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SAMMANFATTNING 

Kerstin Carlsson & Merja Olsson  

Pedagogers syn på lek och lärande 

I förskola och förskoleklass 

 

Preschool teachers' views on playing and learning 

                                 Antal sidor: 30 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka pedagogernas syn på lek och lärande i förskola och 

förskoleklass. Ett underliggande syfte är att undersöka i vad mån som pedagoger i två skilda 

pedagogiska verksamheter som förskola och förskoleklass har olika syn på lek i relation till 

lärande. Frågor som tas upp är: Hur uppfattar pedagogerna relationen lek och lärande? På vilket 

sätt deltar pedagogerna i leken? Hur ser pedagogerna på miljöns betydelse för barnens lek och 

lärande? I vad mån existerar skillnader i pedagogernas syn på lek relaterat till lärande? 

 

Genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare i de två olika verksamheterna framkommer 

en samlad bild av hur de ser på leken och lärandet. Resultatet visar att pedagogerna anser att 

miljön runt barnen såväl som pedagogernas syn på lek och lärande och deltagande i leken är 

viktigt.  

Resultatet visar på såväl likheter som skillnader avseende pedagogers syn på lek och lärande. 

De skillnader som resultatet visar på styrs till viss del av att pedagogerna arbetar i olika 

verksamheter med olika förutsättningar som förskola och förskolklass. Att förskoleklassen 

befinner sig i skolans lokaler kan vara ett problem då rummen inte är anpassade för den 

verksamhet pedagogerna vill bedriva där. De likheter som resultatet visar på är pedagogernas 

syn på lekens betydelse för lärandet och miljöns betydelse när den utformats utifrån barnens 

intressen och behov.  
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1.  Inledning 
 

På lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö har vi läst mycket om lekens betydelse för 

lärandet. Vi har fått förståelse för att leken är viktig för barns utveckling, både socialt, 

kognitivt, motoriskt och känslomässigt, och inte minst för att utveckla samspel och 

kommunikation.  
 

I lekens och det lustfulla lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att lösa problem. 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö 98 reviderad 2010:6). 

 
I Läroplan för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010), framhålls tydligt lekens betydelse för 

barnets utveckling och lärande och att leken ska användas medvetet av pedagogerna. Det 

framgår även att förskolan ska främja lärandet och att det är viktigt att diskutera innebörden 

av begreppen kunskap och lärande i arbetslagen. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr 11, 2011) står det att leken har stor betydelse, särskilt under de tidiga 

skolåren, för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.  

 

Vi som skrivit uppsatsen läser lärarutbildningen mot förskola och förskoleklass på distans och 

arbetar i förskolan respektive förskoleklassen. Vi vill undersöka om det är någon skillnad på 

leken i förskolan och förskoleklassen. Är det mera styrt av undervisning i förskoleklassen 

eller leker man sig till lärandet? I våra verksamheter har vi träffat barn som är oroliga när de 

börjat i förskoleklassen för att de tror att de inte ska få möjlighet att leka. Vi vill undersöka 

om vi i pedagogernas beskrivningar av lek och lärande kan hitta några skillnader på hur de ser 

på leken och lärandet i förskolan respektive förskoleklassen. Hade pedagogernas deltagande i 

leken någon betydelse? Påverkade miljön förutsättningarna för barns lek och lärande? 

  

Vi hade en förgivettagen uppfattning att det skulle finnas skillnader i synen på lek och lärande 

i de olika verksamheterna. Men skulle skillnaderna finnas i de enskilda pedagogers syn på lek 

och lärande oavsett vilken verksamhet de arbetade i? Något vi också funderade över var om 

den ”ökade skolifieringen” i förskoleklassen kan få några konsekvenser för leken som 

pedagogiskt verktyg. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka pedagogernas syn på lek och lärande i förskola 

och förskoleklass. Ett underliggande syfte är att undersöka i vad mån som pedagoger i två 

skilda pedagogiska verksamheter som förskola och förskoleklass har olika syn på lek i 

relation till lärande. 

  

2.2 Frågeställningar 

 

Hur uppfattar pedagogerna relationen lek och lärande?  

På vilket sätt deltar pedagogerna i leken? 

Hur ser pedagogerna på miljöns betydelse för barnens lek och lärande?  

I vad mån existerar skillnader i pedagogernas syn på lek relaterat till lärande? 

 

2.3 Begreppsförklaring 

 

 

2.3.1 Förskoleklassen 

 

Verksamheten för sexåringarna började bedrivas som en egen särskild verksamhet i början av 

90-talet.  Den flexibla skolstarten som infördes 1991 samt förändringarna i 

befolkningsstrukturen gjorde att verksamheter flyttades från förskola till skola. Sexåringarna 

gavs möjlighet till en frivillig verksamhet som mer passade deras nivå. De gavs inblick i 

skolans värld inför den obligatoriska skolstarten (Skolverket, 2006). Förskoleklassen infördes 

1998. Den syn på kunskap och lärande som ligger till grund för förskoleklassen bottnar i 

förskolepedagogiken och dess viktigaste redskap: lek, skapande och barnets eget utforskande.  

 

2.3.2 Förskolan 

 

Enligt Skolverket (2011) är förskolans uppgift att lägga grunden för ett livslångt lärande. För 

familjerna skall den utgöra ett stöd för barnens utveckling, fostran och växande. Den skall 

vara organiserad så att den ger föräldrar möjlighet till att förvärvsarbeta eller studera. 

Pedagogik och omsorg förenas i en verksamhet för barnet hela dagen. Förskolan skall vara 

trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Lek och skapande och även barnens eget 

forskande ges stort utrymme. 
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2.4. Läroplanerna om lek och lärande  

 
Leken har en grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande påtalas det i 

styrdokumenten för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) samt i Kvalitet i förskolan (2005).  

I läroplanen för skolan står det under skolans uppdrag att ”Skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse 

för att eleverna ska tillägna sig kunskaper” (Lgr 11:5) . Det skall enligt skolverket finnas ett 

starkt samband mellan lek, utforskande och kreativt skapande, ett nyfiket förhållningssätt i 

verksamheten samt ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 

lärande.  

 
Med den ökade medvetenheten från läroplanerna har synen på undervisning ändrats från att 

som man tidigare trott att kunskaperna endast kan överföras från vuxna till barn till att idag 

förstå att barn lär mycket av varandra. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) står 

under Förskolans värdegrund och uppdrag:  
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i fröskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 

till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter( Lpfö 98 reviderad 2010:8). 

 

Det framgår enligt Lillemyr (2002) att man i läroplanerna Lpo94 och Lpfö98 har en 

helhetssyn på lärandet. I detta ligger barnets perspektiv i fokus. Läroplanens intentioner är att 

stor vikt läggs vid elevens motivation, att eleven ska möta utmaningar och få känna glädje i 

att klara av saker på egen hand. Vidare menar Lillemyr (2002) att sambandet mellan lärandet 

och elevens personlighetsutveckling lyfts fram i läroplanen där varje enskilt barn ska känna 

att de får stöd, särskilt under den första tiden de är i förskolan och skolan. Man måste utgå 

från vad barnen redan kan när de kommer (a. a).  

  

Social kompetens utvecklas i leken samtidigt som man kommer i dialog med andra ”Ett barn 

som samtalar med ett annat barn måste nämligen ta den andres perspektiv” (Skolverket, 

2000:98). Läroplanernas intentioner syftar till ökad kommunikativ förmåga samt vikten av 

delaktighet av barnen i den dagliga verksamheten. 
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3. Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt kommer vi att belysa barns lek och lärande ur olika författare och forskares 

synvinklar. Vi tar även upp begreppen lek och lärande, pedagogens deltagande i leken samt 

miljöns betydelse för leken.   

 

3.1 Tidig forskning kring lek och lärande 

 

Lekens förlovade ålder enligt Maria Montessori (1949) infinner sig mellan tre och sex år. Då 

är barnet i en period när det också har en unik förmåga att undervisa sig själv. Därför behövde 

miljön i skolor enligt Montessori vara ordnad så att barnet kunde arbeta med material för att 

kunna imitera handlingar som de sett utföras i hemmet eller på annat håll.  Allt var anpassat 

för barnen, där fanns små stolar och bord, små tallrikar. Hon ansåg att det var viktigt att 

redskapen och miljön var framställda för barnen i rätt storlek för att passa barnen och dess 

styrka. När barnen vistades i dessa miljöer, speciellt anpassade för dem upptäckte Montessori 

(1949) att barnen föredrog varandras sällskap och de små vardagsföremålen framför dockor 

och leksaker. När de kom i denna värld i deras egen storlek tog de den världen i besittning. 

Barnen med detta blev lyckliga, de kunde arbeta med en aktivitet mycket längre utan att 

tröttna.  Enligt Montessori (1949) var det viktigt att barnen fick leka med riktiga saker i en 

riktig värld, det var då de vuxna förstått barnens verkliga behov.  

