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ABSTRAKT 

 

Studiens syfte är att belysa förskollärares syn på leken som ett pedagogiskt verktyg i 

barnens lärande.  

 

Undersökningsinstrumentet som används är kvalitativa intervjuer. Intervjufrågorna 

grundar sig på studiens frågeställningar som är: hur tänker förskollärare kring lekens 

betydelse för barns lärande och hur ser förskollärarna på sitt deltagande i barnens lek? 

Sex förskollärare från två förskolor blev intervjuade.  

 

I resultatet framkom det att förskollärarna ser leken som ett redskap som gynnar barnens 

utveckling och lärande. Förskollärarna anser att deras budskap tas emot lättare av barnen 

när det förs fram på ett lekfullt sätt. Förskollärarnas deltagande i barnens lek kan delas in 

i ett aktivt respektive passivt deltagande. Resultatet visar att förskollärarna deltar mer 

aktivt i de små barnens lek då de behöver mycket stöd för att lära sig det sociala 

samspelet som är grunden för en fungerande lek. När barnen blir äldre blir det passiva 

deltagandet i leken av förskollärarna vanligare då de menar att de äldre barnen kan det 

sociala samspelet.  Förskollärarna beskriver att de går in aktivt i leken när de behöver 

styra in leken på rätt spår igen. När förskollärarna ser att leken fungerar väljer de ett 

passivt deltagande. I verksamheten så pendlar förskollärarna mellan aktivt och passivt 

deltagande i barnens lek beroende på hur leken fungerar.  
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1 INTRODUKTION 

 

Under min VFU har jag sett att lek är något som tar upp en stor del av verksamheten. 

När man diskuterade lek så handlade det mest om planering av olika aktiviteter men 

inte vilken betydelse aktiviteten skulle ha för barnens utveckling och lärande. Därför 

väcktes min nyfikenhet över hur förskollärare tänker kring lekens betydelse för barns 

lärande och hur ser de på sitt eget deltagande i barnens lek. Jag vill därför med  

denna studie belysa förskollärares syn på leken som ett pedagogiskt verktyg i 

barnens lärande.   

 

Enligt förskolans läroplan ska verksamheten inom förskolan använda leken för att 

främja barns utveckling och lärande. I lekens olika skepnader stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation samt kunskapen att samarbeta i grupp och lösa problem. I 

den skapande och gestaltande leken ska barnen kunna få en möjlighet att uttrycka 

och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.(Skolverket, 2011). 

 

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 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 

(Skolverket, 2011, s. 6). 

 

Tidigare har man ansett att barns lek skulle skyddas från inflytande av det 

traditionella lärandet. Leken skulle förbli fri, lustfylld, bekymmerlös samt drivas av 

barnens verksamhetslust. Förskollärarna skulle inte störa barnens lek utan finnas 

tillhands som ett stöd (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Numera anses 

leken som en viktig del i barnens lärande. Genom att vara en aktiv deltagare i leken 

kan pedagogen stödja barnet i dess utveckling av de förmågor som krävs för att leken 

ska upprätthållas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  
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2 BAKGRUND 

I följande kapitel tas teoretiska perspektiv, tidigare forskning kring lek, lärande, lek 

och lärande samt förskollärarens roll i barnens lek upp.  

   

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Det finns många olika teorier kring lek och lärande. Några av dessa teorier är Piagets 

utvecklingsteori och Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Dessa teoretiker har valts 

då de har haft inverkan på dagens förskola där man ser leken som något viktigt för 

barns utveckling och lärande.     

 

Piaget(1896-1980), en i grunden utbildad biolog som utvecklade ett intresse för 

psykologi och filosofi. Han var främst intresserad av barns förmåga att lösa problem 

och utveckla förståelse både genom nya kunskaper och genom att justera gamla 

erfarenheter (Lillemyr, 2002).    

 

Piagets teori går ut på att barnet i samspel med sin omvärld konstruerar sin kunskap. 

Barns kognitiva utveckling sker genom samspel mellan individer och omvärlden. 

