna ser till att det finns både tid och utrymme 

samt ordnar den fysiska miljön så att barn stimuleras att leka på olika sätt. Dessutom är det 

pedagogers uppgift att se till att leken blir mångsidig och fantasifull (a.a.).” Det är […] viktigt 

att personalen använder leken som ett medel såväl i arbetet med barngruppen som i arbetet 

med enskilda barns utveckling och lärande”(Skolverket 2005:27). Vidare poängteras att leken 

anses så viktig att den skrivits in i FN:s konvention om barns rättigheter. Leken måste få 

fortgå utan onödiga avbrott. Lekmaterial som är utvecklande ska tillhandahållas av de vuxna. 

Fri lek betyder inte lek som är fri från de vuxna. Vuxnas stöd behövs i all sorts lek. Det finns 

oändliga möjligheter att arbeta med exempelvis värdegrundsfrågor via leken. Genom att 

dokumentera och följa upp barnens lek kan pedagogerna och barnen få syn på lärandet i leken 

(a.a.). Det är enligt vår uppfattning både intressant och viktigt att ta reda på hur vuxna tolkar 

och förhåller sig kring barnens lek. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka några pedagogers uppfattning om lekens betydelse i förskolan för 

barns utveckling och lärande. Utifrån vårt syfte ställer vi följande frågor: 

Hur ser pedagogernas delaktighet ut i barnens lek? Vilka tids- och rumsutrymmen ges för lek? 

Hur ser pedagogerna på lekens potentialer för utveckling och lärande? 
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2. Litteraturgenomgång och lekteorier 

I detta kapitel görs en historisk tillbakablick på lekteorier, därefter följer nutida forskning av 

barns lek, det handlar bland annat om pedagogers förhållande till leken och lärandet, samt den 

fysiska miljöns betydelse för barns lek. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

 

2.1 Lekteorier 

2.1.1 Äldre teorier 

Teorier som skapats kring lek genom åren har utvecklats från tidigare teorier och bär spår av 

dessa, våra nutida teoribildningar har alltså utvecklats genom led av tidigare teorier och 

fragment finns kvar i dagens lekteorier (Welén 2009). En teori från 1700-talet var att lek 

handlade om överskottsenergi, kraftöverskottsteorin, när de grundläggande behoven var 

tillfredsställda används överskott av energi till lek. På 1800-talet förespråkade man 

rekreationsteorin, efter hårt arbete behövdes rekreation och lek var ett sätt att återhämta sig på 

skriver Welén (2009). Lek skulle vara bra för att stärka människan och skapa nya krafter. På 

1800-talets andra hälft talade man om leken som träning för vuxenlivet, övningsteorin. Barn 

kopierar vuxnas handlingar och beteenden i sin lek vilket sågs som förberedelser för att senare 

kunna klara sig som vuxna. I Weléns text (2009) står vidare att under samma tid fanns också 

rekapitulationsteorin, barnens lek följer en utvecklingskedja från djur till människa, i barnens 

lek kan man se människans historia i barnens olika lekteman vilka anses som universella 

(a.a.). 

 

2.1.2 Fröbel 

På slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet fick leken en ny dimension, psykologin blev 

en dominerande vetenskapsform och teoribildningen kring leken hämtades ur psykologin 

(Welén 2009).  Barnen behövde inte längre delta i produktionen, barndomen som ett begrepp 

trädde fram, en tid för barnen att få leka. Förskolan uppstod på slutet av 1800-talet, dåtidens 

barnträdgårdar upprättades, grundade från Fröbels teorier (a.a.). Fröbel menade att leken var 

”fri” och var något som var barnens angelägenhet, leken utvecklades enligt honom oavsett 

vuxnas påverkan (Lindqvist 1996). Tullgren (2004) har belyst Fröbels uppmaning kring barns 

lek: ”Vårda den du moder! Skydda den du fader!” (Tullgren 2004:18). Fröbels tankar tolkades 

så som att om barns leklust avbryts och förringas kan det få följder för barnets 

verksamhetslust längre fram i livet (a.a.). 
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Fröbel (1995) visar på hur leken för barnet är allvarligt menad och betydelsefull. Man kan i 

den se hur barnet blommar upp och visar en bit av sitt innersta. Barnets inre liv skapas av 

leken, oavsett hur de yttre omständigheterna ser ut. Barnen är enligt Fröbel (1995) i grunden 

goda och får barnens lek rätt näring blir barnen även som vuxna goda människor oavsett hur 

livet ter sig i övrigt. Lekens betydelse kan inte förringas. Detta bör läsas i belysning av den 

tidens sätt att se på och beskriva ett barns utveckling. Om man beaktar hans teorier under 

barnets hela uppväxt finns tydliga drag av både tukt och hård styrning. Frågan kan ställas hur 

det kan vara så att i dagens förskola detta ses som förlegat, samtidigt som hans tankar på olika 

sätt kommer till uttryck i verksamheten (a.a.). 

 

Enligt Fröbel var barndomen en period där barnen formades och därför också viktig att 

kontrollera.  Fröbel menade också att leken omväxlande behövde vara fri och omväxlande 

vara styrd av vuxna (Hjort 1996). Många forskare har pekat på att verksamheten i de 

”barnträdgårdar” där man arbetade efter Fröbels teorier ofta var hårt styrda mot den tidens 

moraliska regler och att det lekmaterial som han konstruerat bidrog till formalisering av de 

symboler som barn skapar under sina lekar (Linner 2008). En fantasi finns om det fria barnet 

i och med arvet från Fröbel, men den kommer alltid att hamna i spänningsfältet mellan teori 

och praktik (a.a.). I dagens förskola talar man om fri lek där ansvaret läggs på barnen att 

själva skapa innehåll och normer skriver Hjort (1996) i sin avhandling. ”Det är den vuxne 

som använder begreppet fri lek, och det är den vuxne som bestämmer var och när den ska äga 

rum” (Hjort 1996:17) Ett dilemma kan ses i den fria leken, för vem är den fri? Hon framhåller 

vidare att friheten kanske består i att de vuxna är fria ifrån barnen. De är fria ifrån ansvar, 

involvering och krav på att reflektera och tolka (a.a.).  

 

2.1.3 Piaget och Ericsson 

Jean Piagets utvecklingsteorier och Erik Homburger Erikssons känslomässiga teorier 

dominerade starkt under en stor del av 1900-talet (Welén 2009). Den psykoanalytiska 

lekteorin, som Eriksson utvecklade, hävdar att lekens viktigaste funktion är att bearbeta 

omedvetna känslor, leken är terapeutisk. I leken ska barnen kunna hävda sig mot 

vuxenvärlden och på grund av detta måste leken vara fri ifrån vuxna. Barnobservationer blir 

viktiga eftersom man anser att leken ger vägledning till olika diagnoser (Lindqvist 1996). 

Lillemyr (2002) skriver att Piaget haft stor betydelse för förskolans utveckling under 1900-

talet genom hans tankar kring den kognitiva utvecklingen. Barnets lekkompetens beror enligt 

Piagets teori på vilket stadie barnet uppnått. I stora drag kan det uttryckas så att det lilla barnet 
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under 4 år har en mer egocentrisk symbollek medan det efter 4 års ålder börjar tillägna sig den 

kollektiva leken, men det egocentriska tänkandet dominerar fram till cirka sjuårsåldern (a.a.). 

 

Piagets kognitiva teori om lek gör gällande att pedagogerna ska befinna sig utanför leken men 

att de ska bistå med bra lekmaterial (Lindqvist 1996). De kognitiva och psykoanalytiska 

teorierna pekar på barnens självreglering i leken. Antingen bearbetas barnens inre konflikter 

eller så befäster barnen sina kunskaper i leken (a.a.). Kritik finns idag mot Piagets teorier, det 

sociala samspelet beskrivs inte tillräckligt utförligt och språkets betydelse betonas inte heller 

tillräckligt. Det finns forskning som visar att barn samleker mycket tidigare än vad Piaget 

menar. I det postmoderna kunskapsperspektivet finns tankar om att omgivningen och det 

sociala samspelet har betydelse redan från spädbarnsåldern (Lillemyr 2002). 

 

2.1.4 Metakommunikation 

Teorin om metakommunikation utvecklades på 1930-talet (Welén 2009). Barnens 

kommunikation och samspel i lek studerades, man såg hur barnen kunde byta perspektiv i 

leken när de gick i och ur sina lekkaraktärer. Knutsdotter Olofsson (2009) skriver att i leken 

lär sig barn att reflektera över sitt eget tänkande, de gör så kallade metareflektioner när de går 

i och ur leken. Ena stunden spelar de en roll i leken och i nästa stund är de en regissör som 

står utanför leken och berättar hur den ska vara (a.a.). Barnen förflyttar sig ifrån här och nu i 

leken, de flyter mellan olika dimensioner och ibland behöver de förklara och förhandla med 

varandra, denna kommunikation är detsamma som metakommunikation (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2007).  

 

2.1.5 Vygotskij 

Lev Vygotskij kom med sina teorier under samma tid som Piaget och Ericsson. Welén (2009) 

tolkar Vygotskijs teorier som att barn inte leker för att de har överskottsenergi utan för att få 

utlopp för frustrationer, i lek behandlas önskningar och behov som inte har blivit 

tillfredsställda. Lek är ett sätt för tanken att kunna göra sig fri ifrån nuet, genom lek lär sig 

barn att göra sig föreställningar, att kunna fantisera. (a.a.). Vygotskij (1995) menar att redan 

små barn fantiserar och är kreativa i sina uttryck. Under leken synliggörs dessa processer 

menar han vidare. Även om de oftast leker vad de redan upplevt eller sett, så förändras detta 

med fantasins hjälp. En ny ”verklighet” skapas genom barnens egna idéer. Lillemyr (2002) 

beskriver Vygotskijs tankar kring lek som att ”barnen alltid är huvudet högre än sig själva” 

(Lillemyr 2002:148). Det kan tolkas som att barnet i leken utforskar det som det just står i 
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begrepp att förstå eller har skapat ett intresse kring. I leken skapas nya perspektiv för barnen 

genom ett samspel med kamrater, yngre som äldre, de når en ny utvecklingszon. ”Imsen 

(2002) menar att Vygotskij var den förste som tog steget fullt ut och erkände kulturens och 

miljöns betydelse i lärandet”(Lillemyr 2002:152). I ivern att nå nästa utvecklingszon bör 

pedagogerna tänka på att det finns en risk att barnet blir passivt. Det behövs alltså både 

utmaningar mot nästa utvecklingzon samt det självständiga varierandet av meningsskapande 

som till exempel leken innebär (Lillemyr 2002) ”I en del fall kan lekens lustfyllda form 

reduceras av lärarens ambition att lära barn” (Johansson & Pramling Samuelsson 2009:214). 

Det som skulle kunna vara ett lekfullt samspel mellan barn och vuxna blir istället till en 

formbunden aktivitet.  

 

2.2 Litteraturgenomgång 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv, kompetenta sociala barn 

Dagens teorier pekar på att det är sammanhang och miljö som är avgörande för hur barn leker 

och skapar mening (Linnér 2005). Löfdahl (2002) förmedlar i sin avhandling en syn på barn 

som kompetenta och sociala. Hennes teorier grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv, 

barnen är meningsskapande och detta sker i interaktion med andra och det kulturella och 

historiska sammanhanget har betydelse för värderande, tänkande och språk. Hon menar ”att 

en förutsättning för att förstå barnens perspektiv är att befinna sig i dialog med dem” (Löfdahl 

2002:191). Barns lek tillsammans med andra barn leder till social kompetens (Knutsdotter 

Olofsson 2009), får barn tillfälle att utveckla sin lekförmåga utvecklas samtidigt deras empati 

och medkänsla. I leken övas sociala regler (Welén 2009). Löfdahl (2002) belyser att de olika 

diskurser som uppkommer i leken har med individernas samspel och kontext att göra och är 

inte bara som utvecklingspsykologin hävdar beroende på ålder och utveckling. Hon vänder 

sig mot utvecklingspsykologins barnsyn med förutbestämda stadier där utvecklingen sker i 

etapper. 