 

            

Grunden för barns skapande finns i leken enligt Vygotskij (Lindqvist 1996) Barn har en 

kreativ förmåga som Vygotskij benämner fantasi, och genom fantasin tolkar barnet sina 

erfarenheter och känslor. När barnet är i leken berättar barnet en berättelse och härigenom får 

barnets upplevelser liv. Redan i barnets tidiga ålder menar Vygotskij (1995) finns kreativa 

processer som yttrar sig i leken. 
 

Barnet som sitter gränsle över en käpp och föreställer sig att det rider på en häst, 

flickan som leker med docka och föreställer sig att hon är dess mor, barnen som i 

leken förvandlas till rövare, soldat och sjöman – alla dessa lekande barn visar 

exempel på den mest autentiska och äkta kreativitet (Vygotskij 1995:15). 

 

Förskolans fader har Fredrich Fröbel kommit att kallas, han konstruerade för mer än 100 år 

sedan ett material för förskolebarn som kallades för lekgåvor. 

 ”Lekgåvorna skulle bidra till att åskådliggöra undervisningen i matematik och geometri och 

stimulera begreppsbildningen i stort” (Öman 1991:8).  Fröbel såg de 20 lekgåvorna som ett 

kunskapens träd, de skulle göra barnet förtroligt med gestalter och former och genom dessa 

skulle omvärlden uppenbara sig.    

                                           

Fröbel startade den första barnträdgården 1840. Namnet barnträdgården valde han för att han 

ansåg att människoplantan skulle där vårdas, ansas och utvecklas för att så småningom 

blomstra. I Fröbels barnträdgårdar ägnades mycket tid åt fri lek där lekgåvorna gav tillfällen 

för barnen att leka för sig själva eller tillsammans med andra barn. Lekgåvorna var noga 

konstruerat för att utveckla språkliga begrepp, skapande förmåga och barnens fantasi.  ”När 

lekgåvorna delas i sina olika delar analyserar barnet med lärarens hjälp de olika lekgåvornas 

egenskaper” (Öman, 1991:33).      
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Fröbel ansåg att i leken närmar sig barnet det som är okänt och främmande i omvärlden. De 

fysiska, kroppsliga krafterna utvecklas likväl som de andliga och moraliska, han ansåg att 

leken är det mest fria uttrycket för människans kraft (Öman, 1991). 

3.2  Senare forskning kring lek och lärande 

 

En bred ram för att förstå leken beskrivs i fyra dimensioner av Lillemyr (2002).  Den första är 

att leken utmärks av en motivation som kommer inifrån, och är förknippad med lustkänsla och 

spänning och har därmed en stark dragningskraft på barnet, vilket är en belöning i sig. Den 

andra är att i leken bortser barnet från verkligheten och sin egen person, vilket ger möjlighet 

och frihet att använda fantasi, skapande förmåga och sina egna förutsättningar. Verklighetens 

krav och normer försvinner.  I leken är barnet tryggt och  vågar mer. Det tredje draget hos 

leken är den inre basen för kontroll. Här har barn själva en viss koll över vad som händer i 

leken. Vid bra lek styrs inte barns handlingar av andra i lekgruppen utan de gör själva sina val 

och bearbetar det som händer i leken. Ett fjärde drag i leken gäller kommunikation och 

samspel, där deltagande i leken kräver att man kan kommunicera på flera plan. Barn måste 

känna igen vad som är lek, förstå samspelets regler och kunna identifiera sig med lektemat 

och därigenom kunna utveckla detta tillsammans (a. a). 

 

I leken är samspelet en viktig källa till utveckling. Leken är inte endast en återskapande av 

tidigare erfarenheter, menar Johansson & Pramling Samuelsson (2007). Det är snarare ett 

uttryck för att barnet kombinerar erfarenheterna till något nytt och kreativt som kommer från 

barnet själv. Nelson & Svensson (2005) menar att leka är lustfyllt och bekräftas av sig självt, i 

leken har barnet möjlighet att göra vad de vill när de vill och med vem de vill. Lek innebär 

inte att dra sig undan från verkligheten, lekandet innebär att kunna ha ett flexibelt 

förhållningssätt mot olika verkligheter, lek är som en improvisation i nuet (a. a). 

 

Leken karaktäriseras av spänning, fantasi, engagemang och hängivenhet, i leken uppslukas 

barnet av tid och rum och inget annat är viktigt ( Johansson & Pramling Samuelsson 2007).  

Lillemyr (2002) belyser att lek till stor del handla om ett identitetssökande, genom leken 

uppnår barnen självutveckling. Samtidigt som leken utgår från barnets inre krafter inspireras 

den också av yttre källor. 

 

Småbarns naturliga tillstånd är lek beskriver Granberg (2003). Det är inte så att lärandet tar 

över när man börjar skolan utan de flesta människor fortsätter att leka hela livet. Leken är en 

förutsättning för grundläggande bildskapande, rytmik, sång, dans och teater m.m. Lek är 

bortom tid och rum. För små barn är leken både kommunikation och ett arbetssätt. Barnen 

tillägnar sig kunskaper genom att de i leken utforskar prövar och testar sin omgivning. Leken 

kopplar samman verklighet och fantasi och hjälper därmed barnen att få verkligheten mer 

begriplig (a. a). Knutsdotter Olofsson (1992) belyser att lekens medvetande tillstånd är 

speciellt hälsosamt och leder till välbefinnande. Barn som får leka färdigt blir medgörliga och 

nöjda. Däremot uppvisar barn som ofta blir avbrutna i sin lek aggression och irritation. Barn 

kan vara trötta men kommer de på en lek får de all energi i världen. När de har lekt en rolig 

och spännande lek länge och ostört, är de trötta, nöjda och lätthanterliga, men de är inte 

griniga (a. a).  

 

Enligt Nelson & Svensson (2005) är införandet av leken i skolan inte är någon ny tanke. 

Leken behöver respekteras för vad den är, att den får tid och plats. Det kan tyckas svårt att 

kontrollera det okontrollerbara. Med detta menar författarna att det skulle vara som att 

uppmana någon att vara spontan på beställning, det är lusten hos barnen som måste få vara 
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utgångspunkten till leken. Detta kan ske genom att skolan och förskolan skapar 

förutsättningar för lek på barnens villkor inte bara på läroplanens och de vuxnas villkor (a. a).    

 

Leken har en given plats inom förskolan, vilken den inte har i svenska skolan anser Lindqvist 

(1996). Medans Nelson, Svensson (2005) menar att leken även finns i skolans verksamhet 

men där kallas den för rast, för att kunna koncentrera sig på lärandet i klassrummet behöver 

barnen springa av sig.                                                                                                 

                                                                                                                                                       

Den som en gång har lärt sig att leka bär med sig den förmågan hela livet, skriver Knutsdotter 

Olofsson (1992). Hennes erfarenhet är att den som fått leka och utveckla sin lek klarar livets 

påfrestningar bättre, de kan i sin fantasi bättre gå igenom vad som hänt och se för sin inre syn 

hur livet skulle kunna vara. Lillemyr (2002) påtalar att man inte får glömma av barnets 

perspektiv på leken, att det är roligt. Mest roligt tycks den fria leken vara där barnet själv 

bestämmer lekens utformning(a. a). Att leka är även att kunna transformera verkligheten till 

något annat menar Knutsdotter Olofsson (1992). Lekvärlden är en förtrollad värld där allt kan 

hända, allt är möjligt, allt kan tranformeras. Allt kan förvandlas, man förvandlar sina 

handlingar och sig själv, människor och ting. Allt är möjligt bara man kan tänka ut det (a. a). 

 

Människor lär sig något i alla de vardagssituationer de ingår i menar Nelson & Svensson 

(2005) som delat in lärandet i två huvudsakliga begrepp för att belysa olika former för 

lärande. Informella lärandesituationer finns i huvudsak utanför institutionerna, det är en 

ständig pågående process som inte föregås av någon plan och inte heller utvärderas.                                                     

Formella lärandesituationer följer en struktur där syftet är att kontrollera lärprocesser där 

man ska kunna förutse resultat samt utvärdera dem (a. a).   

                                                                           

Lärandet kan även ses som en förbättring av barnets kapacitet, och är nära knutit till barns 

skapande. Lärande som begrepp hör ihop med kompetens, barnets känsla av att vara 

kompetent (Lillemyr, 2002).  

 

Förskolan och skolan är platser där barn träffas och på ett naturligt sätt och visar sina 

kunskaper för varandra, det bidrar i sin tur till möjligheter att lära av och med varandra. Om vi 

vill förstå barns lärande måste vi först ta reda på hur barn lär sig menar Pramling Samuelsson 

& Mårdsjö Olsson (2007). Detta handlar om att barnen börjar förstå sin omvärld och det är en 

process som tar lång tid. Barnen behöver få möta samma företeelser och fenomen många 

gånger i olika sammanhang.  

 

Kunskap och lärande har sin grund i erfarenheter och den kulturella och sociala praktik som 

barnet ingår i påtalar Johansson & Pramling Samuelsson (2007). Lusten och engagemanget 

framhålls både som villkor för lärande och lärandets karaktäristik. Lillemyr (2002) belyser 

lärandet som ökad kompetens och menar att det lilla barnet hela tiden söker sig mot ökad 

kompetens i samspelet med omvärlden, vilket man kan se i dess motoriska färdigheter, deras 

sinnesupplevelser och deras språk.   