Den kognitiva utvecklingen sker när barnet anpassar sig till omvärlden, antingen 

genom att tolka situationen från tidigare erfarenheter eller genom att ta till sig nya 

erfarenheter och organisera om sin kognitiva uppfattning. Kognition är ett 

samlingsbegrepp för perception, utveckling av föreställningar, minne, begrepps- och 

språkutveckling och tänkande (Lillemyr, 2002). 

 

Enligt Piaget sker kognitiv utveckling genom två oföränderliga processer nämligen 

adaption och organisation. Adaption innebär en process som modifierar barns 

erfarenheter och kunskaper och kommer till uttryck genom en av två delprocesser 

som Piaget benämner assimilation och ackommodation. Assimilation betyder att 

barnet tolkar och anpassar nya erfarenheter till gamla scheman, barnet utgår från 

något det redan vet. Ackommodation sker när barnet får nya erfarenheter och måste 

omstrukturera den kognitiva strukturen efter omgivningen (Lillemyr, 2002).  

 

Organisation menas att nya erfarenheter läggs in i ett system med tidigare 

erfarenheter där de underordnas, likställs eller överordnas i relation till de tidigare 

erfarenheterna. Resultatet av dessa processer visar sig i barnens kognitiva struktur. 

Strukturen eller schemat innehåller all den erfarenhet och kunskap ett barn har vid en 

viss tidpunkt. Dessa scheman förändras ständigt på grund av att nya erfarenheter 

ständigt tillkommer. På detta sätt sker en ihållande utveckling i den kognitiva 

strukturen (Lillemyr, 2002). 

 

Enligt Piaget är leken ett viktigt medel som barnen använder för att bearbeta alla 

intryck, problem och motsättningar som de träffar på. Genom leken utvidgar barnen 

sin förståelse av omvärlden eftersom de där skaffar sig färdigheter och 

handlingsmöjligheter som tillsammans ger dem en god anpassning till deras 
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veklighet. Till exempel, har barnen varit på läkarbesök  kan de sedan leka doktor och 

på detta sätt bearbetar barnen sina upplevelser till en förståelse (Jerlang, 2008).  

 

Jerlang (2008) menar att Piaget delar in leken i olika kategorier som framträder i 

barnens liv beroende på barnets individuella utveckling och mognad. Den första 

(tidigaste) formen av lek kallar Piaget funktionslekar. Funktionsleken framkommer 

av glädjen barnet får när den blir orsak till något. Exempel på funktionslek kan vara 

tittut lek eller skaka skallra. När barnet blir äldre (2-6 år) börjar det använda 

symboler eller roller i sin lek för att bearbeta vad som sker i sin omvärld. Det är i 

dessa symbol- och rollekar som barnet i allt högre grad börjar leka med andra barn. 

Leken får därmed betydelse för barnets självförståelse och dess sociala utveckling 

(a.a.).    

 

Vygotskij var en rysk teoretiker som levde mellan åren 1896 – 1934 (Lindqvist, 

1999).  

Enligt Lindqvist (1999) ser Vygotskij leken som en social process och att barn inte 

leker för att det är roligt utan är ett sätt för dem att lösa konflikter mellan önskningar 

och verklighet. Leken är det värdefullaste redskapet barnen har när det kommer till 

att utveckla sina sociala instinkter (Lindqvist, 1999). Enligt Lillemyr (2002) menar 

Vygotskij att glädje och regler är viktiga kännetecken för leken. I leken kan barn 

underkasta sig vissa regler som de i vanliga fall inte skulle göra. Exempelvis om en 

rollek kräver att barnet inte ska äta godis trots att det finns i rummet, så avstår barnet 

från detta eftersom barnet underkastar sig lekens regler (a.a.). Sådana lekar är enligt 

Vygotskij den bästa skolan för barn att ta till sig sociala erfarenheter (Lindqvist, 

1999). I leken begränsas och regleras barnens ansträngningar av de andra som är 

delaktiga i leken. I varje leksituation ingår det att barnet har förmågan att koppla sitt 

beteende och agerande gentemot de andra barnen i leken. Lekar som kräver detta är 

en social erfarenhet för barnet och med detta också ett nödvändigt redskap för att 

fostra den sociala färdigheten och förmågan (a.a.).  