 

2.2.2  Lekens tre sociala grundregler 

Lekens tre sociala grundregler för att förbli varaktig är: samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande (Knutsdotter Olofsson 2009). Barnen behöver vara överens om att de leker och 

vad de leker, de behöver förstå hur de ska vara jämlika oavsett de andra barnens ålder eller 

styrka och de ska förstå att man turas om i lek. Barnen skapar sig ett prospektivt minne genom 

att de fantiserar sig in i framtiden i leken och de lär sig att lösa praktiska och sociala problem. 
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I leken är alla möjligheter öppna, barn lär sig genom leken att hitta lösningar på problem och 

tänka ut alternativ (a.a.). Lek är inte alltid lustfylld, den kan verka kaotisk och ha inslag av 

osämja. Löfdahl (2002) menar att det kanske är nödvändigt ibland för att lekinnehåll och 

maktfördelning ska kunna utvecklas. Knutsdotter Olofsson (2009) påvisar att när barn inte är 

överens om lekinnehåll och fördelning av roller blir leken mer en maktkamp och kan urarta 

till trakasserier, den djupa lekens självförglömmelse ersätts mot vaksamhet. Löfdahl (2002) 

beskriver att leken blir ytlig och kan inte fördjupas förrän barnen är överens, samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande krävs för att leken ska kunna fortgå.  

 

2.2.3 Språk tränas i leken 

Språk tränas i leken. Framförallt i rolleken blir språket framträdande och variationsrikt, 

variationen på sättet att prata blir större än i skapande verksamhet. För att få en ultimat riklig 

språkmiljö krävs en vuxens deltagande (Knutsdotter Olofsson 2009). Hagtvet Eriksen (2004) 

menar att leken är ett alldeles utmärkt sätt att utveckla barnen språkligt både skriftligt och 

muntligt. Till exempel uttrycker författaren att om barn får möta skriftspråket genom leken 

minskas risken för misslyckande och nyfikenhet stimuleras eftersom leken är som om och 

skrivandet således är på lek. 

 

Löfdahl (2002) tittade på barnens språkbruk i sina observationer av rollek. När leken är som 

mest intensiv och spännande är barnens yttranden kortfattade och de diskuterar då inte sina 

tolkningar av leken och rollerna, men emellanåt behöver leken summeras och definieras och 

rollerna omtolkas. Meningarna blir längre och kan liknas med regi, miljön kan behöva 

definieras om och sakerna behöver laddas med nya betydelser vilket behöver verbaliseras och 

diskuteras mellan barnen. Barnen utvecklar sin förmåga till kommunikation då de befinner sig 

i dialog med varandra. (a.a.).  

 

2.2.4 Gemensamt för lärande och lek 

Gemensamt för lek och lärande är fantasi, kreativitet, kontroll, makt och positioner 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2007), och ska ses ur aspekten att det inte har med 

individen att göra utan med mellanmänskliga relationer, vilka uppkommer i en viss situation 

och är beroende av kontexten. Vygotskij har en teori enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2009) som ses bygga på att fantasi liksom lärande är kombinationer av gamla 

erfarenheter som lagts till nya. Lek och lärande kan ses som något sammanflätat. Ur fantasi 

kommer kreativitet, vilket är motsatsen till att reproducera. Lek bygger på tidigare 
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erfarenheter som kombineras och blir något kreativt och nytt. Pedagogerna behöver kunna se 

leken i lärandet och lärandet i leken (Johansson & Pramling Samuelsson 2009). 

 

Att ha kontroll är nödvändigt i lek och lärande. Kontroll har med makt och styrning att göra 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2007), att ha kontroll kan ses som en möjlighet för att 

kunna bidra, förhandla, förändra, att kunna skapa mål. Att ha kontroll ger möjlighet att få 

distans och förmåga att se sitt eget och andras förhållningsätt i samspel med varandra. I både 

lek och lärande krävs kontroll och målsättning. Barn använder sig av makt när de leker, de 

barn som satt igång en lek anser sig ha rätt att bestämma över leken, vilka regler som ska 

gälla, vad leken ska innehålla och vilka som får delta i leken. Makt kan användas för att 

försvara leken och den kan användas som ett inslag i leken där gränser prövas för andras 

integritet (a.a.).  

 

2.2.5 Lekens och lärandets här och nu  

Tid och rum försvinner i leken, ingenting annat blir viktigt (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2007). Lust, självkontroll och valmöjligheter är viktiga begrepp både i lek och 

lärande. Att lära här och nu brukar uppfattas som lustfyllt medan det som ska läras inför 

framtiden ofta uppfattas som mödosamt och nödvändigt (a.a.). Begreppet här och nu kan 

också förstås som samtidighet. Nordin-Hultman (2003) reflekterar utifrån begreppet som 

postmodern etik. Det handlar om att se vad för meningsskapande som försiggår just nu utifrån 

de förutsättningar som gäller för tillfället. Barnen blir till gång på gång och genom att 

beskriva och se händelser kan vi se en utveckling. 

 

Barnen tolkar sina erfarenheter i leken menar Lindqvist (1996), de gör kända saker 

främmande och främmande saker kända. Leken innehåller både distans och inlevelse. I leken 

blir världen levande och påtaglig, medvetenheten om världen ökar (a.a.). I rollekar och 

fantasilekar använder barnen tidigare erfarenheter och upplevelser och transformerar om sina 

minnen av dessa till något nytt (Knutsdotter Olofsson 2009). Att vara djupt inne i en lek 

karakteriseras av sinnestillstånd av djup koncentration, självförglömmelse och hängivenhet, 

en känsla av här och nu där de inre föreställningarna råder över de yttre omständigheterna.  

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att för att djup lek ska kunna ha någon förutsättning bland 

barnen krävs att de känner sig trygga. Otrygga barn vaktar på sig själva och vågar inte släppa 

kontrollen och ge sig hän i leken. Djup lek kan bara uppstå när den är fri från krav att prestera. 

Finns prestationskrav hindrar det till självförglömmelse. För att barn ska kunna nå djup lek 



 13 

behöver de en miljö där de kan vara relativt ostörda. Prestation är motsatsen till lek menar 

Knutsdotter Olofsson (1992). Skillnaden kan illustreras med att barnet efter leken får frågan: 

Var det roligt? Efter tävlingen blir frågan troligtvis: Hur gick det?  

 

2.3 Pedagogernas förhållande till leken och lärandet  

2.3.1 Dualism  

Lek och lärande på förskolan har ofta skiljts åt på så sett att dagen delats mellan 

lärarplanerade aktiviteter där lärandet fokuserats och en annan del av dagen där leken fått stå i 

centrum (Johansson & Pramling Samuelsson 2007).  Leken på förskolan har varit inspirerad 

av Fröbels teorier om lek där leken ses som fri, lustfylld och bekymmerslös och behöver 

skyddas ifrån yttre påverkan. Pedagogernas ansvar för barnens lek har varit att hjälpa barnen 

att skydda leken samtidigt som de inte ska lägga sig i och störa (a.a.). Hjort (1996) belyser en 

aspekt av den fria leken. Friheten för barnen kan ses som att barnen ska få uttrycka sina tankar 

och känslor fritt i lek och skapande verksamhet, vilket i sin tur ger verksamheten en karaktär 

av att vara terapeutisk. I den idén får inte lärandet och upptäckandet någon framträdande 

plats. ”Lek och inlärning har skiljts åt och leken har fått en underordnad roll i barnets 

utveckling. De vuxna har övergett leken och lämnat över ansvaret till barnen själva och gett 

företräde åt sina egna idéer genom att ange verksamhetens innehåll, arbetssätt, och den tid och 

det utrymme, som står till förfogande etc.” (Hjort 1996:215). 

 

Pedagogerna på förskolan är osäkra på hur de ska förhålla sig till barnens lek menar Lindqvist 

(1996). Leken anses som viktig på förskolan men har inte prioriterats och ingen lekpedagogik 

har utvecklats (Lindqvist 1996). En dualism har funnits och finns som ett hinder för en 

pedagogisk utveckling av leken, antingen ser man leken som fri eller som styrd. Man har inte 

brytt sig om att titta på kontexten; miljöns påverkan på barnet (a.a.). Utvecklingspsykologin 

ligger till grund för många pedagogers synsätt för lek och lärande där ett tudelat tänkande 

skiljer lek ifrån lärande (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). Löfdahl (2002) har även 

hon sett i sin studie att pedagogernas förhållningssätt till barnens lek påminner om den 

utvecklingspsykologiska.  Deras delaktighet i barnens lek består i att lyssna och observera när 

barnen leker. Löfdahl (2002) menar att pedagogerna inte gör anspråk på att förstå barnen ur 

deras perspektiv utan ser mer till barnens brister och att de finns till lekens förfogande för att 

”rätta till”. Birgitta Knutsdotter Olofsson skriver i en av sina rapporter att de vuxna hon 
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studerat inte deltog och stimulerade barnen till lek på förskolan trots att de hävdade motsatsen 

(Lindqvist 1996). 

 

2.3.2  Explorativa samspel 

Då lärandet står i fokus för pedagogerna blir leken ofta underordnad och får ett begränsat 

utrymme (Johansson & Pramling Samuelsson 2007), medan då leken står i fokus blir ofta 

lärandet underordnat och dolt för pedagogerna. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

beskriver explorativa samspel där lek och lärande inte delas och där vuxna deltar i barnens lek 

utan att vara den styrande. Barnen ges möjlighet till kontroll, upptäckter och överskridanden 

som sker i samspel med vuxna. Pedagogerna arrangerar situationer och ger barnen ett 

sammanhang i tid och rum vilket ger barnen möjligheter att skapa och utveckla lek och 

lärande på egna villkor. I barnens livsvärld är lek och lärande sammankopplade i en helhet 

och är beroende av situationen. 

 

2.3.3 Vuxnas deltagande i leken 

En vuxen ”medlekare” ger ytterligare en dimension till leken. Att ha en vuxen med i leken 

kan skänka trygghet till barnen, en vuxen som hjälper till med de sociala lekreglerna, en 

vuxen som deltar på barnens villkor kan vara som stöd för de barn som inte riktigt förstår 

leken (Knutsdotter Olofsson 2009). Finns det en vuxen som är med i leken kan den utvecklas 

istället för att avbrytas för att få barnen att leka lugnare. Den vuxne som deltar i barnens lek 

måste ha tid avsatt för detta. Reser sig den vuxne för att göra annat avbryts ofta leken helt 

(a.a.). Tidigare har det ansetts som att vuxna inte ska lägga sig i barnens lek, leken är barnens 

egen ensak.  

 

Pedagoger som lyckas fånga barnens lek, delta i den och utveckla den tillsammans med 

barnen utmärks av att de ser barnen som likvärdiga människor, de visar respekt, de är nyfikna 

och engagerade (Johansson & Pramling Samuelsson 2009).  Asymmetrin som råder mellan 

barn och vuxna kan slätas ut där vuxna har en skojfrisk och humoristisk dialog med barnen 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2009). Knutsdotter Olofsson (2009) visar att leken är ett 

återberättande av händelser där den vuxna kan vara med och stötta så att leken blir 

sammanhållen och inte hakar upp sig av missförstånd hela tiden.  
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2.3.4 Vuxnas styrning 

Tullgren (2004) belyser det lärande som leken anses ha.  Det ”normala” tycks vara det aktiva, 

ordningsamma, sociala, lärande barnet. Därför styr pedagoger överaktiva, overksamma, 

våldsamma, onda, konfliktskapande lekar mot lugnare mera lagomlekar, där deltagande är 

viktigt. Hon lyfter vidare upp tankar kring att när pedagogerna styr upp och försöker hitta 

nyttiga egenskaper i leken ur sitt vuxna perspektiv så blir en del lekar betraktade som onyttiga 

och icke önskvärda. Det finns härvidlag enligt forskning ett avstånd mellan hur barnen själva 

beskriver sin lek och hur pedagogerna uppfattar meningen med densamma. Knutsdotter 

Olofsson (2009) påvisar att vuxna ofta försöker lugna barn som leker vilda lekar och sätter 

dem vid ett pussel eller en bok. De går in som medlare i leken, utan att ha varit delaktiga, 

vilket ofta leder till att leken tar slut.  

 

Niina Rutanen (2007) har i sin avhandling sett hur den fria leken inte fungerar i praktiken. 

Leken styrs alltid av vuxna. Ickeverbala signaler påverkar hela tiden barns meningsskapande. 

Tillexempel har det stor betydelse hur vi lägger fram leksaker, den fysiska miljön vägleder 

barnen i deras sökande efter vad som är möjligt att göra just här och nu. 

 

2.3.5 Vuxnas anpassning 

Knutsdotter Olofsson (1992) uttrycker hur barn hittar på olika sätt att ”skydda sin lek”. De 

stänger in sig eller drar sig undan i avskildhet. Det finns otaliga exempel på hur vuxna i sin 

välmening bryter lekens förtrollning genom att föreslå förändringar i förutsättningar eller tar 

på sig roller som förstör lekens struktur. Dock visar både Knutsdotter Olofsson (1992) och 

Hagvet (2004) hur en känslig och kompetent vuxen både kan berika och utveckla barns lek.  