I barns livsvärld är lek och lärande en helhet, menar Johansson & Pramling Samuelsson 

(2007). Detta visar barnen genom att de griper tag i varandras lekhandlingar och språk, de 

bjuder in varandra eller avvisar varandra. Barnet är uppslukat av att vara med andra i 

livsvärlden (a. a).     
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3.4   Pedagogernas deltagande i leken 

 

Det är den vuxnes ansvar att barn leker, vad barn leker och hur barn leker menar Knutsdotter 

Olofsson (1992). Genom att den vuxne ständigt är tillsammans med barnen på deras nivå, blir 

den vuxne en garanti för säkerhet och trygghet (a. a). Eva Johansson (2005) har genom 

undersökning av pedagogiska verksamheter tagit fasta på bland annat att en av strategierna till 

barns lärande är när pedagogerna ser barns intentioner och tar dem på allvar. Detta görs enligt 

henne genom att pedagogerna anpassar arbetssättet efter barnen intresse, initiativ och 

önskemål samt deltar i det barn gör på barnens villkor.   

 

Den vuxne är en potent förebild, skriver Knutsdotter Olofsson (1992), men man kan hindra 

barnen att leka genom att envist hålla sig till verkligheten och inte bjuda in till den förtrollade 

världen. Vid en fråga av Knutsdotter Olofsson (1992) till en pedagog om de vuxna brukade 

delta i barnens lek svarade hon att hon brukade hjälpa till att bygga kojor, sitta i sandlådan 

och bygga sandkakor, men inte leka att de är i kojan, att de är indianer, eller att de bakar 

sandkakorna och bjuder på dem. Den vuxne är en förebild enligt Knutsdotter Olofsson (1992), 

om sandkakorna bara är sand för den vuxne blir det även det för barnen. Pedagogerna behöver 

något mer för att lek och lärande ska kunna möta och integreras. De behöver återvända 

tillbaka till lekvärlden och följa med i det lekfulla som barnet tar för givet, anser Johansson & 

Pramling Samuelsson (2007). De äldsta förskolebarnen bjuder inte in pedagoger i sin lek. 

Barnen utmanar pedagogerna genom att skoja med dem menar Johansson & Pramling 

Samuelsson (2007). Hon nämner ett fritidshem där personalen redan var involverad i barnens 

lekar. På en annan förskola bjöds de vuxna troligtvis inte in för att de inte brukade delta i 

rollekar och därför tog barnen det för givet att vuxna inte leker sådana lekar med barnen (a. a). 

 

Tullgren (2004) skriver om hur pedagoger ibland styr barnens lek från det icke önskvärda till 

det positiva. Detta sker när pedagogerna lockar barnen till leken och uppmuntrar och stöttar 

deras lek på ett sätt som de tycker är utvecklande och där det sker ett lärande. I lekar där 

pedagoger deltar ges det lite utrymme för kaos, det vill säga att de ibland högljudda och 

rörliga lekarna dämpas och det våldsamma och olämpliga regleras bort. Familjeleken får stort 

utrymme när pedagogerna deltar i leken. Barnen uppmuntras att prata och ge uttryck för sina 

känslor, och även att förstå andra människors känslouttryck. Leken styrs mot det som anses 

var nödvändigt för barnen som blivande vuxna och samhällsmedborgare. Med detta menar 

Tullgren (2004) att barnens lekar regleras mot de värderingar som anses som riktiga i 

samhället.  

 

               

3.5  Förhållandet mellan lek och lärande i förskola – förskoleklass  

 

Lek och lärande är två helt olika fenomen som egentligen inte kan jämföras skriver Lillemyr 

(2002). De olika begreppen beskrivs på följande sätt ”barnet är i leken” och ”lärandet är något 

som försiggår i barnet”. Ändå kan de två fenomenen göra sig gällande samtidigt. Lillemyr 

(2002) förklarar detta som att barnet är i leken och går helt in för den, samtidigt sker ett 

lärande i barnet genom att de genom leken tillägnar sig kunskaper och färdigheter. De får 

större förmåga att tillägna sig social kompetens som de har nytta av senare i andra lekar och 

även senare i livet. Men detta är inget som barnet är medvetet om. Det är de vuxna som tänker 

pedagogiskt och planerar för den nyttan leken kan ha för barnet senare i livet (a. a).  
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Inom förskolepedagogiken nämner Fagerli, Lillemyr & Sobstad (2001) leken som 

grundläggande, det blir förskollärarens viktigaste kompetensområde. Det krävs mycket 

kunskaper om barns lek, att veta hur man förbereder och genomför lekaktiviteter, men även 

hur man observerar, stimulerar och bedömer leken.  Lillemyr (2002) beskriver att om man 

med större engagemang knyter an lärandet mer till kreativitet och fantasi, ges större möjlighet 

att tillägna sig kunskap både i skolan och i förskolan. Om experimenterande, utforskande, 

bearbetning och kreativitet ges en mer framträdande roll i skolan, kan barns lek ge mer näring 

åt dessa delar. Upplevelse och engagemang som är så karaktäristiska för leken måste få en 

större plats i lärandet (a. a). 

 

Ackesjö (2011) har använt sig av barns teckningar för att få fram hur barn uppfattar 

förhållandet mellan lek och undervisning i förskoleklassen. Över hälften av dessa bilder 

beskriver lekande barn i fri lek både ute och inne. Detta ger en bild av vad barnen tycker är 

centralt och utifrån barnens perspektiv dominerar leken i barnens bilder. Enligt Ackesjö 

(2011) kan detta bero på att den fria leken är central för barnen, leken är det som ger barnen 

näring och mening, en plattform där de kan bearbeta sina upplevelser. Bilderna kan tolkas så 

att barnen beskriver sin barndom i förskoleklassen som being, det vill säga de är här och nu 

och leken är i fokus. Men det kan också tyda på en bristande tydlighet i den pedagogiska 

verksamheten att inte barnen riktigt uppfattar undervisningsformerna eller kanske inte förstår 

förskoleklassen som en arena för lärande (a. a).  

 

Skillnader i vad som räknas som lek och lärande bland elever och lärare i skolans yngre åldrar 

har att göra med vilka föreställningar lärarna har om leken som metod för lärande, menar 

Nelson & Svensson (2005). De belyser en viktig aspekt nämligen att leken eller en aktivitet 

där barnen själva tagit initiativet kan sluta hur som helst men en lektion alltid slutar i facit. De 

gör en jämförelse mellan leksakers öppna möjligheter och lärobokens slutna fokus, det är 

barnen som blir förlorarna när leken görs till metod för lärandet. Nelson & Svensson (2005) 

anser att detta sker på grund av de långa traditioner och klara maktförhållanden som skolan 

utgör där det är den vuxna som definierar leken och lärandet utifrån läroplaner och anpassar 

verksamheten efter den definitionen. Vidare anser Nelson & Svensson (2005) att barnen inte 

behöver analysera vad lek är för att kunna leka, men vuxna har ett behov att i skolan definiera 

och klassificera vad som sker. Då de vuxna endast på ett ytligt plan kan se in i lekens innehåll 

blir leken endast en aktivitet och en metod där den vuxna bestämmer reglerna trots goda 

intentioner att låta exempelvis legobyggande förekomma i skolans undervisning (a. a ).  

 

Lärare i förskoleklass vill framstå som några som skiljer sig ifrån både lärare i förskola och 

skola, både i negativ och i positiv mening (Ackesjö, 2011). De anser att de trots inkludering i 

skolan ändå är något annat än de övriga lärarna. Men de känner sig även exklusiva genom att 

markera ett avståndstagande både mot förskola och skola, förskoleklassen framställs som 

något unikt. Lärarna i förskoleklassen berättar att de inte tycker att barnen ska styras för hårt i 

sitt lärande utan att barnens fria lek och utveckling ska skyddas. Detta medför att det formella 

lärandet inte har någon central plats i förskoleklassen. Istället får barnens nyfikenhet och 

behov styra verksamheten. Detta medför att barnens drivkraft är viktigare än att ha ett tydligt 

schema med inplanerade raster som styr verksamheten (a. a). 