 

Vygotskij menar att leken är den ledande aktiviteten i relation till barnens utveckling. 

I leken blir barnen mer medvetna om sina handlingar och motiv och genom det 

utvecklas barnens självkontroll, vilja, målinriktning och sociala förståelse. När 

barnen är små styrs dessa förmågor impulsivt och inte av fri vilja. I början utvecklas 

dessa förmågor genom att vuxna styr barnen och framhäver vissa saker och händelser 

framför andra (Jerlang & Ringsted, 2008).  

 

Jerlang och Ringsted (2008) säger att det centrala för barns utveckling enligt 

Vygotskij är det sociala och mänskliga umgänget. Vygotskij beskriver barns 

utveckling utifrån två utvecklingsnivåer, den existerande utvecklingsnivån och den 

potentiella utvecklingsnivån. Den potentiella utvecklingsnivån kan barnet endast nå 

med hjälp av en vuxen eller tillsammans med andra barn som har mer erfarenheter. 

Genom samarbetet kan det enskilda barnet prestera mer än vad det skulle klara av på 

egen hand. Avståndet mellan den existerande - och potentiella nivån kallas för den 

proximala utvecklingszonen. Genom leken skapar barnen en proximal 

utvecklingszon och går framåt i sin utveckling (a.a.).  



6 

 

2.2 Lek 

”Leken är nödvändig för något och har en särskild biologisk betydelse på något 

sätt. Annars skulle den inte kunna existera och nå en så vid utbredning” 

(Lindqvist, 1999, s. 61)  

 

Lillemyr (2002) beskriver leken som ett av de mest centrala ämnesområdena i 

förskolan. Leken är en viktig aktivitet för barn och väcker deras engagemang, 

samtidigt som den är ett centralt sätt för barn att vara. Lillemyr beskriver fyra 

dimensioner för att ringa in en helhetspedagogisk förståelse av leken. Han betonar att 

detta inte är en definition av lek utan en bred ram för att förstå leken. Första 

dimensionen beskriver leken som motiveras inifrån och förknippas med spänning 

och lustkänsla och har därför en stark dragningskraft på barn. Andra dimensionen 

säger att leken åsidosätter verkligheten vilket ger frihet att använda fantasi och 

skapar egna förutsättningar, verklighetens krav och regler gäller inte. Därmed utger 

leken en trygghet för barnen. Den tredje dimensionen av leken är den inre basen för 

kontroll. Barnet kan själv bestämma, göra sitt val och bearbeta situationen och 

handlingen i leken. Fjärde dimensionen står för samspel och kommunikationen i 

leken. Deltagandet i leken kräver att barnet kan känna igen vad som är lek, förstå 

samspelets regler och kunna utveckla leken tillsammans med andra.              

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) säger att definitionen lek är svårfångad 

men det finns begrepp som tillsammans gestaltar leken. Begreppen är: lusfylld, 

frivillig, spontan, symbolisk, saknad av utifrån ställda mål och att den oftast är 

social. Detta är något som även Lillemyr, Søbstad, Marder och Flowerday (2011) 

lyfter fram när de betonar att barns lek bygger på inre motivation och socialt 

samspel. Enligt Pramling Samuelsson och Carlsson (2008)  handlar dagens 

lekforskning mest om meningskapande och kommunikation. Barnen kommunicerar, 

tolkar och förhandlar kontinuerligt med varandra i leken. Samtidigt som de spelar 

med i leken  skapar de innehållet genom att prata om vad de ska göra och hur det ska 

gå till.   