Som exempel visar Knutsdotter Olofsson (1992) att när vi har en vuxenstyrd samling med en 

grupp barn är det den vuxne som är på ”hemmaplan” medan det är barnet som är på sin arena 

i leken. Den anpassning till barnen som följaktligen den vuxne måste iaktta i barnens lek är 

krävande, det händer allt som oftast att pedagogerna smiter undan och gör något annat 

göromål istället för att delta. På ett antal undersökta förskolor kunde man se att en stor del av 

pedagogerna sällan eller aldrig deltog i barnens lek (a.a.). 

 

2.3.6 Fyra sätt för pedagoger att delta framgångsrikt i barns lek 

Hagtvet Eriksen (2004) beskriver hur Enz och Christie (1997) belyser fyra sätt för pedagoger 

att delta framgångsrikt i barns lek. Endera är den vuxne åskådare (audience), där hon har en 

observerande roll och bidrar mest med sin närvaro. Det andra sättet för pedagogen att delta i 
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leken är att vara scenledare (state manager), den vuxne är här fortfarande inte med och leker 

utan hjälper till med rekvisita och går ärenden. Det tredje sättet för den vuxne att ingå i leken 

är att vara medlekare (co-player) Ordet ”medlekare” visar vad detta förhållningssätt går ut på. 

Pedagogen har en egen roll och leker med barnen. I det sista och fjärde sättet som Hagvet 

(2004) beskriver är den vuxne lekledare (play.leader). Här har den vuxne en huvudroll och 

kan ändra lekens riktning. Författaren avslutar resonemanget med att konstatera: ”Att veta 

under vilka villkor de vuxna ska inta de olika rollerna, verkar […] vara viktigare än hur själva 

rollerna i leken utförs” (Hagvet 2004:38). 

 

2.3.7 Lekpedagogik  

Genom fiktiva och hanterbara världar kan vuxna och barn tillsammans utforska världen i en 

lekpedagogik, världen kan ses med nya ögon (Lindqvist 1996).  Ser pedagogerna barnen som 

meningsskapande när de leker kan leken inbjuda till delaktighet, pedagogerna kan delta i 

leken - på barnens villkor (Löfdahl 2002). Barnens lekinnehåll bör enligt Löfdahl (2002) inte 

tolkas ur aspekten att lek är ett sätt för barnen att öva det de inte kan eller att lek är ett sätt att 

bearbeta trauman utan istället ses som att barnens lekinnehåll är sådant som barnen kan och 

förstår. 

 

Lillemyr (2002) menar att vuxna måste ta barns lek på allvar om de ska använda den som 

pedagogisk metod, de måste inta en självreflekterande hållning. De vuxna behöver fråga sig 

själv om de har en grundsyn på barns lek som gör att de har den känslighet som krävs för att 

gå in i leken utan att förstöra den.  Leken är barnens värld och det betyder bland annat att den 

vuxne måste vara medveten om vilken makt man som vuxen alltid har gentemot ett barn. För 

att förstå lekpedagogik behöver den vuxne kunskap om vad en rollek är liksom att hon 

behöver ha reflekterat kring och utvecklat sin kunskap om rörelselekar och våldsamma lekar 

och vara medveten om vad de kan ha för betydelse för barns sätt att förstå sin omvärld. En 

grundkompetens kring barns lek krävs av pedagogerna på förskolan. Med detta i beaktande 

finns det stora möjligheter för pedagoger att använda leken som en pedagogisk metod. Det 

kan handla om att få barn som är utanför att komma med i leken. Det kan vara att använda 

leken som en del i ett temaarbete eller att lära barn som har svårt med de tekniker som krävs 

för att kunna leka att hitta sin roll (a.a.). 

 

Hjort (1996) ser det som alla pedagogers angelägenhet att ge leken en ledande roll på 

förskolan där lekens pedagogiska möjligheter tillgodotas, vilket inte ska ses i motljus till att 
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leken har ett värde i sig och att meningen med leken är att den ska lekas. Öhman (2003) 

belyser vilka medinlärningsaspekter den fria leken får om den inte får tillräckligt med tid och 

utrymme. Leken kan då ses av barnen som något som inte är särskilt högt värderat av de 

vuxna och är något man gör för att fördriva tiden medan man väntar på andra högre värderade 

aktiviteter.  

 

2.4 Betydelsen av den fysiska miljön 

2.4.1 Miljön ur pedagogisk synvinkel 

Den pedagogiska miljön är av stor vikt för barns lek och lärande (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2009).  En tydlig struktur i miljön där pedagogerna har tänkt i ett lektema 

inbjuder barnen till kreativitet och fantasi. Saker behöver finnas i barnens räckhåll och få 

flyttas mellan olika rum. Barns saker som ligger framme ska inte behöva städas undan varje 

gång leken blir avbruten. Saker ska få finnas framme så att barnen kan fortsätta med dem vid 

senare tillfällen. Pedagogerna måste tillåta barnen att ändra i sin lekmiljö och använda den på 

nya sätt (Johansson & Pramling Samuelsson 2009).  

 

Barnens lekmönster avspeglas ur den fysiska miljön (Löfdahl 2002). Hon beskriver att 

tillgång till rum och sociala mötesplatser har betydelse för hur den gemensamma leken 

uttrycker sig och får gemensam mening för barnen. Kamratkulturen, barnens positioner 

sinsemellan, har samband med vilka lekmönster som utvecklas utifrån miljöns utformning. I 

en för barnen känd och ”in-lekt” miljö där barnen känner till sakernas transformationer -

sakernas dubbla betydelser, dels den riktiga betydelsen och dels den lekta betydelsen- 

utvecklas leken snabbare än i en okänd ”o-lekt” miljö (Löfdahl 2002). Miljön behöver 

identifieras och göras känd av barnen innan de kan känna sig bekväma i leken. Kontexten har 

betydelse för hur leken utformas och har barn inte samma referensramar får de svårt att leka 

tillsammans. När kontexten är identifierad av barnen och de behärskar samma diskurs, de vet 

hur olika roller ska spelas, kan leken utvecklas och barnen kan då få möjlighet att befinna sig i 

en gemensam lekvärld (a.a.).   

 

2.4.2 Strukturerade utrymmen samt tid av ostördhet 

Att ha barnen uppdelade i olika rum eller lekvrår gör att barnen kan leka mer ostört (Löfdahl 

2002). Barnen får däremot inte lika mycket impulser ifrån andra barn som inte ingår i den lilla 

gruppen. Den strukturerade uppdelningen av barnen i olika utrymmen gör att perifert 

deltagande i leken inte möjliggörs. Barnen ges små möjligheter att inspirera varandra och att 
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få insyn i de andra barnens lek. Är barnen indelade i åldershomogena grupper där de vistas 

åtskilda i den fysiska miljön kan de större barnen leka utan att bli störda utav de yngre barnen 

och behöver inte ta hänsyn till dem i sina lekar. De yngre barnen får däremot inte inblick i de 

äldre barnens lek och därmed möjlighet att lära av dem (a.a.). När barnen inte är lika 

uppdelade i olika utrymmen blir de ofta nyfikna på varandra, de vill se vad andra barn leker 

med och lämnar ibland sin pågående lek för att gå över till några andra barns lek (Löfdahl 

2002). Löfdahls såg i sina observationer att leken ibland inte blev sammanhängande. Barnen 

gjorde försök till sammanhållen lek men misslyckades. Misslyckandena kunde bero på att 

barnen valde att visa sin uppmärksamhet mot andra barns aktiviteter eller att vuxna avbröt och 

ingrep i leken. Knutsdotter Olofsson (2009) belyste nödvändigheten att ge leken tid av 

ostördhet, vuxna behöver hjälpa barnen till ostört lugn där varken vuxna eller barn stör i 

leken. De behöver även se till att inte leken splittrades av för många avbrott av olika rutiner.  

 

2.4.3 Utmanande miljöer för lek och lärande 

Miljöns betydelse beskrivs av Nordin Hultman (2003) bland annat med ett barn som exempel. 

I utomhusmiljön är barnet passivt och ointresserat. När samma barn sedan skapar i verkstaden 

är det aktivt och fantasifullt. Verkstaden är en miljö där lek och lärande utmanas. Detta ska 

ses i förhållande till det mer ”hemlika” som författaren såg på svenska förskolor. Det material 

som erbjuds är i hög grad det som redan finns i barnens hemmiljö. Det syntes som allt var 

anpassat för att förhindra oordning. Nordin Hultman frågar sig varför en utredning som visade 

på utmanande miljöer för lek och lärande fick ge vika för den mer hemlika miljön inom 

förskolan. Svaret finns troligtvis att söka bland de omsorgs och trygghetsdiskurser som råder i 

svensk förskola. En annan teori handlar om yrkeskompetensen bland pedagogerna. Att som 

vuxen initiera aktiviteter som oberoende av varandra sker i mindre grupper kräver inte lika 

mycket som när lek och lärande ska fördjupas och intresse hållas vid liv. 

 

2.4.4 Leksaker 

Knutsdotter Olofsson (1992) skriver i sammanhanget om leksaker. De överges oftast när 

leken kommit igång.  Många leksaker kan stimulera ett konvergent tänkande (det kan bara 

användas på ett sätt) därför ser författaren till exempel pussel som något att sysselsätta sig 

med, snarare än att skapa lek med. I lek är det ett divergent tänkande som råder (Det finns 

olika sätt att använda dem på). Barn är fantastiska, menar författaren, på att förvandla saker 

till något att leka med. Transformers behövs inte menar hon, allt är transformers för barn. Till 

exempel fick ett docktäcke som skrynklades ihop bli en bulle i en av de lekar hon observerat. 
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”Man har märkt att typiska förskoleverksamheter, dvs. bordsaktiviteter, pyssel, pärlplattor 

med mera kan leda till begränsningar av lekaktivitet särskilt om läraren sällan engagerar sig i 

barnens fria lek” (Knutsdotter Olofsson 1992:137).   

 

2.5  Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Förskolans syn på lek och lärande i teori och praktik bär spår av teorier som skapades av 

forskare som verkade redan under 1700 talet. Fredrich Fröbel (1800-talet) är ett exempel. 

Hans tankar kring barns lek som fri och utvecklande återkommer i litteraturen än idag. Nutida 

forskare som till exempel Ingrid Pramling-Samuelsson (2009) och Birgitta Knutsdotter 

Olofsson (1992) har sett i sina studier hur barns lek är helt beroende av i vilket sammanhang 

den sker. Pedagogernas förhållningssätt och kompetens är avgörande för hur barns lek 

värderas och utvecklas inom förskoleverksamheten. Charlotte Tullgren (2004) och Annica 

Löfdahl (2002) har båda skrivit avhandlingar där pedagogernas roll i barnens lek synliggörs. 

Bland annat ser vi hur vuxnas styrning bestämmer vad barn ska leka och hur barn ska leka. 

Lugna stillsamma familjelekar inkluderas medan rörliga lekar med inslag av våld exkluderas. 

 

Den fysiska miljöns betydelse betonas. Elisabeth Nordin Hultman (2003) visar i sin 

avhandling hur barn kommer till sin rätt i en miljö och är passiv och ointresserad i en annan. 

Hur rummen utnyttjas har betydelse för hur barnen socialiserar med varandra. Svensk 

förskola har en tradition av att miljön ska vara hemlik trots att forskare sett att 

verkstadsliknande miljöer bättre stimulerar barns lek och lärande.  Leksaker kan användas på 

olika sätt och barn har en fantastisk förmåga att skapa ”rekvisita” till sin lek på ett fantasifullt 

sätt. 

 

Lek och lärande går hand i hand. På vilket sätt leken är lärande kan ses ur flera olika 

perspektiv. Bland annat kan man tillföra lärande moment i leken, som till exempel skrivande. 

Fördelen med detta är att leken betecknas som prestationsfri, barnet vågar således göra fel 

utan att tappa självkänslan. Man kan också använda leken för att medvetet försöka få barn 

som inte är med i gemenskapen att få en roll i gruppen. Eller också kan man se leken som 

lärande i sig. Språk, empati, och initiativförmåga är några av de egenskaper som anses 

utvecklas i leken. Lek och lärande har delats upp och har fått olika stort utrymme, men för 

barnen är lek och lärande sammankopplat. Hjort (1996) har i sin avhandling betonat vikten av 
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lek, hon vill se att leken får en mer ledande roll på förskolan där lekens pedagogiska 

möjligheter tillgodo tas. Leken är också till för att lekas och har ett värde i sig själv.  

 

3. Metod  

I följande kapitel förs ett resonemang kring den kvalitativa metod som används i 

undersökningen. Metoden kommer att belysas ur såväl ett eget perspektiv som ett teoretiskt 

vetenskapligt perspektiv.  