 

 



12 

   

3.6  Miljöns betydelse för leken och lärandet 

  

Nordin-Hultman (2008) tar upp forskning som genomförts av Birgitta Almqvist om miljön i 

svenska förskolor. En slutsats var att leksaksutbudet är förskolespecifikt traditionsbundet, det 

saknades leksaker som finns i barnens hem. Leksaksvapen, science fiction- och rymdfigurer 

fanns nästan inte alls i förskolan. Det som var vanligast var pedagogiskt skapande material 

som bland annat pennor, kritor, färger och pärlor. Små leksaksfordon, konstruktionsmaterial, 

dockor och dockleksaker var också vanligt. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) belyser 

att miljön inte får vara statisk utan den ska kunna förändras utefter vilken verksamhet som 

pågår och vad som intresserar barnen för tillfället. I en lekvänlig miljö där barnens lek 

stimuleras och blir bejakad blir leken alltmer varierad och komplex, skriver Knutsdotter 

Olofsson (1992). Vidare menar hon att pedagogerna måste själva lära sig att respektera leken 

och inte störa i onödan.  Ostördheten kan innebära att man skapar vrår med hjälp av 

möblering eller skärmar där det går att leka i fred.  Utformningen av miljön har en stor 

betydelse för barns lärande anser även Pramling Samuelsson & Sheridan (2006). De menar att 

miljön sänder budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten. Det är 

därför viktigt att miljön utformas så att lärandet underlättas, utmanas och stimuleras. 
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4. Metod 
 

4.1 Val av metod 

 
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer vilket innebär att vi ställde öppna frågor där intresset 

är riktat mot intervjupersonernas synsätt och uppfattningar. Enligt Bryman (2008) är 

kvalitativ forskning mer inriktad på språket, vad som sägs än insamling av siffror, 

kvantifiering och analys av data. En kvalitativ intervju kan genomföras på olika sätt, vår 

intervju var semistrukturerad, vilket innebar att vi hade en intervjuguide som vi gick efter. Det 

kunde ställas nya frågor mot bakgrund av vilka svar som kommit fram men i stort ställdes 

frågorna i den ordning som de stod i intervjuguiden (Bryman, 2008). Vår ambition var att vara 

flexibla och följsamma och följa med i den riktning den intervjuades svar tog. Frågorna vi 

utgick ifrån var formulerade utifrån vårt syfte och våra frågeställningar samt utifrån det vi har 

kommit i kontakt med i litteraturen och som då fångat vårt intresse. Även tankar och 

funderingar från våra egna verksamheter gav inspiration till frågorna.  

 

4.1 Urval 

 

Genom att intervjua ett antal förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet från förskolan och 

förskoleklassen ville vi undersöka pedagogernas syn på lek och lärande i förskola och 

förskoleklass. Ett underliggande syfte är att undersöka i vad mån som pedagoger i två skilda 

pedagogiska verksamheter som förskola och förskoleklass har olika syn på lek i relation till 

lärande. Våra frågeställningar är: Hur uppfattar pedagogerna relationen lek och lärande?  På 

vilket sätt deltar pedagogerna i leken? Hur ser pedagogerna på miljöns betydelse för barnens 

lek och lärande? I vad mån existerar skillnader i pedagogernas syn på lek relaterat till lärande? 

 

De intervjuade är utbildade förskollärare och arbetar på kommunala enheter utan någon 

speciell pedagogisk inriktning. Kontakten med dem togs av oss själva eller via rektorn på 

enheten de arbetar via mail eller telefonsamtal. Vi valde att intervjua sex förskollärare, tre 

som arbetar i förskolan och tre som arbetar i förskoleklassen. Intervjuerna gjordes enskilt. Två 

av dem vi intervjuade från förskoleklassen arbetar i samma klass och den tredje på annan 

enhet. Två av förskollärarna från förskolan arbetar på samma enhet men på olika avdelningar, 

den tredje på annan enhet. Samtliga från förskolan arbetar med 3-5 åringar. En av 

förskollärarna som nu är i förskolan har även arbetat i förskoleklass. Två av dem som nu är i 

förskoleklass har även arbetat i förskolan. Samtliga förskollärare var kvinnor och hade arbetat 

mellan tre och trettiotre år inom någon form av förskoleverksamhet. 

 

För att skilja på svaren från förskollärarna i de olika verksamheterna benämner vi svaren från 

förskolans pedagoger för A och svaren från förskoleklassens pedagoger för B. I resultatdelen 

kommer vi att använda oss av benämningen pedagog och med det menar vi de förskollärare vi 

intervjuat.   

 

 



14 

   

4.2 Genomförande 

 

Tre av intervjuerna genomfördes med förskollärare i förskolan och tre med förskollärare i 

förskoleklass. Den av oss som arbetar i förskoleklass intervjuade dem från förskoleklassen 

och den av oss som arbetar i förskolan intervjuade dem från förskolan. Samtliga var positiva 

till att medverka i vår undersökning. Innan intervjun gjordes en provintervju efter vår 

intervjuguide (bilaga 2). 

 

De fick inte vårt material före intervjun men hade möjlighet läsa igenom frågorna och samla 

tankarna innan vi började. Under intervjun hade de intervjuguiden framför sig och vi ställde 

samma frågor till alla. De fick även innan vi började intervjun ett informationsbrev, där vi 

kort beskrev vad arbetet handlade om och hur intervjun skulle genomföras och behandlas 

(bilaga 1). Intervjuerna beräknades ta cirka 30 minuter och gjordes på de intervjuades 

respektive arbetsplats i ett arbetsrum där vi kunde samtala ostört. Intervjuerna spelades in på 

en diktafon som möjliggjorde att vi kunde lyssna många gånger på det som sades i 

intervjuerna och att vi också kunde bli förtrogna med varandras intervjuer.  

 

4.3 Bearbetning och analys 

 

Det inspelade materialet transkriberades och analyserades. Det bästa sättet var att lyssna en 

eller två gånger på intervjuerna och sedan transkribera det som var relevant och viktigt. Det 

tar ungefär fem till sex timmar att transkribera en timmes intervju (Bryman 2008). Vi förstod 

vikten av att lyssna på och transkribera intervjuerna efter hand vi gjorde dem när vi hade dem 

i färskt minne. Då vi inte hade möjlighet att vara med båda två vid samtliga intervjuer gav 

ljudinspelningarna en möjlighet att få del av varandras material. Vi hade inte kunnat skriva 

ned svaren från pedagogerna med samma exakthet. 

 

4.4  Etiskt förhållningsätt 

 

Bryman (2008) tar upp grundläggande etiska frågor i samband med forskning som rör 

anonymitet, integritet, frivillighet och konfidentialitet för de personer som är direkt 

inblandade i forskningen. För svensk forskning gäller dessa etiska principer: 

Informationskravet innebär att de berörda ska informeras om syftet med undersökningen och 

att deras deltagande är frivilligt.   

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma om sitt deltagande och om 

någon är minderåriga behövs vårdnadshavarens godkännande.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet.  

Nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som kommer in om enskilda personer endast 

får användas till forskningsändamålet. 

 

Vårt förhållningssätt till dessa etiska kriterier var att vi lämnade ett informationsbrev där vi 

kort beskrev vårt arbete och hur vi skulle genomföra intervjun, att intervjun var frivillig och 

kunde avbrytas när som helst. Den intervjuade meddelades även om att materialet endast 

skulle användas till vår forskning samt att alla skulle vara anonyma. Vilka förskolor och 

skolor de intervjuade arbetade på skulle inte framgå. 
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4. Metodkritik 

  

Den kvalitativa metoden vi valde för vår undersökning fann vi lämplig för att kunna nå denna 

studies syfte där vi hade ambitionen att fånga enskilda individers tankar, åsikter och 

reflektioner. Det är den kvalitativa metodens förtjänster. Kvalitativa undersökningar brukar 

kritiseras för att vara för subjektiva (Bryman, 2008). Det ställer krav på att forskarna 

presenterar sin förförståelse och sin forskningsprocess på ett noggrant sätt. Kritiker till 

kvalitativa forskningsresultat menar att när det utförs intervjuer på ett litet antal individer är 

det svårt att generalisera. Generaliserbarheten i en kvalitativ studie med ett litet urval blir då 

mer en fråga om hur resultatet kan kommuniceras i andra kontexter. Ytterligare kritik som 

framförs av Bryman (2008) när det gäller kvalitativa undersökningar är att det är forskaren 

själv som är det viktigaste redskapet vid insamlingen av data och att det är forskaren intresse 

som avgör vad den väljer att ta upp och inrikta sig på. Detta gör det svårt att replikera 

kvalitativa forskningsresultat.  
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5. Resultat och analys  

 

Resultatdelen är indelad i följande tre kategorier: Pedagogernas syn på lek och lärande, 

pedagogernas deltagande i leken samt miljöns betydelse för leken.  

 

I resultatdelen redovisar vi delar av pedagogernas svar från intervjufrågorna. Citaten är 

enskilda pedagogers svar på det som framkommit i intervjuerna. De två 

verksamhetsområdenas svar benämns i resultatdelen för A och B där A står för pedagog i 

förskola och B står för pedagog förskoleklass. Under citaten kan därmed avläsas om det är 

pedagog från förskolan eller förskoleklassen som svarar.  

 

5.1 Resultat  

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka pedagogernas syn på lek och lärande i förskola 

och förskoleklass. Ett underliggande syfte är att undersöka i vad mån som pedagoger i två 

skilda pedagogiska verksamheter som förskola och förskoleklass har olika syn på lek i 

relation till lärande. Hur uppfattar pedagogerna relationen lek och lärande? På vilket sätt 

deltar pedagogerna i leken? Hur ser pedagogerna på miljöns betydelse för barnens lek och 

lärande och i vad mån existerar skillnader i pedagogernas syn på lek relaterat till lärande? 