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver leken som något mycket 

komplext med många dimensioner och processer. I leken sker ständiga förhandlingar 

mellan barnen genom att kontexten förändras kontinuerligt för att deltagare ständigt 

byts ut samt att inget i barnens lekvärld anses rätt eller fel. I leken slukas barnen upp 

av tid och rum och inget annat prioriteras just vid detta tillfälle. Samtidigt som leken 

är lustfylld för barnen så finns det dimensioner av makt. De barn som påbörjat leken 

har rätten att bestämma över vem som får ingå i den, vad leken ska innehålla samt 

vilka regler som gäller. Makten blir ett sorts redskap att försvara leken med. Lillemyr 

(2002) menar att barnen har en personlig kontroll av vad som sker i leken. Barnen 

deltar aktivt i valet av den egna rollen i leken. Om leken är bra så styrs inte barnens 

handlingar av någon annan i lekgruppen. Det enskilda barnet bestämmer själv över 

situationen och handlingen i leken.  
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Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) är leken symbolisk och 

kommunikativ, det vill säga att barn fantiserar och talar om något eller någon i leken. 

Det är i den kommunikativa processen som vi förstår leken som något socialt. Även 

om barnet inte kommunicerar med någon konkret person förekommer det alltid 

någon sorts fiktiv person eller värld att kommunicera med. Barnen åsidosätter 

verkligheten och bortser från sin egen person vilket ger dem frihet att använda 

fantasi, skapandeförmåga och egna förutsättningar. Verklighetens krav och normer 

löses upp, vilket ger leken trygghet. Barn vågar mer i leken än i aktiviteter som 

bedömer vad de klarar av (Lillemyr, 2002).    

 

Lekens ”råmaterial” tar barnet från sin förstådda omvärld, samtidigt som det blandas 

med barnets fantasi. Leken är på en och samma gång kroppslig och direkt levd, där 

tankar, fantasi, språk och kroppsliga uttryck är invävda i varandra (Johansson & 

Pramling Samuelsson , 2007). 

 

  

2.3 Lärande 

Lärandet beskrivs som en process vars slutprodukt skapar kunskap. Traditionellt sett 

betraktas små barns lärande som ett resultat av utveckling och mognad (Kihlström, 

2009). Tidigare har den pedagogiska verksamheten haft idén om ett allmänt barn 

som utvecklas och lär sig på liknande sätt oavsett tidigare erfarenheter och bakgrund 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Idag ser lärandet istället som något 

mycket individuellt och som påverkar människor på olika sätt i identiska situationer. 

(Kihlström, 2009).  

 

Lillemyr (2002) tar upp att när det kommer till lärande  ska förskolan lägga stor vikt 

på att utveckla barnets baskompetens, framför allt den sociala kompetensen. 

Lillemyr, Søbstad, Marder och Flowerday (2011) har i sin studie kommit fram till att 

lärandet i förskolan ligger till grund för den kunskap barnen kommer att lära sig i 

grundskolan och uppåt. Illeris (2007) menar att lärande omfattar många olika 

processer. För den enskilda personen har lärandet ett eller flera syften som går ut på 

att klara av vardagen med dess utmaningar. En utmaning som barn stöter på i 

förskolans vardag är rutinerna. Niss och Söderström (2006) tar upp att 

rutinsituationer i förskolan innefattar många moment som kan ge tillfälle till lärande. 

Hur rutinsituationerna organiseras beror helt på vilken syn förskollärarna har på barn 

och barns lärande.      

 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) så grundar sig barns lärande och 

kunskap på erfarenheter och den sociala och kulturella praktik som de ingår i. 

Barnens tidigare erfarenheter, hur de erfar lärandesituationen och hur samspelet äger 

rum har betydelse för deras lärande. Detta gör kommunikationen mellan lärare och 

barn samt barnen sinsemellan central. Detta styrker Ekström (2007) i sin 

doktorsavhandling där han säger att pedagogers interaktion och förhållningssätt har 

en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Ekström (2007) menar också att 

barns samarbete med vuxna vid problemlösning, begreppsförståelse eller utvidgande 
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av berättelse har stor betydelse för barnens tankeutveckling. Men barn lär sig också 

av andra barn eftersom de pratar med varandra på ett sätt som barn sinsemellan 

förstår (a.a.). Barn lär av varandra tillsammans och får då en möjlighet att på sitt sätt 

återkoppla och förstå något. Genom att arbeta tillsammans kan barn överföra 

strategier till och från varandra. Dessa strategier kan barnen senare tillägna sig och 

använda vid andra tillfällen (Williams, 2006).     