 

3.1 Metodval 

Sju pedagoger som arbetar i förskolan har intervjuats med åtanke att få ta del av deras 

uppfattningar av lekens betydelse i förskolan för utveckling och lärande. Avsikten är att skapa 

kunskap och diskussion kring ämnet och även få nya tankar kring möjlig fortsatt forskning. 

Bryman (2002) skriver om semi- strukturerade intervjuer vilket innebär att man använder sig 

av ett antal i förväg bestämda frågor, i detta arbete är frågorna direkt kopplade till 

frågeställningen. Vidare beskriver han det som att ”kontexten för samtliga intervjuer ska vara 

detsamma” (Bryman 2002:123). Begreppet semi-strukturerad kan förstås på det viset att den i 

motsats till den strukturerade intervjun där frågorna är identiska utan möjlighet till 

följdfrågor, har utrymme för följdfrågor och på så sätt skapa ett vidare resonemang (a.a.). 

 

Undersökningen kan beskrivas som kvalitativ. Den metoden beskrivs som ett sökande efter 

förståelse hur verklighet skapas genom att individer på olika sätt samspelar, tänker och 

handlar utifrån sina tolkningar och sin kunskap (Bryman 2002). Kunskap kan här förstås som 

skapad i sammanhang, vilket leder tankarna till det postmoderna synsättet. Tolkning här 

handlar om att inte eftersträva att mäta någon förvärvad kompetens eller statisk kunskap hos 

pedagogerna, utan snarare en bild av hur de utifrån sina erfarenheter, miljö och traditioner i 

svensk förskola synliggör sin praktik och sina tankar kring barns lek.  Motsatsen till en 

kvalitativ undersökning, benämns som kvantitativ. Där används siffror och ”hårda data”, som 

undersökningsmetod snarare än språk och mening. 

 

3.2 Urval 

Sju pedagoger har intervjuats på två olika förskolor. Den ena förskolan, A, är Regio Emilia 

inspirerad och finns i en förort utanför Stockholm, den andra förskolan, B, ligger i 
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landsbygdsmiljö, förskolan arbetar inte utefter någon uttalad profilering men framhäver 

barnens lek i utemiljö. Valet kan betecknas som ett bekvämlighetsurval. Det finns stora 

möjligheter att återkomma till pedagogerna om det behövs kompletterande följdfrågor och 

arbetet med intervjuerna kan ske utan tidspress. Skillnaden i inriktning på förskolorna samt att 

en del av pedagogerna jobbar med små barn (1-3 år) och en del med äldre barn (3-6 år) gör att 

det kan finnas möjlighet till flera olika perspektiv på barns lek. Dock utan att anlägga några 

jämförande perspektiv mellan de olika pedagogerna eller verksamheterna. Det som 

eftersträvas är mångfalden av perspektiv. En närmare presentation av de intervjuade kommer 

inte att ske vilket skulle kunna hota deras anonymitet. Det som är relevant för resultatet är att 

de jobbar aktivt i verksamheten med förskolebarn, vilket medför att det har stor betydelse för 

barns lärande och utveckling, hur deras tankar och förhållningssätt kring barns lek synliggörs 

i den dagliga verksamheten på förskolan. 

 

3.3 Trovärdighet och äkthet 

En definition av skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativa intervjuer som tas upp är 

”närhet” kontra ”distans”. Där visar författaren hur det i den kvalitativa forskningen är 

önskvärt med en nära relation med de intervjuade för att få en samsyn eller för att kunna ta 

respondentens perspektiv, medan distans är att föredra i de kvantitativa metoderna, för att 

intervjuaren ska kunna vara objektiv i sin undersökning (Kvale och Brinkman 2009).  

 

Kvale och Brinkman (2009) skriver om det postmoderna synsättet. Det finns anledning att 

titta närmare på hur den kan definieras, ”kunskap valideras genom praktiken” (Kvale & 

Brinkman 2009:68). Alltså verklighet och sanning konstrueras i de olika sammanhangen, ”det 

beror på”… skulle man vardagligt kunna uttrycka det. Det beror på vilka erfarenheter och 

åsikter som råder hos deltagarna. Det är viktigt att komma ihåg att vi som intervjuare är en del 

i denna process. Vi påverkas och påverkar. Språkets betydelse för hur mening skapas betonas 

särskilt (a.a.). Således kan det med detta synsätt ses som att intervjun eller samtalet ger 

möjligheter att få nya lärandeperspektiv kring frågorna. Även Nordin-Hultman (2003) tar upp 

detta perspektiv. Vi lever alla i vår egen verklighet och med ett äkta intresse för den andres liv 

kan vi få syn på hur den erfar och verkar. Samt att de svar vi får ska förstås i de sammanhang 

som de avser. 
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Valet av att intervjua pedagoger grundas på ett hermeneutiskt tänkande. Just i den här 

kontexten handlar det om att söka förståelse för hur mänskliga tankar, erfarenheter och 

perspektiv leder till olika uttryckssätt och handlingar (Patel & Davidsson 2003). 

Genomförande och tolkning av intervjuerna kommer att göras med detta i baktanken för att få 

en så rättvis bild som möjligt av vad pedagogerna uttrycker. (Det positivistiska tänkandet 

handlar även om att söka förklaringar, vilket inte kommer att göras i den här undersökningen.) 

En intressant synpunkt kommer från Bryman (2002) som menar att det gäller för intervjuaren 

att inta en balanserad hållning, för att få bra och trovärdiga svar, det förklaras så att om man 

som intervjuare pratar för mycket kan respondenten bli tyst och lyssnande istället för att 

uttrycka sig. Om däremot intervjuaren pratar för lite, kan respondenten känna det som det hon 

svarar är felaktigt eller konstigt. 

 

3.4 Genomförandet 

Vi skapade ett antal intervjufrågor (se bilaga 2). Frågorna skulle hjälpa oss att få ett 

resonemang kring barns lek. För att nämna något om frågornas karaktär kan de beskrivas som 

”öppna”. Här lämnades dörren öppen för oväntade svar och följdfrågor. Öppna frågor leder 

ofta till diskussion, nya insikter och kunskap för de inblandade (Bryman 2002). 

 

Först berättade vi om vårt arbete för deltagarna, sedan delade vi ut ett informationsbrev. De 

fick ta del av frågorna i förväg om de så önskar. Intervjuerna skedde i ett enskilt rum och 

skrevs ned direkt. Frågorna var ställda med ett antal följdfrågor för att kunna utveckla 

resonemangen. Man måste räkna med att det i denna typ av intervju alltid kan komma upp 

oväntade perspektiv som kräver nya frågor. Efter att intervjuerna genomförts lästes svaren 

upp för respondenten. Detta för att hon skulle få möjlighet att ytterligare förtydliga sin 

mening med svaren. Detta kunde dessutom bidra till ett nytt resonemang kring frågorna. 

 

En viktig sak att tänka på är att det är intervjuarens ansvar att skapa en positiv förtroendefull 

stämning. Det är i sådana här kvalitativa undersökningar önskvärt med en nära relation till 

respondenterna. 

 

3.5 Etiska överväganden 

De etiska perspektiven är inte på något sätt oproblematiska. Bryman (2002) presenterar 

synpunkter på att en undersökning alltid i någon mening är oärlig mot dem som deltar i 
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undersökningen, men inte har tillgång till hela rapporten. Det kan förklaras så att de som 

svarar inte gör det ärligt om undersökaren berättar precis vad problemet är. Vi kan se att 

genom att genomföra intervjuerna bland pedagoger som jobbar aktivt i barngrupperna ute på 

förskolan finns en förförståelse kring problematiken, i det här fallet med barns lek. 

 

Vi tänker att vi troligtvis har möjlighet att få ”ärliga” svar om vi på ett trovärdigt sätt 

presenterar oss för respondenterna. Ärlig i det här sammanhanget står för att känna trygghet 

att uttrycka sina personliga uppfattningar och även att våga uttrycka sådant i sin praktik som 

man själv uppfattar som mindre önskvärt.  Här är det viktigt att vi berättar vilka vi är och i 

vilket syfte undersökningen genomförs, måste också garantera anonymitet och frivillighet 

kring svararna (a.a.). Vi har valt att formulera ett informationsbrev som lämnas ut till 

respondenten före intervjun (se bilaga1).  

 

Enligt Bryman (2002) kan de etiska hänsynen ses utifrån fyra huvudperspektiv. För det första 

handlar det om informationskravet, vilket innebär att de som ska intervjuas har rätt att få reda 

på studiens syfte. För det andra handlar det om samtyckeskravet som borgar för att de som 

undersöks gör det av fri vilja. I och med att metoden är att intervjua pedagoger i sin praktik 

får man förutsätta att de känner att de kan neka om de inte vill delta. I ett missivbrev har det 

även informerats om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Det tredje handlar om 

konfidentialitetskravet som innebär en garanti för att de svarandes namn eller var de arbetar 

inte kommer att röjas. För det fjärde handlar det om nyttjandekravet.  I detta fall att inte 

använda materialet till något annat än examensarbetet. 

 

3.6 Bearbetning och analys  

Vi började med att skriva ut våra intervjuer och läsa dem i ljuset av den litteratur och tidigare 

forskning som vi hänvisat till. Vi sökte efter likartade svar från respondenterna för att hitta 

mönster och utstickande teorier. Med vår frågeställning i fokus, kunde vi se att det vore en bra 

ide att utgå från rubriker som är direkt kopplade till vår frågeställning. Bryman (2002) 

utfärdar en varning där han menar att risken med kvalitativa undersökningar är att man 

presenterar intervjuerna för detaljerat och att det därmed blir en föga analytisk text. Han 

tillägger att när det gäller en sådan här analys handlar det snarare om att banta ner text och 

sammanfatta skarpt, än att skriva så mycket som möjligt. Dock har vi förstått att i ett sådant 

här arbete ska resultaten sammanfattas med många sidor text.  Ett sätt att göra analysen mer 
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läsbar är att skriva en sammanfattning där det framgår vilka perspektiv som analysen anlägger 

(a.a.). Detta sammantaget med rubriker ska hjälpa oss med att belysa på vilket sätt vi 

synliggjort svaren på vår problemformulering. Vi valde sedan att skriva resultat och analys 

som en sammanhängande text med citat från intervjuerna. Citaten analyserade vi så att vi 

försökte se en djupare mening bakom dem, med hjälp av litteraturen. Svårigheter under tiden 

handlar bland annat om att tolka begrepp. Till exempel kunde vi notera att begreppet ”fri lek” 

användes ofta av pedagogerna. Dock ställdes aldrig frågan hur de tolkade fri lek. Det fick 

alltså bli vår erfarenhet av fri lek som fick ligga till grund för analysen. Emellertid är det 

troligtvis så att eftersom vi arbetar i samma verksamhet som de intervjuade så ligger 

tolkningarna ganska nära varandra. I den här undersökningen förekommer begreppen 

pedagog, intervjuad och respondent, Dessa begrepp är synonyma för de barnskötare och 

förskollärare som deltagit i vår intervju. 

 

3.7 Metodkritik 

Faktumet att vi uteslutande intervjuade pedagoger som vi redan känner innebär en risk för att 

vi hade förutfattade meningar om hur pedagogerna förhåller sig till problemet. Det kan då i 

sin tur skapa en viss osäkerhet kring äktheten i undersökningen. Bryman (2002) visar att 

äkthet i den här kontexten handlar om att vi frågar oss om vi fått en rättvis bild av de olika 

uppfattningar som finns bland de olika pedagoger som deltar i undersökningen. Omvänt kan 

det också vara så att eftersom de är våra kolleger, kan det ha funnits en vilja från deras sida att 

svara det som de redan visste att vi som intervjuar anser är det ”rätta” svaret. Här kan vi 

återkomma till Nordin Hultmans tankar kring postmoderniteten, ”Språk, teorier, och praktiker 

har makt. De avgör förutsättningar för och bestämmer vad som går att tänka på, tala om och 

göra. De får oss att se världen på sitt specifika sätt.”(Nordin-Hultman 2003:45).  