5.1.1 Pedagogernas syn på lek och lärande  

 

Pedagogernas svar från både förskolan och förskoleklassen visade en gemensam syn där alla 

var överrens om att leken är viktig för lärandet. De sade att barnen lär av varandra genom att 

kommunicera och det är viktigt att det är mycket samtal mellan barnen och mellan vuxna och 

barn. Vi kunde höra medvetenheten hos pedagogerna när de nämnde att läroplanernas mål 

inom matematik och språk fanns i barnens uttryck och lekar. Exempelvis när de lekte affär 

fick barnen räkna pengar och varor och samtidigt känna igen siffror och bokstäver. Rätt 

språkbruk hos aktiva pedagoger som är medvetna om barnens utveckling var viktigt ansåg en 

pedagog från förskolan. Att för barnen påtala och synliggöra att det är matematik de håller på 

med när de räknade i affärsleken är ett exempel. ”Det man tycker är utmanande och kul det lär 

man sig saker på” kom fram som en allmän uppfattning hos pedagogerna i både förskola och 

förskoleklass.  

 

Förskoleklassens pedagoger berättade att de såg att barnens medvetenhet när de lärt sig något 

blev påtagligare när de hade lektion än när de lekte. 
 

Jag kan tänka mig när dom sitter och bygger så tycker dom att dom har lekt en dag, jag tror 

inte att dom tänker att dom har lärt sig konstruktion (B). 

 

En pedagog från förskoleklassen uttryckte att hon tycker det är synd att det inte är mer lek i 

deras verksamhet, hon menade att det är ett sätt för barnen att bearbeta det de lär sig. 

 
Jag tycker det är synd att det inte är mer lek…det är väldigt många som behöver…men vi 

sitter mycket vid borden och jobbar.. (B). 

 

Samtliga pedagoger i förskoleklassen påtalade vikten av att barnen lär sig det sociala 

samspelet i leken. Att få en bra grupp där man tar hänsyn till varandra, känner sig trygg och 

skapar glädje till lärandet.  
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Om nåt barn känner att leken är inspirerande så är det lättare mot ett lärande…dom lär sig 

hela tiden och speciellt i leken, samspel det sociala samspelet skapar glädje till lärandet.  

(B) 

 

Pedagogerna förklarar att i leken tränar barnen omedvetet hur man är mot varandra med hjälp 

och styrning från oss pedagoger. För den sociala träningen är leken jätteviktig. Att ge och ta 

och dela med sig och att vara en bra kompis och hur man gör när man ska hjälpa varandra 

pratar man om. 

 
Leken är jätteviktig den är väl grunden liksom till vuxenlivet också hur man ska vara mot 

varandra och låta alla vara med och samarbeta och så.  (B) Jag jobbar mycket med barnen 

så att de ska bli självständiga…jag  tycker det är viktigt för mig..man jobbar ju hela tiden 

från det att man får dem på hösten att de ska bli självständiga..sen… i början när de 

kommer som tre -åringar kanske man får vara med och leka med bilar..lite och leka med 

dockor då e man med. (A) 

 

En pedagog från förskolan ansåg att det var viktigt att barnen blev självständiga genom leken, 

det var viktigt att barnen kunde leka själva. 

 

Pedagogerna beskriver att i förskolan lär sig de yngre barnen att leka när de härmar de äldre 

barnen. De ser en utveckling av barnens lekar i sina verksamheter som kommer efter barnens 

ålder, från bredvidlekar hos de yngsta barnen till en utveckling av rollekar. Ju äldre barnen 

blir har de lättare för att kommunicera hur lekarna skall lekas. En pedagog beskriver även att 

hon absolut tror att barnen lär av varandra om viljan finns kan de ha utbyte av varandra.  

 
Jag tror att en 6-åring kan lära sig av en 3-åring också det är jag helt övertygad om. Om det är 

nånting 3-åringen kan bättre än 6-åringen så kan de lära av varandra men det gäller att vilja lära 

av varann, om en 3 åring är jätteduktig på dinosaurier och 6-åringen gärna vill lära sig så klart 

att de får ett utbyte av varann, det tror jag. (A)  

Förskoleklassens pedagoger uttalar att det är annorlunda hos dem eftersom alla barn är 

jämnåriga, de kan se att på eftermiddagen när fritidsbarnen ansluter till verksamheten leker 

barnen med varandra i blandade åldrar.  

 

5.1.2  Miljöns betydelse för leken och lärandet 

 

Miljön har en stor betydelse för leken och lärandet, det är en gemensam uppfattning hos 

pedagogerna. Förskoleklassens pedagoger menar att de är styrda i sitt arbete av att de befinner 

sig i klassrum i skolans lokaler, och att det bedrivs fritidshemsverksamhet i samma lokaler. 

Rum och ytor till skapande verksamhet såsom snickarvrå och målarrum samt till affärslekar 

och rollekar saknas. 

 
När jag arbetade i förskola var lokalerna mer anpassade till det antal barn det fanns. Det fanns 

målarrum, snickarrum idag får vi trolla så det blir rum i rummet. (B) 

  

I förskoleklassen är man styrd av att följa skolans tider med avbrott i verksamheten, man 

behöver alltid plocka undan och gå ut på rast. Det behövs bord att sitta vid då man har 

arbetspass och alla barnen behöver varsin sittplats, mycket av den fria ytan som man kan 

använda till lek försvinner. 
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En pedagog från förskolan förklarar att miljön signalerar vad man får göra i de olika rummen 

på förskolan. Materialet som finns framme visar vilka lekar som kan lekas där. 

 
Sådana regler har vi att man leker med dom sakerna i dom rummen där man är, för det skulle 

inte funka… vi har 28 barn o skulle dom börja bära runt saker till varann skulle man bli störd i 

det rummet man valt att vara i och dels skulle ingen hitta nånting så det är en nödvändighet i 

dom här små ytorna. (A) 

   

Det framkommer att barnen gärna leker rollekar i förskoleklassen, kanske inte alltid med 

dockorna och vagnarna, det kan bli andra lekar som affär och liknande. Pedagogen tycker det 

är viktigt med en miljö som inspirerar till olika lekar.   

 
Jag menar för ett litet, litet tag sen hade vi inte ens en dockvrå hos oss. Nä, man tycker…nu är 

dom så stora, nu ska dom inte leka, men vad är lek då?....dockvrån inbjuder till rollekar…då var vi 

tvungna att tänka till för att skapa miljöer, mer inspirerande lekmiljöer. (B) 

 

I lekmiljöer som går att förändra på förskolan utifrån barnens intresse ingår de flesta rum på 

avdelningen förklarar pedagogerna. Exempel som ges är dockvrån som kan göras om till 

affärslek, olika bordslekar där material byts ut och att kunna skärma av ytor och skapa rum i 

rummen. 

 
..om vi märker att vi byggt upp en miljö som inte fungerar som vi tänkt..- alltså kanske att inte 

att nån vill va där, då e de nåt fel på miljön då får vi försöka tänka om –hur skulle vi kunna 

utveckla den så den blev intressantare för barnen.. Å sen påverkar det också vad vi själva gör 

och è, om vi finns med barnen å är i miljöerna å visar att man tycker det är intressant…. (A) 

 

Två av pedagogerna från förskolan uttrycker att det är viktigt att pedagogerna befinner sig 

nära barnen i deras lekar, detta för att kunna veta vad barnen är intresserade av och kunna 

utforma miljön efter deras behov.     

 
Genom att vara nära dom så hör man vad dom leker och vad dom pratar om och då kan man lättare 

ge dom rekvisitan. (A) 

 

5.1.3  Pedagogernas deltagande i leken 
 

Samtliga pedagoger uttryckte vikten av att respektera barnens lek. De ansåg att leken är 

barnens och pedagogerna deltar som ett ”hjälpjag” till de barn som inte är trygga i leken eller 

misslyckas i de sociala samspelen. En av pedagogerna i förskolan beskrev hur hon respekterar 

leken. 

 
Genom att man inte tränger sig på håller sig lite bakom försöker respektera och lyssna in vad dom 

gör och inte komma där och styra och ställa….för mig är det väldigt viktig att för mig är leken 

deras liksom. (A) 

 

Från förskoleklassen uttrycktes det att barnen börjar bli så stora att de inte vill ha med vuxna i 

leken på samma vis som när de var mindre, men barnen tyckte det var mysigt att pedagogerna 

fanns med när de till exempel ritade. 

 
Så jag känner väl inte att dom vill ha med mig som vuxen dom tycker att det är mysigt om man 

sitter med själv kanske och ritar samtidigt som dom ritar…. men aktivt ta en roll i leken, jag har 

nog inte det. (B) 
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En annan pedagog i förskoleklassen menar att hon gör en bedömning när hon behöver gå in i 

leken, till exempel om ett barn som är otryggt och behöver stöttning tar hon en roll i leken. 

 
Där borta leker lille Kalle… där kan leken bli otrygg ibland…då är jag ju nära lille Kalle…ibland 

får man till och med vara monster och leka, det behövs det också…(B) 

 

En beskrivning från förskolans pedagoger var att de ofta deltar i leken, detta gav dem en 

möjlighet att få kunskaper om det sociala samspelet i gruppen. En av dem beskrev vikten av 

att vara en tillgänglig pedagog, finnas till för barnen och dela upp sig och befinna sig nära 

barnens aktiviteter.  