 

2.4 Lek och lärande 

Barns världssyn är varken indelad i olika ämnen eller andra fenomen utan är en 

helhet som de undersöker och agerar i. Trots att lek och lärande anses vara två helt 

olika fenomen så finns det likheter i det som karakteriserar dem (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007). Enligt Lillemyr (2002) så är lek och lärande två olika 

verksamheter som begrepp, som innehåll, form och erfarenheter. Trots att de står 

avskilda från varandra på det viset kan det vara svårt att ibland skilja dem åt. De 

glider in i varandra, för samtidigt som det finns lekdimensioner i lärande finns det 

lärandedimensioner i lek. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) påpekar att 

man idag lyfter fram lust och engagemang som ett villkor för lärande. Barn lär sig 

som bäst när de fångas upp av något som tar upp deras engagemang och 

tidsuppfattningen upphör, något som gör att lekens värld blir en källa till lärande. 

Lillemyr (2002) tar upp att leken är viktig för den pedagogiska verksamheten då det 

är där förskollärarna ser att barnen utforskar, prövar och använder fantasin. I leken 

får barnen erfarenheter av att klara av utmaningar och kunskaper i att kommunicera 

och förhålla sig till andra. Barn upplever och lär sig en mängd olika saker genom lek. 

Lillemyr (2002) menar att leken är en allsidig aktivitet som är viktig för samtliga 

barn. Leken är motiverande och engagerande vilket gör att den har en central 

betydelse för lärande och socialisation.  

 

Lillemyr m.fl. (2011) har i sin studie kommit fram till att användandet av lek och fria 

val är passande för att stödja engagemanget vid inlärning. För att barn ska lära sig 

nya saker måste barnen kunna relatera till ämnet samt känna en motivation till att ta 

del av ämnet. Barns lek bygger på inre motivation och socialt samspel.  Gmitrova, 

Podhajecka och Gmitrov (2009) menar att de kognitiva kunskaper som visar sig 

genom rollek är lika viktiga, om inte viktigare, för akademiska förberedelser och 

senare prestationer i grundskolan än den allmänna uppfattningen om vad som anses 

som tidig barndomskompetens.  

 

Pramling Samuelsson och Mauritzon (1997) säger att leken har en stor betydelse för 

barns lärande och förmåga att lösa problem. Genom att barnen själva får pröva sig 

fram och komma på lösningar i leken ökar deras divergenta tänkande.  

 

Leken är enligt Niss och Söderström (2006) en konstform som barn måste lära sig 

och kräver viss kompetens för att utföra. Det är i leken som barnen lär sig att hantera 

sin omgivning och skapar sig en förståelse för vad som sker. I den sociala leken 

utvecklar barnen sin sociala förmåga och lär sig hur de ska vara mot varandra. Barn 

lär sig i leken men för att lek ska kunna utföras måste barnen ha kunskaper i lekens 
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grunder som är turtagning, samförstånd och ömsesidighet (Niss & Söderström, 

2006).      

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att det inte är självklart att 

lärande beblandas med lek eller att leken inbegriper lärande. Som förskollärare är det 

därför bra att veta vilka funktioner leken kan ha för barns utveckling och lärande. 

Lillemyr (2002) menar att för barnen är dock leken för det mesta endast något 

lockande och lustbetonat. Leken är något viktigt i sig själv, utan att vara ett medel för 

något annat. Barn leker för att det är roligt.     