 

Från forskarhåll menar Bryman (2002) att kritiken mot kvalitativa undersökningar ofta 

handlar om att de beskrivs som subjektiva. De grundar sig på vad vi som undersökare tycker 

är viktigt och den nära relationen som vi nämnt tidigare beskrivs också som ett problem. Han 

belyser också hur kritiken handlar om att resultatet aldrig kan sägas gälla för några andra än 

de som undersöks. De går inte att generalisera. Här kan det finnas anledning att nämna att 

Bryman skriver om ”den bindande kraften i teorierna” (Bryman 2002:271). Alltså att det 

istället för exakta resultat skapas tankar och idéer kring kvalitativa undersökningar som i sin 

tur har stor betydelse för praktiken. Intervjuerna skrevs ned och genomfördes av samma 
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person med ett undantag. Det upplevdes svårt att hinna skriva och samtidigt hålla fokus på 

respondenten. I ett fall genomförde vi intervjun tillsammans. Där kunde vi uppnå ett 

resonemang kring hur vi förstått svaren. Detta visar ytterliggare på svårigheten med att få 

intervjuerna objektiva.  Samma svar kan uppfattas på helt olika sätt. 

 

4. Resultat och Analys 

Nedan redovisas resultatet av intervjuerna. De är sammanfattade och analyserade i ljuset av 

tidigare forskning och litteratur. Vi kallar våra respondenter för A, B, C osv, utan någon 

närmare presentation, för att de ska få vara så anonyma som möjligt. Det relevanta är vad de 

sagt i förhållande till vår frågeställning. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys där 

vi förtydligar våra slutsatser av analysen i förhållande till vår problemformulering. 

                                                                                                                                                

4.1 Den fria leken 

4.1.1 Pedagogernas syn på leken 

Många av pedagogerna menade å ena sidan att leken ska vara fri ”Barnen ska få leka så fritt 

de vill” å andra sidan uttryckte de att man genom leken kan visa ”hur det ska vara”. Här finns 

det anledning att notera att eftersom vi inte frågar efter pedagogernas definition av fri lek blir 

det vår tolkning som får gälla. Vi ser att fri lek här kan förstås som den fantasifulla lek som i 

litteraturen beskrivs som helt utan prestationskrav. Den tycks också vara den fria lek som av 

bland andra Gens (2011) beskrivs som en lek där vuxna inte deltar utan mer fungerar som 

observatörer. När vi intervjuade använde vi oss inte av begreppet fri lek, men nästa alla 

pedagogerna nämnde fri lek i sina svar, begreppet tycktes vara så självklart att det nämndes 

per automatik. Tankegångarna om Fri lek har sitt ursprung från Fröbels teorier till modernare 

teoretiker som Piaget och Ericsson. 

 

Pedagog D uttryckte att hon inte blandar sig i barnens fria lek mer än på så sätt att hon deltar i 

rummet och hjälper barnen i vissa situationer: 

 

Jag tittar hur det går till, om de kommer i en situation de inte klarar av 

agerar jag. När barnen är små är det viktigt att vara med och hjälpa dem att 

lösa konflikter, eller inte bara konflikter utan situationer som de inte klarar 

av. Jag vill inte styra i deras lek, utan istället är jag lyhörd och avvaktar om 

de har behov av mig.  
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Det pedagog D ger uttryck för kan förstås som att leken har en funktion där  lekens viktigaste 

funktion är att bearbeta känslor, leken är till för barnen att få vara fria i, utan vuxnas 

deltagande. Leken är terapeutisk och vuxna blir observatörer vilket Lindqvist (1996) med 

referens till Ericsson psykoanalytiska lekteorier. 

 

”Den fria leken ska vara fri, man ska inte vara och peta i allting.” uttryckte pedagog A. 

Pedagog D hade liknande tankar ”Jag styr inte i den fria leken, barnen får leka så fritt som de 

själva vill.” Leken är betydelsefull för barnen och är barnens angelägenhet. De vuxna ska i 

största mån hålla sig utanför barnens lek men finnas till för att skydda och vårda när så 

behövs. ”Leken ska självklart vara under viss uppsikt, barnen ska inte motas in i ett rum och 

vi vuxna sitta i ett annat rum med dörren stängd emellan” menade pedagog A och belyste 

således de vårdande och skyddande aspekterna. Liknande tankar fanns hos pedagog D, ”En 

viktig roll jag har är att hjälpa barnen att komma in i leken. Jag vill inte att något barn ska 

vara utanför och känna sig ledsen”. Leken ska ses över av de vuxna, barnet ska få vuxnas 

vägledning i sitt sociala agerande, men förutom det ska den lämnas ifred. Pedagog C såg den 

fria leken ur ett lite annat perspektiv än vad flertalet av de intervjuade pedagogerna gjorde. 

Hon uttryckte ”När barnen väljer fritt blir de ändå mycket styrda. Det fria kanske inte alltid är 

det bästa- det kanske inte blir de bästa valen- kan bli val där barn utesluts- lekar som inte är 

utvecklande.” Detta resonemang kring den fria leken, handlar ytterst om ett försök att 

definiera begreppet. Pedagogerna tankar kring uteslutning och samspel visar det som 

Johansson och Pramling (2007) sett, att det är pedagogernas inställning och kompetens som är 

avgörande för lekens betydelse i verksamheten. 

 

4.1.2 Vuxnas styrning 

Flera av pedagogerna uttryckte att onda roller styrs upp så att de blev goda, Något som 

Tullgren (2004) har sett i sin avhandling, som exempel blir vilda djur i barnens lek snällare 

när de får mat, hon visar också att vi vuxna styr upp leken mot lugna familjelekar eller 

matsituationer. Ett genomgående tema i Tullgrens (2004) undersökning är att den vuxnes roll 

i barnens lek ofta är att bli bjuden på mat eller fika. ”Jag deltar ofta och gärna i dockrummet 

där jag blir bjuden på fika” berättade pedagog F, det här kan ses i ljuset av Tullgren (2004) 

hon problematiserar att vi vuxna tycks styra barnen mot sådant som vi anser svara mot vårt 

nuvarande samhälle. 
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Många svar handlar om att bråk och spring avstyrs. ”Jag stoppar barnen- de får inte vara 

dumma mot varandra. Inne får de inte springa och skrika, allmänna regler gäller”, menar 

pedagog B, vilket Tullgren (2004) också sett exempel på.  Pedagoger avstyr ofta överaktiva, 

konfliktskapande lekar mot lugnare lekar. Hon menar vidare att när vuxna styr ur ett 

vuxenperspektiv blir vissa lekar betraktade som onyttiga. Resultatet visar att vi styr medvetet 

eller omedvetet barnen mot lekar där de leker de goda samhällsmedborgare som vi vill att de 

ska bli. Dock påpekar Knutsdotter Olofsson (1992) att barn måste få leka även sådant som 

kan ses som skrämmande. Hon menar att låtsasvärlden hjälper barnen att få grepp om 

verkligheten. 

 

 ”Jag kan gå in i leken för att lugna ner leken och få den att ändra riktning. Jag vill inte ändra 

den fria leken- inte gå in för att lära i den fria leken”, uttrycker sig pedagog A. Detta kan 

kopplas till Lindqvist (1996) som har sett att pedagogerna är osäkra på hur de ska förhålla sig 

till barns lek. Leken anses som viktig av pedagogerna men den har ändå inte prioriterats. Ett 

tydligt mönster vi sett är att leken tolkas ur ett dualistiskt perspektiv av många pedagoger. 

Enligt Lindqvist (1996) uppfattas leken av pedagogerna som antingen fri eller som styrd och 

lek och lärande har delats upp och ses inte i en helhet (a.a.). 

 

4.2 Vuxnas deltagande i leken 

4.2.1 Pedagogers uppfattning av vuxnas medverkan i leken  

Pedagogerna ansåg att de deltog till en viss grad i barnens lek. Här kunde vi notera att 

resultatet skilde sig åt. Flera av pedagogerna skulle vilja delta mer men ansåg sig inte ha tid 

medan en del uttryckte att de inte ville delta i leken och att barnen inte heller ville att de skulle 

delta. En av pedagogerna, B, beskrev sitt deltagande på så sätt att hon ingår i en 

”konversation” med barnen när de leker men att hon samtidigt gör något annat. ”Det blir inte 

så ofta man deltar i barnens lek, det är så mycket annat som tar tiden.” Pedagogerna på de 

undersökta förskolorna, som jobbar med barn från 1-3 år berättade att de alltid var närvarande 

med de små barnen, pedagog G menade att hon är ”med de små hela tiden, men om de större 

leker i dockis då vill de ofta vara ifred” Här kan vi förstå att de större barnens lek är 

underprioriterad, detta har iakttagits av Knutsdotter Olofsson (1992) som skriver att vuxna 

ofta smiter undan leken och gör andra göromål istället. Hon kunde se att det var vanligt 

förekommande att pedagoger sällan eller aldrig deltog i barnens lekar. Lindqvist (1996) 
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belyser Piagets stora betydelse för förskolan där hans lekteorier kan tolkas så att pedagogen 

ska hålla sig utanför barnens lek men finnas till för att bistå med bra lekredskap.   

 

Pedagog A berättade att hon inte brukar delta i barns lek. Hon kan hjälpa sysslolösa barn att 

sätta igång en lek genom att komma med förslag men hon är aldrig någon lekdeltagare. 

Barnen vill inte ha med de vuxna i sina lekar är hennes erfarenhet. ”Min anledning till att jag 

inte deltar är att äldre barn slutar leka om man kommer in i leken. I ”affärslek” kan jag delta 

med att komma och handla.” De intervjuade såg inte sitt deltagande i leken som gynnsamt i 

alla lägen. Det kan uppfattas som ett dilemma när vuxna tränger sig på barns lek. Knutsdotter 

Olofsson (1992) har sett i sin forskning hur barnen skyddar sin lek och gömmer sig i en vrå 

eller stänger in sig. Men hon menar också att känsliga och kompetenta vuxna kan berika och 

utveckla barnens lek. De vuxna måste anpassa sig efter barnen vilket kan ses som krävande 

och som anledning för många pedagoger att inte delta i leken (a.a.). Lillemyr (2002) har 

samma idé som Knutsdotter Olofsson, att om pedagogerna besitter en grundkompetens om 

barns lek och undviker att använda sin makt, så skulle de troligtvis kunna berika en lek. 

 

4.2.2 Vuxnas tidsbrist  

 Flera liknande svar handlade om tidsbrist som en anledning för pedagogerna att inte delta i 

barnens lek. Pedagog A menade: 

 

Det finns inte tid att leka med barnen, det är alltid något som händer, något 

barn som behöver hjälp med något. Är jag en deltagare i leken faller den 

ihop när jag måste göra avbrott för annat som händer som gör att jag måste 

gå därifrån. 

 

Pedagog F uttryckte ”Man blir hela tiden avbruten och får springa ifrån” Hon berättade hur 

hon ibland både deltar i barnens lek samtidigt som hon gör något annat, ”Eller också är jag 

den som går till jobbet”. Även Knutsdotter Olofsson (2009) skriver att tiden kan vara ett 

problem, när man som vuxen ska vara med i barnens lek. Pedagogerna måste ha tid utsatt för 

deltagande i lek, reser sig den vuxna för att göra annat avbryts ofta leken helt.  

 

4.2.3 Lekens tre grundregler 

Pedagog A menade att hon deltar i barnens lek om något barn behöver hjälp att komma in i 

leken. ”Om något barn inte kan leka, inte förstår turtagande eller rollekar då kan jag delta” 

mot den bakgrunden kan Johansson och Pramling Samuelsson (2009) nämnas, de skriver att 

vuxna kan vara ett stöd för de barn som inte förstår lekens regler. Liknande tankar kommer 
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från Lillemyr (2002) som menar att vuxna som deltar i lek och utnyttjar den pedagogiskt kan 

lära barn som har svårt att uppfatta lekens sociala regler och tekniker att förstå hur de ska bete 

sig och kunna ingå i en lekroll. Det krävs att barnen förstår lekens tre sociala grundregler 

skriver Olofsson (2009): samspel, ömsesidighet och turtagande, utan att förstå dessa regler 

kan inte en lek bli långvarig.  

 

 

4.2.4 Konflikter 

Att delta i barnens lek för att undvika konflikter var något som nämndes av flertalet av 

pedagogerna, vilket leder tanken till barns behov av stöd i det sociala samspelet. Pedagog C 

uttryckte följande: 

 

                 Vi lägger ett stort ansvar på barnen, om barnen är inne i en lek och det blir 

konflikter, då kommer vi som domare, ska bedöma vem som har rätt och vem 

som har fel, fast vi inte har sammanhanget över leken. Jag kan behövas som 

stöd i den fria leken, så att den kan utvecklas. Jag kan hjälpa barnen att inte 

dra i samma saker och lugna barnen när de vill ha samma saker. 

 

Här förstår vi att pedagogerna ser sin betydelse som stöttare och tröstare i det sociala 

samspelet. Att vara den vuxne som gör nedslag i leken när det blir bråk skriver Knutsdotter 

Olofsson (2009) om. I de fall där vuxna enbart går in i leken som medlare leder det ofta till att 

leken tar slut. Hon menar att om en vuxen deltar i leken behöver det inte bli avbrott för att 

konflikter ska redas ut, leken kan utvecklas istället för att avbrytas. 