 
När vuxna klumpar ihop sig blir ju väldigt lätt att man pratar privata saker…..då är man inte en 

tillgänglig vuxen och barnen lämnas vind för våg, då styr djungelns lag och man vet….alltså det är 

barn som råkar illa ut därför att ingen ser ingen kan hjälpa. Dels att dämpa ner barn som hela tiden 

ska ha ett utrymme men också stötta barn som faktiskt behöver säga ifrån, ta för sig – tala om för 

honom, säg vad du tänker för du är ju också viktig…ibland kan man behöva sitta där för att ha 

sina ögon och öron med på vad som händer när det handlar om maktspel. Hur någon vill leda en 

lek eller styra väldigt….så man stöttar i att faktiskt våga säga ifrån, man markerar gränser. (A). 

 

5.2 Analys 

 

 5.2.1 Pedagogernas syn på lek och lärande 

 

Pedagogerna i de intervjuer vi gjort påpekar att leken har en stor roll i deras verksamhet och 

att de tycker att leken är viktig. Deras beskrivning av tid som barnen ägnar sig åt lek i båda 

verksamheterna stämmer väl med Fagerli, Lillemyr och Sobstad (2001) då de menar att de 

flesta barn i åldern 5-10 år tillbringar en avsevärd del av sin tid med lek. ”leken stimulerar alla 

aspekter av barns utveckling och är samtidigt en arena för lärande” (a. a).    

 

Det framkommer hos de intervjuade pedagogerna att de tycker att barnen lär av varandra, 

även de äldre lär av de yngre. Det blir en annan lek hos barnen när fritidsbarnen kommer till 

fritids efter skolan. Detta kan tolkas som att pedagogernas ser på lärandet som en social 

process där man lär av varandra genom att ta tillvara på mångfalden av barnens idéer 

(Pramling Samuelsson & Sheridan (2007).  

 

På frågan var och hur förekommer leken i din verksamhet svarade två av pedagogerna i 

förskoleklassen att leken förekommer hela tiden även när man har matematik. Pedagogerna i 

både förskola och förskoleklass ger exempel på affärslek, barnen har roligt när de leker affär 

och samtidigt som de kommer i kontakt med matematiska begrepp. Vi ser detta som ett 

uttryck för att matematiken bör finnas som ett kulturellt uttryck i den miljön barnet vistas 

(Johansson Pramling Samuelsson, 2007). Detta menar vi är centralt för att barnen skall 

utveckla ett kunnande om grundläggande begrepp, då behöver matematiken göras synlig för 

barnen.  

 

Pedagogerna från förskolan förklarade att de försöker skapa lek i massor av situationer för att 

få det roligare och det förekommer lek hela tiden i alla rum. Vissa dagar görs det bara 

uppehåll i lekarna när det är samling eller då de ska äta.  De uttrycker även att det är viktigt att 

kunna lyssna in barnen och anpassa lekarna efter deras behov.  Här hör vi att pedagogerna har 

hörsammat läroplanens (Lpfö98 reviderad 2011) intentioner att skapa en miljö där 
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pedagogerna förstår betydelsen av lärande och utveckling genom leken och där barnens 

inflytande är viktigt.  

 

Alla tre pedagoger i förskoleklassen arbetade i pass med rast mellan passen. På rasten var det 

fri lek, då kunde barnen leka vad de ville. På rasten sker ett informellt lärande menar Nelson 

Svensson (2005).  Pedagogerna vi intervjuade i förskoleklassen trodde inte alltid att barnen 

var medvetna om att de lärde sig något under leken och en pedagog påtalade att det blev mer 

tydligt för barnen att de lärde sig något om det var ett arbetspass de hade. Det kan tolkas som 

att det finns en bristande tydlighet i den pedagogiska verksamheten som kan göra att barnen 

inte riktigt förstår undervisningsformerna och att förskoleklassen är en arena för lärande 

(Ackesjö, 2011).  

Pedagogerna i förskolan nämnde att leken förekommer i samspelen mellan olika personer, det 

kan vara regellekar eller rollekar, musik och dans, de återkom till att leken förekom i många 

situationer under dagen. Detta kan tolkas som om barnen är i leken och går helt in för den 

samtidigt som det sker ett lärande i barnet för att de genom leken tillägnar sig färdigheter och 

kunskaper, men detta är inget som barnen är medvetna om (Lillemyr, 2002).  

 

I pedagogernas beskrivningar av lekmaterial som de ansåg vara viktigt för att öka barnens 

kunskaper inom matematik och språk kan vi finna kopplingar till Fröbels lekgåvor (Öman, 

1991).  Lekgåvorna var konstruerade av Fröbel för över hundra år sedan för att utveckla 

barnens fantasi, språkliga begrepp och skapande förmåga. Lekarna där dessa förmågor 

provades av barnen förekom i affärslekarna, bygglekarna och rollekarna i båda 

verksamheterna.  

 

5.2.2 Miljöns betydelse för leken och lärandet 

 

Pedagogerna i förskoleklasserna påtalade svårigheter i miljön genom att de befinner sig i 

skolans lokaler och att man har fritidsverksamhet på morgonen och eftermiddagen och att det 

är många barn på liten yta. De beskriver att de gör rum i rummen, rum som är inbjudande för 

rollek och bygglek till exempel. Detta kan förstås som att pedagogerna ser vikten av att 

respektera barnens lek och inte störa i onödan genom att skapa vrår där barnen kan leka ostört 

(Knutsdotter Olofsson, 1992). 

 

Två av förskolans pedagoger beskriver att leksaker och rekvisita till lekar som barnen påbörjat 

om möjligt får vara framme i rummen till nästa dag, eller så länge lekarna pågår, detta för att 

de tror leken utvecklas och förs framåt. Även enligt Maria Montessoris (1949) tankar är det 

viktigt med rekvisita. Detta för att barnen ska kunna imitera handlingar de sett utföras hemma 

och på andra ställen. Hemmarummen eller dockrummens innehåll som de beskrivs av 

pedagogerna på förskolan är uppbyggda på liknande sätt. Där finns små stolar och bord, 

bestick, tallrikar och andra vardagsföremål och även utklädningskläder som lockar till 

rollekar.  

 

Att förändra miljön efter barnens intressen och deras lekar verkar lättare att genomföra på 

förskolan enligt pedagogernas beskrivningar. Här framkommer vissa skillnader mellan 

förskolan och förskoleklassen. I skolans miljö med två verksamheter som förskoleklass och 

fritidshem gör det svårare att förändra miljön. Den pedagogiska miljön utgör det sammanhang 

inom vilket barns lärande i förskolan sker (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). En 

pedagog från förskolan förklarar att en inbjudande miljön kan vara en igångsättare för lek 

men att både fantasi och material är viktiga ingredienser. Rekvisitan hjälper barnen att komma 



21 

   

vidare i leken och ibland hjälper den till att dämpa ner de stojiga lekarna.  En pedagog från 

förskoleklassen beskriver att de har pedagogiska hyllor med material som barnen i 

förskoleklassen själva kan välja vad de vill göra och lära sig. De använder även utemiljön för 

lek och lärande. Att materialet och miljön stödjer leken och lärandet är en samlad syn hos 

pedagogerna, vilket även stöds av Johansson & Pramling Samuelsson (2007). 

 

Pedagogerna i förskoleklasserna påtalar vikten av utrymmen för rollek och docklek, och 

vikten av att material finns framme för skapande aktiviteter. På de pedagogiska hyllor i en 

förskoleklass finns material som gör barnen intresserade av siffror och bokstäver. I 

förskoleklassen beskriver en pedagog att de ett tag inte hade dockvrå för att de tyckte att 

barnen var stora och inte lekte sådana lekar. De märkte efter att tag att de hade fel, barnen 

lekte rollekar och behövde den miljön att leka i där dockvrån lika gärna kunde bli en affär 

eller något annat. Enligt vår tolkning är pedagogerna i båda verksamheter lyhörda för barnens 

intressen av vad de vill leka och pedagogerna löste det på olika sätt. I förskolan fanns 

hemmarum och dockrum, medans man i förskoleklassen fick göra rum i rummen då 

pedagogerna kom på att barnen lekte rollekar även där, men kanske på att annat sätt än i 

förskolan.  