  

Pramling Samuelsson (2007) visar på att både lek och lärande innefattar begreppen 

fantasi, kreativitet, kontroll, makt och positioner. Dessa begrepp förhandlas, erfars 

och kommer till stånd mellan barn och mellan barn och förskollärare i specifika 

situationer. Ekström (2007) har observerat att förskollärares involvering i barns lekar 

och aktiviteter resulterade i att barnens tänkande utvidgades.  
 

2.5 Förskollärares roll i barnens lek 

Bara för att barn lär när de leker med varandra  betyder inte det att förskollärarens 

roll inte behövs. Förskollärarens uppgift är att introducera nya kunskaper och vidga 

barnens värld (Williams, 2006). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) nämner 

att barnens världssyn inte är indelad utan de ser den som en helhet. För att barnen ska 

lära sig om denna värld måste förskollärare och barn fokusera på olika aspekter, som 

ett innehåll. Därför måste förskollärarens roll i barnens lek och lärande vara 

mångsidig. Förskolläraren ska vara ett stöd för barnen i deras aktiviteter samt 

uppmuntra och utmana dem i sin fortsatta utveckling till att förstå sin omvärld (a.a.). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) säger att när pedagoger själva deltar i 

leken på lekens villkor kan de verka som ett stöd och förebild för hur barnen tar sig 

in och ut ur olika leksituationer. Genom att vara en aktiv deltagare i leken kan 

pedagogen också stödja barnet i dess utveckling av de förmågor som krävs för att 

leken ska upprätthållas.  

 

Niss och Söderström (2006) anser att förskolläraren är en viktig lekkamrat under 

barnens tidigare år. Förskollärarens arbete blir då oftast att stimulera barnen till lek. 

Då de små barnen oftast inte klarar av att föra leken vidare på egen hand så blir 

förskollärarens uppgift att ledsaga barnet i leken och föra leken vidare. Pramling och 

Scheridan (2006) menar att för att barnen ska kunna föra leken framåt behöver de tid 

till oavbruten lek och så behöver leken näring. Näring kan innebära sagor, 

upplevelser och att vuxna ger barnen tillfällen att lära sig nya saker. För det är svårt 

att leka pilot om man inte har en aning om vad det är för något. Knutsdotter Olofsson 

(1991) säger att förskollärare måste känna efter vilken roll de ska ta i leken. 

Förskolläraren måste veta när det är lämpligt att ta en aktiv roll eller bara finnas 

tillgänglig för barnen.  

 

Williams (2006) menar att det är förskollärarens uppgift att göra barn 

uppmärksamma på saker i vardagen, till exempel att det finns en mångfald av idéer 
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och åsikter om ett och samma ämne.  Förskollärares delaktighet i verksamheten och 

det utrymme och situationer som denne skapar utgår från att få barn att upptäcka nya 

saker inom olika områden och hjälpa dem i sitt lärande.   

 

Tullgren (2004) påstår att när förskollärare säger att de går in i leken på barnens 

villkor fungerar detta inte i praktiken. Förskolläraren styr omedvetet leken så den 

passar inom förskolans och samhällets ramar. Barnen och förskollärarna kan, om de 

önskar, undvika detta på två sätt. Det kan ske genom att barnen undviker 

förskollärarna och förflyttar sig till en plats där övervakningen av dem är omöjlig 

eller i alla fall begränsad för förskollärarna. Det andra sättet är att förskollärarna 

tillåter en frizon som barnen drar nytta av. Det första sättet kan ske genom att barnen 

stänger in sig eller gå till platser där de inte syns. Förskollärarna motverkar detta 

genom att söka upp barnen och korrigera dem. Det andra sättet sker genom att 

förskollärarna skapar en plats där övervakningen är så liten som möjligt och där 

barnen kan leka lekar som går emot normen som oftast enligt Tullgren (2004) 

innebär stora och vilda rörelser.   

 

Förskollärarnas styrning förekommer enligt Tullgren (2004) inom tre områden; 

barnens aktivitet i leken, lekarnas innehåll samt hur barnen leker. Leken ses som en 

förberedelse till vuxenlivet och det är viktigt att barnen lär sig de normer och värden 

som gäller i samhället. Genom att använda sig av så kallade inneslutande och 

uteslutande tekniker kan förskolläraren korrigera leken enligt de normer som råder 

på förskolan. Genom att individualisera och urskilja ett barn som skiljer sig från 

gruppen korrigeras beteendet med förskolans normer och gruppen homogeniseras. 