 

”Vissa situationer kräver att konflikter ska undvikas. Vi ser bara sista kedjan i ett förlopp och 

risken finns att vi gör en orättvis tolkning av vad som hänt” påpekade pedagog C, hon menade 

vidare att detta kan undvikas om hon själv är med som deltagare i leken. Hon såg de negativa 

aspekterna i att inte veta sammanhanget när en konflikt uppstår, att det finns en risk att 

ständigt samma barn blir utpekade och att de barnen istället för att få hjälp att kunna utveckla 

sin förmåga till samspel enbart får tillsägelser. Hon uttryckte dessutom att utåtagerande barn, 

förutom att de får mycket tillsägelser även får mer uppmärksamhet, som kan ses ur en positiv 

aspekt, än de tysta och mer introverta barnen, vilka kanske inte får någon större 

uppmärksamhet och hjälp till delaktighet i lek. ”Vi behöver delta och leva oss in. Inte bara se 

barnen i ett ovanifrånperspektiv, inte bara så att det bara blir tillsägelser” uttryckte pedagog C. 

Hennes tankar kan förstås som att vara en närvarande pedagog. Även Löfdahl (2002:191) 

diskuterar denna fråga om att vara en närvarande pedagog i mötet med barn. ”en förutsättning 
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för att förstå barns perspektiv är att befinna sig i dialog med dem”, hon beskriver barn som 

kompetenta och sociala vilket grundar sig ifrån ett sociokulturellt perspektiv där barn är 

meningsskapande. Vidare belyser Löfdahl (2002) att lek inte alltid är lustfylld, ibland kan 

leken ses som kaotisk och ha inslag av osämja. Kanske detta är nödvändigt ibland menar hon, 

maktfördelningen behöver struktureras om -vilket sker när leken omtolkas och rollerna 

omfördelas. Så länge leken omstruktureras är den ytlig och kan inte fördjupas förrän barnen är 

överens igen. 

 

4.2.5 Barn i behov av extra stöd 

Flera av svaren handlade om barn som på olika sätt behöver extra stöd och stimulans. ”Vi har 

ett barn med autism, han behöver mycket hjälp och tack vare det måste man vara med i leken 

ibland” berättade pedagog E. Pedagog G menade att ”Vi har ett speciellt barn som nyps och 

biter. Jag visar honom hur det ska gå till i leken”.  Här kan vi se att även om det i initialskedet 

var meningen att fokusera på barnens behov av extra stöd, kan det komma till godo även för 

de andra barnen, oavsett vad pedagogen hade för avsikt med att delta från början. 

Överhuvudtaget tycks det vara så att pedagoger deltar i högre grad i leken om de anser att det 

finns särskilda skäl till att göra det, om det behövs. Här finns det anledning att anknyta till 

Löfdahl (2002) som resonerar kring pedagogers sätt att delta i leken för att rätta till fel och 

fokusera på brister. Hon har sett att pedagogerna inte alltid tar barnens perspektiv i det 

sammanhanget. Det kan förstås så att pedagoger bör tänka på att alla barn har sitt eget 

meningsskapande samt att när det uttrycks att barn ”är i behov av extra stöd” är det en 

bedömning gjord ur ett vuxenperspektiv. 

 

4.2.6 Lekens pedagogiska möjligheter 

 ”Jag kan lyfta vissa saker i leken och få barnen att reflektera. Deltar vi i leken kan vi vuxna få 

idéer som vi utvecklar ifrån barnens lek”.  uttryckte pedagog C. Pedagog B menade att hon 

var nyfiken på vad barnen leker och att hon i barnens lek lär känna barnen bättre och då 

särskilt om hon själv deltar. Detta intresse av barns lek belyser Hjort (1996) hon menar att den 

behöver få en ledande roll på förskolan där pedagogerna tar tillvara på lekens pedagogiska 

möjligheter. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) beskriver pedagogers inställning, 

när de lyckas fånga barnen i sin lek och kan delta och utveckla leken tillsammans med barnen. 

Dessa pedagoger, menar författarna, har gemensamt att de ser barn som likvärdiga människor, 

de visar respekt och är nyfikna och engagerade.  
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4.3  Tid och rum 

4.3.1 Tid för lek 

Att få tid att leka kan förstås som att få leka utan avbrott, detta är en rättighet som barnen har 

enligt våra styrdokument. Vi kunde också se en önskan hos pedagogerna att det skulle vara så. 

”Om jag fick bestämma, då skulle vi kunna tänka om, att göra det som vi planerat en annan 

gång” menade pedagog E. Vikten av att ge lek tid och ostördhet belyser även Knutsdotter 

Olofsson (2009), ostörd på så sätt att leken inte avbryts för andra aktiviteter eller att andra 

barn bryter sig in i en pågående lek. Får barnen tid för ostörd lek kan den bli djup och en 

känsla av här och nu kan infinna sig. Barnens förmåga att reflektera över sitt eget tänkande 

behöver tid och ostördhet för att utvecklas på ett gynnsamt sätt, barnen gör metareflektioner 

när de går i och ur olika lekvärldar och förklarar och förhandlar med varandra.  

 

”Tyvärr avstyr jag lek som har satts igång på grund av andra aktiviteter. Den planerade 

verksamheten avbryter den fria leken” menade pedagog D. ”Avbrott måste det bli av 

praktiska skäl. Barnen skulle säkert vilja leka längre stunder” uttryckte sig pedagog B. Alla 

pedagoger vi intervjuat menade att det blir avbrott i barnens lek men flertalet av dem tyckte 

ändå att barnen får den tid de behöver för sin lek. Pedagog B uttryckte ” Jag kan strunta i att 

sätta igång barnen i projekt om de leker väldigt bra, eller jag kan låta dem leka en stund till 

och sen få dem att börja jobba i projekt”.  Pedagog A belyste nästan samma sak ” Vi har ofta 

barn som jobbar i en liten grupp medan de övriga barnen får leka fritt”.  Projektarbetet kan 

tyckas vara det som framhävs framför leken av pedagogerna, men leken kan i vissa fall få ta 

en liten del av den tid som egentligen utsattas till projektarbete. Här belyser Öhman (2003) 

vilka medinlärningsaspekter den fria leken får om de vuxna inte ger leken tid och utrymme. 

Barnen kan uppfatta leken som något som inte är högt uppskattat av vuxna utan är något man 

gör medan man väntar på att göra något viktigare. 

 

4.3.2 Den fysiska miljöns styrning av leken 

”Det är intressant att se hur miljön styr leken” menade pedagog C. Sammanhang och miljö är 

av avgörande betydelse för hur barn leker och skapar mening anses av många av dagens 

forskare enligt Linnér (2008). Lillemyr (2002) tar upp det postmoderna kunskapsperspektivet 

där omgivning och socialt samspel har stor betydelse. Pedagog B påpekade att ”miljön har 

betydelse. En bra miljö som ledar till bra lek kanske inte kräver någon vuxens deltagande”.  
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Hennes svar kan tolkas som att en bra miljö kan ses som pedagogisk och kan vägleda barnen 

även om vuxna inte finns att tillgå.  

 

4.3.3 Utrymme  

Flera av pedagogerna berättade att de är beredda att flytta lek som ”stör” eller behöver ge 

plats åt planerade aktiviteter. ”Hade vi fler rum skulle den fria leken kunna flyttas så att vissa 

barn kunde fortsätta leka när några av barnen ska ha rörelse tillexempel” berättade pedagog D. 

”När en vild lek stör andra barn flyttar jag den vilda leken. Vilda lekar får inte vara över hela 

avdelningen” uttryckte sig pedagog A. Lokalerna anses av flera pedagoger som för trånga och 

lekytan för liten för barnen. ”Det är alldeles för mycket möbler, stora bord överallt, ingen 

lekyta för barnen” påpekade pedagog E. ”Här finns inga skrymslen, ingen avskildhet. Barnen 

kan inte stänga en dörr om sig. Det skulle behövas fler små utrymmen” menade pedagog C. 

Pedagog D uttryckte också åsikter om för få och trånga lokaler ” För många barn i samma 

rum kan leda till konflikter tillexempel om leksaker. Ute har barnen mer plats, de har större 

utrymme, det blir inte så mycket konflikter”. ”Ute inbjuder till friare lek”, uttryckte pedagog 

B. Utomhus ansåg flertalet av pedagogerna att leken kan vara friare, mindre styrd av vuxna 

och mer konfliktfri, detta till stor del beroende på att barnen får större utrymmen att röra sig 

på och att leksaker inte i samma utsträckning distraherar barnen och gör dem till konkurrenter 

om samma sak. ”I skogen finns ingen konkurrens om utrymmet eller leksaker” menade 

pedagog A. 

 

4.3.4 Leksaker 

Pedagogerna tycktes ha ungefär samma åsikt om barnens städning av leksaker. De får till en 

viss gräns ligga framme under en längre tid utan att städas upp, lite beroende på vilka saker 

det är. Byggen av klossar, lego eller dupplo kan få stå kvar i flera dagar. Andra leksaker som 

mera ser ut som de bara är ”utspridda” får städas upp ganska snabbt, det är ofta saker som 

ingått i rollekar eller fantasilekar. Pedagog D betonade städningen av leksaker, ”Leksaker får 

inte ligga framme- lokalerna tillåter inte det, det är för trångt”. Hon sa vidare att leksakerna 

kanske inte får ligga framme så mycket som hon skulle önska men byggen i lego och liknande 

får sparas till nästa dag. ”Det ska vara städat så att barnen blir sugna på att leka, leksakerna 

ska vara placerade så att barnen lockas att leka” ansåg pedagog E. Pedagog F menade 

”Leksakerna borde få ligga framme så att barnen fick fortsätta sin lek”. Här kan vi ana ett 

mönster, där pedagogerna har en önskan om mera lekyta och att materialet ska vara mer 

överskådligt och placerat så att barnen kan nå det. Litteraturen lyfter upp ett perspektiv där 
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materialet borde vara mer föränderligt så att barnen själva kan ändra och använda det på olika 

sätt. Alltså själva förändra i sin miljö. Huruvida pedagogerna hade några tankar kring detta 

framkommer aldrig, troligtvis är ett av skälen att intervjufrågorna inte berörde detta. Här 

urskiljer sig en önskan om att leksakerna ska vara placerade så att de kan bli en viss 

kontinuitet i leken. Att bli sugen på att leka kan tolkas som att ha möjlighet, något som 

Rutanen (2007) sett, hon väcker tankar kring att omgivningen, till exempel hur leksaker 

placeras visar vad som är möjligt att göra just här och nu, de vuxna behöver inte säga något. 

 

4.4 Lek och lärande 

4.4.1 Lärandets två aspekter 

Alla pedagoger vi intervjuat var medvetna om att leken är lärorik. Detta kan ses ur två 

aspekter. För det första såg pedagogerna leken som lärande ”för att de lär sig att lösa 

konflikter” eller att ”vänta på sin tur”, överhuvudtaget betonades sociala regler. För det andra 

belystes att man kan tillföra eller lyfta upp lärande i leken, ”det kan vara både språk och 

matte” uttryckte sig pedagog F. Att lyfta upp situationer att reflektera kring med barnen 

ansågs utvecklande, pedagog A uttryckte ”man kan knyta an till en lek, tillexempel -ni lekte 

busschaufför, och göra något lärande av det.” Den nya läroplanens (Lpfö98 reviderad upplaga 

2010) tyngdpunkt på lärande och/eller lek kan ses lite olika av pedagogerna. Någon pedagog 

menade att läroplanen först och främst framhåller leken, medan några tycktes tolka läroplanen 

så att lek och lärande får lika stort utrymme och några menade att fokus ligger på lärandet. 

Läroplanen tolkas alltså på lite olika sätt bland pedagogerna. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) syn på saken är att utvecklingspsykologin ligger till grund för många 

pedagogers förhållningssätt, där de skiljer lek och lärande åt. Leken är barnens angelägenhet 

medan lärandet kräver vuxnas deltagande och engagemang. 