   

5.2.3 Pedagogernas deltagande i leken 

 

De tre pedagogerna i förskoleklassen beskriver lite olika hur de är med i leken och vilken roll 

de har. En av dem menar att barnen inte vill ha med en vuxen i leken lika ofta som de ville när 

de var mindre, men att barnen upplever det mysigt att en vuxen satt med dem, hon går inte in 

och tar en aktiv roll i leken. En berättar att hon går in och tar en aktiv roll i leken, bland annat 

om det är en otrygg lek med barn som behöver stöttning, hon kan till och med gå in i leken 

och vara monster, hon påtalar att det även finns lekar där man inte behöver eller kan vara med 

i. Två pedagoger från förskolan beskrev att de ofta deltar i leken, detta för att ge dem 

möjligheter få kunskaper om sociala samspelen i gruppen och även för att stötta de barn som 

inte är trygga i leken. De menar att vissa barn behöver dämpas för att inte hela tiden ha så 

stort utrymme samtidigt som andra behöver stöttning och våga säga ifrån. Enligt vår tolkning 

är pedagogerna i förskolan oftare med i leken, medan pedagogerna i förskoleklassen är med i 

leken om den upplevs som otrygg för något barn. På olika sätt tar pedagogerna ansvar för att 

barn leker, vad de leker och hur de leker. Genom att den vuxne finns tillhands och ständigt är 

nära barnen, finns där för dem på deras nivå är det en garanti för säkerhet och trygghet 

(Knutsdotter Olofsson, 1992)  

 

Att läraren ansvarar för att lekens förlopp inte går överstyr överensstämmer med den syn de 

pedagoger vi intervjuat hade, de hjälper barnen att hålla fast vid ramarna (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007). Pedagogerna påtalade att de gick in i leken när den blev otrygg 

och stöttade upp. Läraren kan då verka som en förebild i leken på lekens villkor och visa hur 

man exempelvis tar sig in och ut ur olika situationer och även att våga prova nya roller och 

stödja barnet i dessa (Pramling Samuelsson& Sheridan, 2006).  Pedagoger styr ibland lek till 

det positiva från det icke önskvärda. Pedagogerna i såväl förskola som förskoleklass är 

medvetna om att i de lekar som de själva deltar i ges lite utrymme för kaos och lekar som är 

högljudda och rörliga dämpas. Det våldsamma och olämpliga regleras bort (Tullgren, 2004))  

 

En uppfattning som fler pedagoger delade var att de ibland går in och tar en roll precis som ett 

barn och menar att det är viktigt att lyssna och känna av vad som pågår i leken. De påtalar att 

det inte är de som ska gå in och styra leken. Ibland är man lite för snabb som pedagog att gå 
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in och styra. Tullgren (2004) skriver att barnen i lekar uppmuntras till att prata och uttrycka 

sina känslor och även till att förstå andra människors känslouttryck.  

 

För att utveckla den sociala kompetensen genom leken tar en av pedagogerna på förskolan 

tillvara på rutinsituationer där de omvandlar kön till handtvättning till något spännande. 

Istället för att det skall bli puttningar och bråk i väntan på sin tur skapar hon mystik genom att 

de låtsas stå på en båt eller på en bro och alla får akta sig för hajarna tills de kommer fram till 

handfatet. Pedagogen utnyttjar här barnens förmåga att fantisera.  Barn har fantasins stora 

gåva där de kan föreställa sig och frammana saker och ting som inte är fysiskt närvarande 

(Montessori, 1949). Fagerli, Lillemyr och Sobstad (2001) menar att det är viktigt att vuxna 

skapar många tillfällen för barn att vara i leken där de kan använda sin förmåga och sina 

färdigheter, tillfällen då barnen får möjlighet att utveckla sin personlighet och socialiseras.  

 

Det som har framkommit hos pedagogerna i båda verksamheterna är att leken kan vara så 

många olika saker. De säger bland annat att lek är att använda sin kreativitet och fantasi, lek 

är samspel, ett sätt att lära sig, man skapar och konstruerar något tillsammans i leken. 

Dessutom att lek är något barnen själv kommer med idéer om och att i leken utvecklas den 

sociala kompetensen. Lek är i stort sett allt uttalar en pedagog. Samtliga pedagoger har stor 

förståelse över att leken är viktig och betydelsefull för lärandet i sina verksamheter, och alla 

anser att barnen lär genom leken.  

 

 

 

 

 

 



23 

   

6. Diskussion 

 

I nedanstående avsnitt förs en metoddiskussion och här återvänder vi till syftet och våra 

forskningsfrågor samt för en diskussion kring de slutsatser som vår undersökning har lett fram 

till. 

 

6.1 Metoddiskussion  

 

Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer fungerade bra med en 

intervjuguide att gå efter. Vi kunde ställa följdfrågor utifrån de svar vi fick men om 

intervjufrågorna hade skickats ut i förväg till informanterna är det möjligt att svaren blivit 

annorlunda. Pedagogerna hade då fått tid till att förbereda sig och reflektera över vilka svar de 

ville ge. Från början planerade vi att göra intervjuerna tillsammans, men då alla intervjuer 

skulle ske under en och samma vecka fick vi dela upp intervjuerna mellan oss. Vår upplevelse 

var att pedagogerna svarade ärligt. Vi intervjuade tre pedagoger var och lyssnade sedan 

tillsammans på det inspelade materialet. Det var en bra metod att använda diktafon.  

Fördelarna med att ha spelat in intervjuerna märkte vi när båda kunde bli delaktiga i varandras 

material, när vi lyssnade fick vi ta del av betoningar, ironi och lustigheter. Efteråt reflekterade 

vi över att vi kunnat intervjua pedagogerna från verksamheten där vi inte själva arbetar. Hela 

intervjun kunde utvecklats på annat sätt då vi kanske ställt andra följdfrågor om vi inte varit 

insatta i den andres verksamhet. De avskilda samtalsrummen på de olika enheterna gav oss 

möjlighet att i lugn och ro utföra intervjuerna.  

 

När vi transkriberade materialet var det ibland svårt att höra vad pedagogerna sade på 

ljudinspelningen men det som var relevant för undersökningen kunde vi ändå tolka och skriva 

ner. Vi anser att antalet intervjuer var relevant för vår undersökning och att det varit intressant 

att intervjua förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet.     

 

6. 2 Resultatdiskussion 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka pedagogernas syn på lek och lärande i förskola 

och förskoleklass. Ett underliggande syfte är att undersöka i vad mån som pedagoger i två 

skilda pedagogiska verksamheter som förskola och förskoleklass har olika syn på lek i 

relation till lärande. 

Hur uppfattar pedagogerna relationen lek och lärande? 

På vilket sätt deltar pedagogerna i leken? Hur ser pedagogerna på miljöns betydelse för 

barnens lek och lärande? I vad mån existerar skillnader i pedagogernas syn på lek relaterat till 

lärande? 

 

Vi kan se att alla pedagoger vi intervjuat påtalar att leken är viktig för lärandet och det 

förekommer mycket lek i verksamheterna. Det framkommer även att pedagogerna inte tror att 

barnen är medvetna om att de lär sig något när de leker. Detta stämmer väl in på det vi läst i 

litteraturen.  

 

I förskoleklassen kan det finnas en otydlighet då barnen inte är medvetna om att 

förskoleklassen är en arena för lärande, utan den fria leken är central för barnen. Detta 
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stämmer in på vad pedagogerna i förskoleklassen säger. De upplever att det är mycket lek i 

verksamheten, men en pedagog anser att barnen nog är mer medvetna om att de lär sig något 

när de har arbetspass. Vi upplever att när det är tydligt att man ska lära sig något förstår 

barnen att det kan ske ett lärande.  Det vi ser är att skolans verksamhet styr i förskoleklassen 

mer än förskollärarna önskar. Pedagogernas tydlighet saknas i förskoleklassen som påvisar att 

barnen faktiskt lär mycket genom leken. Lärandet sker särskilt i de sociala samspelen, de 

sociala samspelen som barnen har nytta av i sin fortsatta skolgång. Vi utläser att det finns en 

otydlighet i förskoleklassen så att barnen inte förstår att de lär sig i alla aktiviteterna som 

pågår under en dag. Här kan barnen göras medvetna om att det sker ett lärande även om man 

inte sitter vid bordet och arbetar.         

 

Pedagogerna uttrycker att de har en viktig uppgift med att skapa en stimulerande lekmiljö för 

barnen utifrån barnens intressen och behov. En lekmiljö där de befinner sig nära barnen, både 

i förskoleklassen och i förskolan. Om barnen är vana att ha vuxna omkring sig så stannar inte 

leken upp så fort en vuxen kommer in i rummet. Vi menar att det är vanligt i verksamheterna 

att barnen avbryter sin lek då de direkt tror att pedagogen har något att förmedla, inte att den 

vill vara med. Ett bra sätt att bli medlekare är att säga som barnen när de kommer in i en 

pågående lek ” vad/vem kan jag vara?”, då är leken fortfarande barnens och pedagogen intar 

en roll där den låter sig styras, samtidigt får den värdefull information om samspelen bland 

barnen i gruppen.  

 

Det framkommer att en pedagog i förskoleklassen ansåg att barnen inte ville ha med vuxna i 

leken nu på samma sätt som när de var små.  Det kan säkert vara så att vi vuxna visar på något 

sätt att vi inte är så intresserande av att vara med i leken bland de äldre barnen. Men om man 

håller sig nära och visar barnen att man är intresserad av deras lek kanske de är mer 

intresserade av att ha oss med även i förskoleklassens lekar. Vid utelekar som annars inte 

berördes så mycket i intervjuerna kom det fram att en pedagog ansåg att det var viktigt att 

dela upp sig och inte stå flera pedagoger tillsammans. Det blev ofta privat prat och man visar 

för barnen att man inte är tillgänglig menade hon. Vi tror att detta inte är så ovanligt, man 

passar på att prata, inte bara om privata saker utan även om verksamheten när man är ute på 

gården.  