Barnen kan individualiseras genom positiv uppmärksamhet och beröm, på ett så 

kallat inneslutande sätt. På samma sätt kan de individualiseras uteslutande genom att 

de blir ignorerade eller tillrättavisade. Ett exempel på inneslutande teknik är att 

uppmärksamma, uppmuntra och bjuda in till lek. Genom att pedagogen uppmuntrar 

och kanske till och med deltar aktivt i en lek  innesluter pedagogen leken och de barn 

som deltar (a.a.).  

 

När det kommer till hur barnen leker riktar förskollärarnas styrning in sig på hur 

barnen är mot varandra. Förskollärarna berömmer barn som ger uttryck för sina 

känslor verbalt och visar förståelse för andras känslor. I motsats så korrigerar 

förskollärarna de barn som tar till våld och är allmänt elaka mot sina medmänniskor 

Tullgren (2004).      

 

Tullgren (2004) anser att också lek är tillfällen då barnen öppnar sig och berättar 

mycket om sig själva och sina erfarenheter. Därför anses det lämpligt att observera 

barn under lek för att få en inblick i barnens värld. Genom att barnen öppnar sig och 

berättar om sig själv och utrycker sina känslor tränar barnet samtidigt upp sin sociala 

förmåga. Målet med att styra barns lekar är att den goda leken ska leda till att barnen 

i framtiden blir goda människor som gör goda val (a.a.).  
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3 SYFTE 

 

Studiens syfte är att belysa förskollärares syn på leken som ett pedagogiskt verktyg i 

barnens lärande. Utifrån detta syfte ska dessa frågeställningar besvaras: 

 

- Hur tänker förskollärare kring lekens betydelse för barns lärande? 

- Hur ser förskollärare på sitt deltagande i barns lek? 
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4 METOD 

I detta kapitel redovisas instrumentet som användes för insamling och analys av 

datamaterialet, undersökningsgruppen, hur datainsamlingen gick till samt 

bearbetningen av data. Även de etiska aspekterna tas upp i detta kapitel. 

    

4.1 Undersökningsinstrument 

Då syftet med studien var att belysa förskollärares syn på leken som ett pedagogiskt 

verktyg i barnens lärande valdes en kvalitativ metod, då en kvalitativ metod innebär 

att man får fram en djupare kunskap än den fragmenterade kunskap som kommer 

fram vid användandet av kvantitativ metod (Patel & Davidsson, 1994, Kvale, 1997).  

 

En vanlig undersökningsmetod inom det kvalitativa perspektivet är intervju (Patel & 

Davidsson, 1994). Kvale (1997) menar att användning av intervju som 

undersökningsinstrument är ett sätt att erhålla grundligt prövade kunskaper genom 

omsorgsfullt ställda frågor och ett lyhört lyssnande. Instrumentet, i detta fall 

intervjufrågorna, som användes vid undersökningen ska enligt Backman (2008) 

mestadels vara halvstrukturerat och har som mål att visa upp en förståelse för 

helheten. Intervjufrågorna bör vara lätta att förstå och befriade från akademisk 

jargong (Kvale, 1997).  

 

Under denna undersökning användes en intervjuguide (bilaga 1) som utgick från 

frågeställningarna.  Frågorna var utformade så att förskollärarna skulle ge sin bild av 

leken som ett verktyg för barnens lärande. Genom att en intervjuguide användes fick 

alla förskollärare svara på samma frågor. Kvale (1997) beskriver intervjuguiden som 

ett manus som strukturerar intervjuns förlopp. Ju mer strukturerad intervjusituationen 

är desto lättare blir det senare under arbetet med att strukturera intervjumaterialet. 