 

4.4.2 Ambivalenta pedagoger 

Pedagog B uttryckte ”Man kan använda sig av leken i lärandet och man kan se lärandet i 

leken.” Hon tvekade sen en aning och menade att det kanske är framför allt i leken man kan se 

lärandet. ”I byggrummet är det tillexempel lätt att se ett lärande. Lärandet är tydligare i lite 

mer arrangerade lekstunder.” Pedagog D menade att lek och lärande ”går in i varandra”, hon 

sa att all lek är lärorik men betonade samtidigt att vissa lekar är mer lärorika än andra. Hon 

menade att små barn ibland behöver lite vägledning av vuxna och att hon vid behov visar 

barnen framåt i leken. En viss ambivalens kan spåras här. Pedagog D uttryckte tidigare i 
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intervjun att hon inte lägger sig i den fria leken samtidigt som hon senare säger att hon ibland 

ger leken en skjuts framåt. Hon säger att vissa lekar är mer lärorika än andra. Hennes svar kan 

tolkas som att hon menar att det är när någon vuxen deltar som leken blir mer lärorik, när den 

vuxne är med och ger leken en skjuts framåt. Detta kan förstås ur Vygotskijs teori om nästa 

utvecklingszon där barnen behöver utmaningar för att nå nästa zon i sin utveckling (Lillemyr 

2002). Enligt vår tolkning kan vi se att pedagogernas svar varierar och kan ta sin 

utgångspunkt i såväl ett utvecklingspsykologiskt som ett mer sociokulturellt perspektiv. 

  

4.4.3 Att lära i lek ”här och nu” 

Vi kan se en tendens att pedagogerna deltar i den spontana leken här och nu, under 

förutsättning att det inte händer något viktigare. ”Det är så mycket rutiner och planerade 

aktiviteter, planerade aktiviteter med syfte att få ut någonting” uttrycker pedagog A, när hon 

resonerar kring sitt varande i barnens lekar i stunden. Barn behöver utmaningar mot nästa 

utvecklingszon enligt Vygotskijs teorier. Vissa av pedagogerna verkade väl insatta i detta och 

belyste hur de vill ge leken ett lärande syfte och de berättade att de har pågående projekt som 

barnen arbetar i. Lillemyr (2002) belyser problemet med att trycka för hårt mot nästa zon i 

barnets utveckling. Barn riskerar att bli passiva. Hon menar att barn behöver utmaningar men 

de behöver också vila i nuet. Johansson Pramling Samuelsson (2009) menar att det som skulle 

kunna vara ett lekfullt samspel mellan barn och vuxna kan riskera att bli en formbunden 

aktivitet. De påpekar att det man lär här och nu brukar uppfattas som lustfyllt medan det man 

lär för framtiden brukar uppfattas som mödosamt.  

 

4.4.4 Dokumentation 

Pedagogerna hade olika uppfattningar om den pedagogiska dokumentationen, Pedagog C 

menade att hennes deltagande i leken krävs för att kunna göra en pedagogisk dokumentation. 

”den pedagogiska dokumentationen förutsätter min delaktighet i lek”, medan pedagog F 

uttrycker att hon inte kan delta så mycket som hon skulle önska på grund av att hon måste 

dokumentera. ”Då blir jag mer en som tittar på, observerar. Men har man rätt ögon kan man 

se mycket i lek. Det blir mycket dokumentation”. Många av pedagogerna uttryckte att 

dokumentation tar tid ifrån barnen och gör att de inte får den tid de skulle önska för att hinna 

delta tillsammans med barnen. Man kan spåra en obalans i synen på hur mycket tid och 

anspråk dokumentationen ska få ta av verksamheten. Pedagog C menar att delaktighet krävs 

för att kunna göra en bra dokumentation medan flera av de andra pedagogerna menar att de 

inte deltar tillsammans med barnen för att de är tvungna att dokumentera. Detta kan tolkas 
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som den dualism som kan råda mellan lek och lärande (Johansson & Pramling Samuelsson 

2007). Dokumentationen kan tyckas tillhöra lärandet och ”den fria leken” tillhöra det som 

barnen ska göra ostört utan vuxnas deltagande förutom som observatörer. Pedagogerna 

uttrycker den pedagogiska dokumentationens betydelse för barns utveckling. Problemet tycks 

vara att få den att bli en naturlig del av verksamheten istället för något som tar tid från leken. 

Exempelvis menar Hagtvet (2004) att det finns flera sätt för vuxna att närma sig eller delta i 

leken. Ett sätt är att vara åskådare eller besökare, och där utnyttja möjligheten att 

dokumentera. 

 

4.5 Sammanfattande analys 

Vårt resultat har visat att pedagogerna deltar i barns lek bland annat för att styra upp den och 

för att undvika konflikter. Vi har också sett att fri lek kan tolkas som en lek där vuxna inte ska 

vara med. Det finns dock en önskan hos pedagogerna att de hade haft möjlighet att avsätta 

mer tid för barnens lek. Resultatet visar här en liten skillnad med tanke på barnens ålder. De 

större barnen (här 4 till 6 år) har ett visst behov av enskild lek, medan de mindre barnen (här 

1-3 år) har stort behov av vuxenstöd i sin lek.  Ett utstickande resultat är att vuxna styr leken 

mot lugna lekar och avstyr högljudda springlekar. Många av pedagogerna försöker förändra 

barnens roller i leken mot det som uppfattas som ”gott”. Det uttrycks också som ”ändra fokus, 

på leken, de leker att de är onda, jag försöker få dem att bli goda istället” Det här 

resonemanget visar det som även synts i tidigare forskning att barnen förväntas leka det som 

eftersträvas för framtiden. Att vara någon som hjälper andra, som bjuder på mat, som ingår i 

en familj. Någon som visar empati. 

 

En genomgående uppfattning är att det blir många avbrott i barnens lek och vi kan förstå att 

pedagogerna skulle vilja ha det på ett annat sätt. Avbrotten beskrivs både bero på rutiner, 

andra planerade aktiviteter samt att barnen stör varandra. Här kan vi se hur faktorer som 

barngruppens storlek, förskolans traditioner när det gäller den dagliga verksamheten samt 

pedagogernas förhållningssätt styr vilket tidsutrymme som lämnas för lek. Pedagogernas 

upplevelse av lekens lärandeförtjänster uttrycktes på olika sätt, det handlar både om leken 

som sådan, där samspelet tränas i alla sina perspektiv. Det handlar också om att vuxna går in 

och gör den mer lärande genom att tillföra exempelvis språkliga eller matematiska 

utmaningar. Många av de intervjuade poängterade alla trevliga samtal och all konversation 

med barnen, som uppkommer när de deltar i leken. Även i detta sammanhang kan vi se hur de 
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vuxna även uttrycker vikten av att leken även måste vara fri från vuxnas inblandning. En 

fråga handlade om vikten av att dokumentera barnens lek. Tiden ses här som ett stort hinder.  

Dokumentation av andra projekt som förekommer i verksamheten kommer i första hand.  

Trots detta kan vi konstatera att uppfattningen är att dokumentationen är viktig för att knyta 

an och lyfta upp lärande situationer i leken. Här kan vi förstå att barnens så kallade 

metareflektion, där de själva funderar över sitt meningsskapande är det som eftersträvas. 

 

Den fysiska miljöns eller rummets betydelse synliggörs på så vis att pedagogerna ser att 

barnens lek blir avbruten genom att saker måste plockas undan för andra aktiviteter. Lekytor 

saknas inne och ett genomgående svar är att leken fungerar bättre utomhus. Det visar sig 

också att pedagogerna upplever att de inte deltar lika mycket i leken utomhus som inne. Det 

här kan kopplas till upplevelsen av att fri lek kräver lekutrymme samt att resultatet visar att 

just den beteckningen av lek, är den lek där pedagogerna inte deltar i någon större 

utsträckning. Dessutom är den genomgående uppfattningen hos respondenterna den att det är 

färre konflikter ute. Sammantaget kan man alltså se att utomhus uppnås en fri lek där ytorna 

är obegränsade och konflikterna få samt att kravet på deltagande i leken från pedagogernas 

sida är litet. 
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5. Diskussion  

I det här kapitlet diskuterar vi vårt resultat. Vi har fått svar på hur de för studien utvalda 

pedagogerna ser på lekens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. Här följer 

en diskussion kring vårt resultat och vilka konsekvenser detta får för verksamheten. 

 

5.1 Ambivalenta pedagoger 

Vi gjorde vårt urval inför vår undersökning bland de pedagoger som arbetar i liknande 

verksamheter som oss själva, ett så kallat bekvämlighetsurval. När vi genomfört våra 

intervjuer visade det sig att pedagogerna har många liknande tankar kring sin delaktighet i 

barnens lek. Det handlar om både en önskan om mindre avbrott i leken som att den styrs mot 

lugna lekar med ”goda rollfigurer”. 

 

I respondenternas svar kan vi utläsa en viss ambivalens när det gäller förhållningssättet till 

lek. Dels framträder bilden av pedagogerna som observatörer av leken (Wélen 2009), dels 

framträder bilden av pedagogen som är delaktig för att bl. a hjälpa barnen att nå nästa 

utvecklingszon och att lära sig sociala regler (Vygotskij1995).  Pedagogerna ser lärandet i 

leken men är ändå osäkra hur de ska förhålla sig, ska lärandet i leken lyftas fram, ska de själva 

delta i leken, eller ska den få vara "bara fri" utan någon vuxens deltagande eller inflytande? 

Flera av de pedagoger vi intervjuade hade motstridiga svar om sitt deltagande i leken. Samma 

pedagog kunde på en fråga säga att de inte deltog i barnens lek i någon större utsträckning och 

att de inte tyckte att det var speciellt roligt att "leka" med barn. I nästa fråga kunde de säga att 

det var roligt att delta tillsammans med barnen och att de önskade att de hade mer tid för att 

kunna delta oavbrutet. 

 

Enligt vår tolkning beror detta på ett dualistiskt tankesätt (Lindqvist, 1996), som visar på två 

sätt att förhålla sig som vuxen, endera så klarar barnen sig själva (lek) eller också har vi vuxna 

planerat något (samling eller annan styrd verksamhet). Vårt resultat har visat att Piagets och 

Ericssons utvecklingspsykologiska teorier präglar pedagogernas syn på leken. Lek och 

lärande ses som skilda. Samtidigt kan vi mot bakgrund av vårt resultat säga att det finns nyare 

influenser bland pedagogerna där de uttrycker att lek och lärande är samma sak. 
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5.2 Tolkning av leken i styrdokumenten 

I styrdokumenten ser vi att leken både beskrivs som nödvändig och lärande samt att 

pedagoger ska använda leken som en metod i lärandet, samtidigt som man skriver att den ska 

vara fri. Skolverket (2005) skriver i ”Kvalitet i förskolan” att leken har skrivits in i FN:s 

barnkonvention om de mänskliga rättigheterna. Den ska fortgå utan onödiga avbrott och ”Ett 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan” (a.a.). Här kan vi alltså se att leken i ”Allmänna råd” betonats på 

ett helt annat sätt än vad som sedan syns i Läroplanen (1998 reviderad 2010) I läroplanen har 

ingen blivit ålagd leken som sitt ansvarsområde så som har skett med lärandet. Vi undrar om 

det är det riktigt att tolka läroplanen så att lärandet är viktigare än leken? Att lärandet ligger 

på förskollärarens ansvar uttrycks klart i läroplanen medan leken ligger öppen för en friare 

tolkning. En tolkning skulle kunna vara att den är mer ägnad för barnskötarna att ansvara 

över.  

 

5.3  Lekens lärandeförtjänster och vuxnas stöttning 

Lekens lärandeförtjänster iakttas dagligen av oss pedagoger och verifieras också av de 

intervjuade. Barn som i andra sammanhang inte uttrycker sina tankar i någon större 

utsträckning talar och använder ord och begrepp som vi inte hör annars. Lillemyr (2002) 

skriver att leken är nödvändig för att skapa kommunikation. Det här kan förstås som att det är 

i mötet mellan barnen, som mening skapas. Detta leder tanken till barns lärande både vad det 

gäller empatisk förmåga och samspel, enligt oss. Pedagogerna i vår undersökning uttrycker att 

det är leken i sig själv som bidrar med detta lärande, mer eller mindre utan vuxnas 

inblandning. Vårt resultat visar att pedagogerna inte alltid beskriver verkligheten som den är, 

när det gäller hur de deltar i barns lek. Många uttrycker att de utvecklar och avsätter tid för lek 

i betydligt större utsträckning än vad som sker i praktiken. Pedagogerna deltar i barnens lek 

och uppmuntrar den, för att i nästa minut avbryta den för ”viktigare aktiviteter”.  