 

Det är många barn som behöver stöttning i leken och det framkommer i intervjuerna att 

pedagogerna tycker att det är viktigt att stötta de barn som behöver vuxennärvaro. Dels genom 

att vara med i leken eller finnas bredvid. Det är också viktigt att finnas med som pedagog i 

leken för att få en kunskap om det sociala samspelet i gruppen påtalar två pedagoger. Då 

måste man vara en tillgänglig pedagog och visa att man är intresserad av vad barnen vill säga. 

Vad är det jag säger, varför gör jag som jag gör och hur gör jag är frågor som en pedagogerna 

på förskolan har i tankarna när hon deltar i barnens lekar. Hon tar upp vikten av att reflektera, 

prata med och utmana sig själv att hela tiden bli bättre på det hon gör. Endast hon av våra 

intervjupersoner tar upp dessa didaktiska frågor.  

 

Vi vill här lyfta att det är viktigt med vuxnas deltagande i leken men att de visar respekt och 

lyhördhet och att inte alltid påtala att det sker ett lärande. Med detta menar vi att det är viktigt 

att barnen får leka helt ifred ibland, men så klart att vuxna måste finnas till hands om 

kränkningar sker. En pedagog uttrycker även att det är viktigt att känna sig trygg i sitt 

arbetslag så det blir bra gemensamma reflektioner som gör att pedagogernas deltagande i 

barnens lekar sker på ett respektfullt sätt.   
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Miljön är viktig för leken och lärandet anser pedagogerna. De gör rum i rummet för att 

utveckla leken. I förskoleklassen där de befinner sig i skolans lokaler upplever pedagogerna 

det som ett hinder ibland eftersom det förekommer fler verksamheter i lokalerna. En pedagog 

påtalar att hon längtar tillbaka till lokalerna i förskolan där det fanns mera små rum. Detta är 

något som är intressant att diskutera. Hur ska den idealiska miljön vara för att den ska fungera 

för den verksamheten som bedrivs? Det framkommer i vår undersökning att personalen i 

förskoleklassen saknar små rum där barnen kan leka olika lekar och genomföra olika 

aktiviteter. Då kan man förstå att skolans lokaler med ett stort rum inte passar så bra och att 

personalen försöker göra rum i rummen efter barnens lekar. Samma utrymme kan vid olika 

tillfällen vara café, byggrum, mysrum eller dockvrå utefter vad barnen leker. En pedagog i 

förskolan påtalade vikten av att ha stora fria ytor till att kunna leka gemensamma traditionella 

lekar. Av resonemangen hörs det att båda verksamheterna saknar något i sin miljö för att 

skapa den ultimata lärandemiljön. Förskoleklassen saknar smårummen som finns i förskolan 

och att förskolan saknar de stora ytorna som finns i skolans lokaler. I de bästa av världar 

kunde kanske ett samarbete ske där man kunde låna lokaler av varandra.    

 

Alla pedagoger i våra intervjuer påtalar att det är viktigt att leka för att lära. En pedagog i 

förskoleklassen beskrev att de ett tag inte hade dockvrå hos sig, att de tyckte att barnen var 

stora. Men de kom på att dockvrån inbjöd till rollek, därför skapade de en dockvrå igen och 

barnen lekte mycket och dessutom andra slags lekar än när de var mindre. Detta kan ju också 

vara en skillnad mellan förskoleklassen och förskolan, barnen anses som stora när de kommer 

upp i förskoleklassen som ligger i skolans lokaler. Där själva miljön kanske inte inbjuder till 

lek om man inte jobbar aktivt för det.  

 

Intervjusvaren ger en bild av att pedagogerna ser fördelarna av att barnen lär av och med 

varandra. Vi har genom litteraturen förstått att det är viktigt med lekar och upplevelser 

tillsammans med andra. De flesta kan lära sig genom att prova sig fram och pedagogerna 

verkar ha med detta arbetssätt i sina respektive verksamheter då de uttrycker att när barnen 

har roligt tillsammans kommer lärandet automatiskt.   

 

Då miljön och materialet i verksamheten signalerar vad man får leka i de olika rummen enligt 

pedagogerna funderar vi även över om detta kan begränsa barnen i deras lekar. Att få ”dra 

runt” leksakerna och rekvisita på sin avdelning kan ge ingångar till nya utmaningar och nya 

lekar. Vår uppfattning är att vi ibland hämmar barnens kreativitet när vi stoppar dem för att 

inte ”stöka till för mycket”. Vi kanske ska tillåta att man ta med sig böcker till hemmarummet 

när man vill leka bibliotek eller att tallrikar och bestick tas med till picknicken i lässoffan.  

 

Det framkom även att självständighet var viktigt, att barnen behövde lära sig att leka och klara 

sig själva i en viss ålder. Här ser vi ett intressant dilemma mellan dessa två tankar hos 

pedagogerna. Att tillåtas bära runt leksaker och rekvisita ger barnen möjligheter att 

förverkliga egna idéer och använda sin fantasi i lekarna ta egna beslut och öva självständighet. 

Samtidigt finns uppsatta regler på vad man kan göra i de olika rummen som ibland kan 

begränsa barnen. De didaktiska frågorna var, hur och varför behöver lyftas till gemensamma 

diskussioner där pedagogerna ser lekens möjligheter till lärande som det viktigaste. Vi fick en 

uppfattning om att hos de pedagoger som vi intervjuade fanns dessa tankar. Denna känslighet 

för barnens aktiviteter är en bra grogrund för lärandet och vi tolkar detta med att leken är en 

självklar inspirationskälla.  
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Om vi återvänder till vårt underliggande syfte att undersöka i vad mån som pedagoger i två 

skilda pedagogiska verksamheter som förskola och förskoleklass har olika syn på lek i 

relation till lärande.  

 

Vi kan sammanfattningsvis säga att det är svårt att urskilja skillnader i synen på leken i 

relation till lärande hos pedagogerna i förskola och förskoleklass. Skillnaden som vi märker 

styrs till viss del av i vilken verksamhet de arbetar, de har ju olika yrkesidentiteter men ett 

gemensamt uttalande är att leken är viktig för lärandet. I förskolan deltar pedagogerna mer 

aktivt i leken medans i förskoleklassen finns pedagogerna nära för att stötta vid behov. När 

det gäller miljöns betydelse för att stimulera leken och lärandet finner vi att pedagogerna hela 

tiden arbetar med att förändra miljön efter barnens intressen och behov.  

 

Tankarna i vår inledning ifall det sker en ökad ”skolifiering” i förskoleklassen bekräftas 

delvis.  De framkommer att förskoleklassens pedagoger får förhålla sig till skolans arbetssätt 

med ”lektioner och rast” för att de de befinner sig i skolans lokaler, och påverkas av skolans 

arbetssätt, detta upplever de intervjuade pedagogerna som ett dilemma. Vår tolkning är att 

synen på relationen lek och lärande är viktig för dem men de kan ha svårt att hävda det 

positiva i förskolans arbetssätt för lärarna och deras traditionella undervisning.        

 

Vi har i vår studie även frågat pedagogerna vad fri lek och strukturerad lek är för dem i de 

olika verksamheterna. Detta har vi inte fördjupat oss i men finner området mycket intressant, 

vilket kan vara ett förslag till vidare forskning.    
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                                                                                                                                   Bilaga 1.  

 

 

                                                                  
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap      

i samverkan med 

Institutionen för samhällsvetenskaper                                                     

 

 

Hej! 

 

Vi är två distansstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö. Vi studerar på lärarprogrammet 

med inriktning – Lärare i förskola och förskoleklass. Vi håller på att avsluta vår utbildning 

med att skriva ett examensarbete. 

 

Den studie vi valt, som ligger till grund för examensarbetet handlar om barns lek i förskola 

och förskoleklass. Vi vill gärna ta del av dina uppfattningar kring lek och lärande och därför 

få möjlighet till intervjun. 

 

Vi kommer att genomföra intervjuerna enskilt och vi kommer att spela in dem. Intervjun 

beräknas ta ca 30 min. Materialet kommer endast att användas i denna undersökning och 

intervjusvaren kommer ej att kunna kopplas till enskild förskola, skola eller person.  

 

Din medverkan är frivillig och du kan när du vill avbryta intervjun.  

 

 

Mvh 

Kerstin Carlsson och Merja Olsson 

 

 

 

E-post.  

 

Handledare: Inger Hellgren 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och idrottsvetenskap 

i samverkan med institutionen för samhällsvetenskap på  

Linnéuniversitetet Växjö 
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                                                                                                                                      Bilaga 2. 

 

 

        Frågor till pedagogerna 

 

1. Vad är lek för dig, kan du beskriva.  

 

2. Hur viktig anser du att leken är för barns lärande? 

 

3. Var och hur förekommer lek i din verksamhet? 

 

4. Hur viktig är miljön för lekens utveckling?  

 

5. Vad är fri lek för dig? Vad är den fri från?  

 

6. Vad är styrd lek, kan du ge exempel. 

 

7. Pedagogens roll i leken, hur anser du att man kan delta i barns lek med respekt och 

lyhördhet för barnen och deras initiativ? 

 

8. Anser du att leken förändras genom barnens ålder? Hur ändras den och varför? 

 

 

 