 

Problemet med lekens ”frihet” ifrån vuxnas delaktighet är enligt flera forskare att den kan 

vara en grogrund för könsstereotypa mönster och utanförskap. Gens (2011) går så långt att 

han säger att ”den fria leken är fånigt hyllad”. Vår uppfattning är att vi vuxna har en viktig 

roll för att ordna förutsättningar och utveckling av leken. Vårt resultat pekar på att pedagoger 

inte ser att de behöver delta lika mycket i barnens lek när de blir äldre (3-6 år) som när de är 

yngre (1-2 år) Detta kan förstås som att det lilla barnet i sin utveckling behöver mer stöd av en 
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vuxen än vad de större barnen vanligtvis behöver. Om det är så att könsstereotypa mönster 

och utanförskap skapas i leksituationer kan det då vara så att detta sker i ganska stor 

utsträckning bland de större barnen? Om svaret på den frågan blir ja, så finns det stor 

anledning för oss pedagoger att både reflektera över och lära oss mer om barns lek. Hagtvet 

Eriksen (2004) påpekar att på vilket sätt vi förhåller oss i barns lek, till exempel om vi är 

observatörer eller deltagare, kan påverka barnens meningsskapande.    

 

5.4 Miljöns betydelse  

Att inte beakta leken och dess lärande aspekter är enligt oss att glömma bort det viktigaste 

sammanhanget i en barndom. Vi vill påstå att varje vuxen som minns sin barndom, minns 

leken med kamrater i synnerhet. Med tanke på att många barn tillbringar en stor del av sin tid 

på förskolan så förekommer alltså detta viktiga sammanhang i livet numera på förskolan. Vi 

har sett att pedagoger har funderingar över hur de på bästa sett ska ordna miljön och kunna 

tillvarata tid för barns lek och lärande. Utemiljön är och har alltid varit miljö där det upplevs 

att den är fri. Fri från vuxna visar vår undersökning. Flera av pedagogerna menar att leken 

fungerar bättre utomhus än inomhus samt att man som vuxen inte behöver delta i leken lika 

mycket ute som inne. 

 

Vi menar att utemiljöns lek kan ses som fri från styrande leksaker eller lekhörn. Där finns 

ingen dockvrå, inget kuddrum eller byggrum. Förutsatt att pedagoger i sin iver att ordna en 

bra utemiljö lyckas skapa hindrande stereotypa miljöer även där. Knutsdotter (1992) menar att 

barn med sin fantasi förändrar och använder det material de behöver. Vi är många inom 

förskolan som kan skriva under på vad pinnar, buskar, bergknallar och dylikt kan förvandlas 

till under barns lek. För att återkomma till vårt resultat, så är det nog så att pedagoger och 

barn har mycket att vinna på om de leker tillsammans ute, förutsatt att pedagogen är den 

känslige vuxne som krävs dels för att leken ska få näring och dels för att vi pedagoger ska få 

syn på det som Nordin-Hultman (2003) framhåller, att barnen” blir till” just här och nu, när de 

leker. Enligt vårt uppdrag ska vi utgå från barnen när vi gör vår pedagogiska planering. Ska 

detta bli framgångsrikt kan vi inte missa barnens varande och blivande under lek. Detta kan 

illustreras av Nordin Hultmans (2003) studie. Hon ser ett barn som under utelek är passiv och 

tyst. Samma barn en stund senare i ateljén uttrycker sina tankar och är kreativ. Detta är enligt 

oss ett bra exempel på hur barn blir till i olika situationer. Den som bara sett barnet i 

utemiljön, hade beskrivit ett helt annat barn än den som sett barnet i ateljén. 
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5.5 Tid för ostörd lek 

Vårt resultat belägger enligt vår uppfattning att det finns en önskan hos pedagogerna att leken 

kunde få fortgå utan så många avbrott. Vi menar att om pedagogerna ökar sin kunskap om lek 

och lärande blir det lättare att stå emot de traditioner och uppfattningar som kan råda både hos 

ledning och omgivning att leken så att säga ”står på sista plats” när det gäller den pedagogiska 

verksamheten. Löfdahl (2002) lyfter i sin avhandling fram vikten av att ge tid till lek, lek 

behöver tid av ostördhet. Ostördhet från andra barn som tränger sig in i leken och ostördhet 

från avbrott och förflyttningar av leken. Hon belyser hur leken behöver tid för att tolkas och 

omtolkas, hur roller fördelas i leken och hur roller omfördelas. Lekar kan bli djupa och de kan 

bli ytliga, den ytliga leken kan uppfattas som kaotisk och konfliktfylld. Den ytliga leken 

handlar ofta om rollfördelning och tolkning av leken, får den ta den ta den tid den behöver 

och ges den stöttning den kan kräva kan den bli både djup och långvarig. Vi frågar oss hur 

leken bemöts på förskolorna, hinner den fördjupas, hinner barn reda ut sina konflikter? Leken 

ska värnas och är viktig anser alla pedagoger vi pratat med - men den får avbrytas, flyttas, 

städas bort, ge plats för viktigare aktiviteter som anses vara mer lärande osv. Finns det 

förståelse för att leken ibland kan vara mer ytlig och verka kaotisk för att senare kunna leda 

vidare till konfliktlösning och djupare lek?  

 

5.6 Vuxnas styrning av leken 

Vi har genom vårt resultat visat att pedagoger styr barnens lekar. Det får helst inte förekomma 

spring inomhus och upplever man att barnen valt onda roller försöker man göra dem goda. 

Här handlar det kan vi förstå både om höga ljudnivåer och obehag inför det våld som ofta 

synliggörs när barnen ikläder sig en ”ond” roll. Det här har också Tullgren (2004) sett i sin 

undersökning. Exempelvis skulle det antagligen vara positivt att leka att man är läkare, men 

negativt om man leker att man är mördare. Här finns det anledning att återkomma till 

pedagogers reflektion. Den osäkerhet vi ofta känner inför när barnen leker ”otillåtna lekar” 

måste vi få tid att tala om med varandra. Så som vi ser det, handlar reflektionstiden, om vi har 

någon, oftast om vad vi ska göra med barnen, inte om vad de verkligen gör och hur vi ser på 

det. Knutsdotter Olofsson (1992) för ett resonemang kring ämnet. Hon menar att det gäller att 

kunna skilja på vad som är aggressivt beteende och att leka aggressiva lekar. Många av oss 

har därvidlag hört barnen säga ”men det är ju inte på riktigt” mer än en gång. För att 

återkomma till Knutsdotter Olofsson (1992) skriver hon att barnen genom sin lek tränar sig på 

att behärska verkligheten. Att hamna i svårigheter och att vara stor och stark nog att klara sig. 
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Löfdahl (2002) menar att om inte de vuxna bryr sig om vad barnens lekar handlar om missar 

de en del i barnens utveckling. Om vi tar hjälp av leken får vi syn på vad barnen är nyfikna 

på, som exempel tar hon barn som leker begravning, en lek som kan leda till lärande samtal 

om livsfrågor. 

 

5.7 Reflektion 

Vi har lyft upp vikten av att pedagoger ökar sin kunskap om leken för att kunna möta barnen 

och deras meningsskapande. Vi skrev att det bland annat handlar om att stå emot traditioner 

och omgivning. Traditioner ska här förstås som de företeelser som nämndes av 

respondenterna som skäl till att de avbryter barnens lek. Det kan exempelvis vara samlingar 

som ska inträffa vid en viss tidpunkt, mellanmål som ska ätas precis när det är sagt, 

överhuvudtaget schemalagda aktiviteter som förekommer mer eller mindre slentrianmässigt. 

Traditioner utgörs även av pedagogers sätt att tala, tänka och förhålla sig till verksamheten, 

men också förväntningar från föräldrar, men inte minst ledningens signaler. Vilket synsätt ska 

råda? Vilka förutsättningar skapas? Alla dessa frågor är viktiga. Inte för att söka ett svar. Det 

handlar snarare om att skapa diskussion och reflektion. Emellertid tycks det som att det trots 

allt faller tillbaka på pedagogernas kunskap. Det är vi som ska argumentera för lekens 

betydelse för ett barns utveckling och möjligheterna kring detta.  

 

I en målstyrd verksamhet är det VAD, VARFÖR och HUR frågorna som behöver diskuteras 

vilket ställer krav på kompetenta pedagoger. Skolverket (2005) resonerar i sammanhanget 

”personalens kompetens”, kring vikten av att personalen har högskoleutbildning med 

inriktning mot barns lärande och utveckling, de menar också att det krävs tid för att skapa ett 

resonemang i ett arbetslag om vad som är viktigt i verksamheten. Här återkommer vi till tanke 

och språk, vi tänker och vi talar, vi delger varandra vår kunskap. Genom det här arbetet 

fördjupar vi kunskapen om pedagogers uppfattning av lekens betydelse för barns utveckling 

och lärande. Vår uppgift är som vi ser det att använda den kunskapen, för att argumentera och 

inspirera ute i verksamheten.  

 

 

5.8  Förslag på vidare undersökningar 

Två nya perspektiv har kommit upp under studiens gång. Det första perspektivet handlar om 

ansvarsfrågan. Enligt läroplanen faller det på förskollärares ansvar att exempelvis ”ansvara 
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för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras i sin matematiska utveckling” 

(Lpfö 98 reviderad upplaga 2010:11). Frågan är om ansvaret för att barns lek utvecklas och 

bemöts på rätt sätt är ingens ansvar och så att säga faller mellan stolarna? Det andra 

perspektivet som kan ses som en intressant kommande forskning är barnens perspektiv på vår 

problemformulering. Kommande fråga kan bli hur barnens tankar och förhållningssätt kring 

leken synliggörs i verksamheten. 

 

5.9 Slutligen 

Vårt resultat har visat på en ambivalens som finns vad gäller uppfattningen om pedagogers 

betydelse för barns lek. Å ena sidan ska leken vara fri och är barnens enskilda 

meningsskapande, å andra sidan är pedagogernas deltagande viktigt för att öka lärandet och 

förändra strukturen i leken. Denna ambivalens kan bero på den diskussion som hela tiden 

fortgår inom forskningen i sammanhanget. Den kan också bero på vilka möjligheter som 

erbjuds i verksamheten för barns lek. Oavsett detta menar vi att vi vuxna aldrig får glömma 

hur viktiga vi är i barnens värld. Barnen är mästare på att känna efter på vilket sätt vi vuxna 

vill att de ska göra och vara. Vi skickar en hälsning till alla som möter barn i lek. Ta chansen! 

Var med dem, och ni kommer att få se nya barn som lär och skapar mening på ett sätt som ni 

kanske inte trodde var möjligt.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Vi är två distansstuderande som gör ett examensarbete, vi läser en lärarutbildning med 

inriktning mot förskola och förskoleklass vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är nyfikna på att 

höra vilken syn pedagogerna har om barnens lek på förskolan. Genom att intervjua ett antal 

pedagoger tänker vi att vi får en inblick i pedagogernas tankar kring lek och vilken status 

leken har på förskolan. Vill du delta i en intervju vars frågor handlar om lekens betydelse på 

förskolan och pedagogens betydelse för leken blir vi mycket tacksamma!  

Namn på förskolan eller deltagare i intervjuerna kommer inte att nämnas. Den information vi 

får kommer endast att användas i vårt examensarbete. Du blir helt anonym. Deltagandet i 

studien är frivillig, vilket innebär att du när som helst kan avbryta din medverkan.  

Mvh  

Ylva Lindskog och Kerstin Brunnqvist 

 

  



 

 

Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor till pedagogerna: 

 

1. Deltar du i barnens lek och i så fall hur ofta och i vilka leksituationer? 

2. Skulle du vilja delta mer i barnens lek? Behöver du delta? Varför deltar du -eller 

tycker att du skulle behöva delta i barnens lek? (Deltar du i leken för att få den att bli 

lugnare/ ändra riktning/ bli mer lärande/ för att undvika konflikter/för att hjälpa något 

barn in i leken/ för att du tycker det är roligt etc.?) 

3. Vill barnen att du ska delta i deras lek? När och i vilka lekar i så fall? Hinner du delta 

så mycket som du skulle vilja? 

4. Hur tolkar du den nya läroplanens tankar kring barnens lek? Hur mycket tid finns för 

lek i de olika läroplanerna? Ska all lek mynna ut i lärande som kan dokumenteras av 

pedagogerna?  

5. Får barn leka så fritt som de själva önskar?  

6. Får barn den tid de vill ha för att leka? Blir det många avbrott i leken? Får leksaker 

ligga framme utan att städas upp vid varje avbrott?   

7. Avstyr du ofta barns lek på grund av olika orsaker, som tillexempel att den är för vild, 

för våldsam, exkluderande av något barn? 

8. Avstyr du ofta barnens lek för att du har andra aktiviteter som barnen ska göra, 

planerade aktiviteter som du förberett och dagliga rutiner?  

9. Har miljön betydelse för ditt deltagande i leken? Deltar du oftare inne eller ute? 

 