      

4.2 Undersökningsgrupp 

Kontakt togs med två förskolor i Kalmar län. Förskollärarna blev i det första skedet 

kontaktade via telefon med en förfrågan om deltagande i studien. Därefter skickades 

ett mejl (bilaga 2) ut till respektive förskola där syftet med intervjuerna 

presenterades. I ett tredje skede bestämdes tid för intervju med de sex förskollärare 

som tackade ja till medverkan.  

 

Samtliga förskollärare var kvinnor då det ej fanns några män som arbetade på dessa 

förskolor. De har arbetat som förskollärare mellan 6 och 19 år. Urvalskriteriet var att 

de var utbildade förskollärare. Samtliga intervjuade arbetade i syskongrupper där 

barnen var mellan 1 och 5 år gamla. Denna studie bestod av 6 intervjuer. Enligt 

Kvale (1997) brukar antalet intervjuer i en kvalitativ intervjustudie vara mellan 5 och 

25 stycken. Antalet intervjuer skiftar beroende på vilken typ av studie som ska 

genomföras samt hur omfattande den ska vara. På dessa två förskolor arbetade sex 

stycken förskollärare och alla sex tackade ja till medverkan. Varför dessa förskolor 



13 

valdes ut berodde på att författaren haft kontakt med dem tidigare och att det därför 

skulle bli lättare att få tillåtelse att intervjua personalen.  

4.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på två förskolor vid tre olika tillfällen. Innan intervjuerna 

blev förskollärarna åter informerade om undersökningens syfte, att intervjun var 

frivillig och kunde stoppas när de ville. I samband med intervjun fick förskollärarna 

en kopia på intervjuguiden för att de skulle känna sig bekväma och veta vad 

intervjun skulle handla om. Intervjuerna skedde på förskollärarnas arbetsplatser i ett 

avskilt rum där man satt ostörd.  För att dokumentera intervjuerna användes en 

diktafon. Intervjuerna tog mellan 15 och 30 minuter.  

 

4.4 Databearbetning 

När de sex förskollärarna hade intervjuats påbörjades bearbetningen.  Intervjuerna 

som spelats in med hjälp av diktafon lyssnades igenom och transkriberades vilket 

resulterade i 31 stycken A-4 sidor. Kvalitativ bearbetning innebär ett arbete med stort 

textmaterial (Kvale, 1997, Patel, Davidsson, 1994). Målsättningen med den 

kvalitativa analysen av intervjuerna var att hitta mönster och teman i svaren som 

sedan låg till grund för resultatet. 

 

Analysen gjordes i flera olika steg. Först lästes intervjuerna igenom flera gånger för 

att få en överblick över textmaterialet och för att hitta en allmän mening (Kvale, 

1997). Den stora mängden text behövdes sorteras och reduceras och en första 

grovsortering av textmaterialet gjordes efter hur Malmqvist (2009) beskriver att man 

systematiskt kan gå tillväga i analysarbetet genom att sortera textmaterialet utifrån 

frågeställningarna. Det som var viktigt för att besvara första frågeställningen 

sorterades in där och det som var viktigt för att besvara frågeställning två sorterades 

in där.  

 

Därefter fortsatte arbetet med analysen av materialet med att hitta mönster och teman 

samt likheter och skillnader. Genom att läsa igenom textmaterialet började 

återkommande mönster att visa sig. Under analyserandet användes 

överstrykningspennor i olika färger för att isolera teman och mönster från varandra. 

Teman som kunde urskiljas från textmaterialet som svarade på första 

frågeställningen var lek och lärande, lek och socialt samspel och lek som 

avslappning. Teman tillhörande den andra frågeställningen var aktivt deltagande, 

passivt deltagande och ett vågspel.          
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4.5 Etik 

Intervjuundersökningen genomfördes med etisk medvetenhet. Både Björjkdahl 

Ordell (2009) och Kvale (1997) talar om de fyra forskningskraven som är till för att 

skydda individen och som varje forskningsprojekt måste ta hänsyn till för att kunna 

utföra studien.  

 

Det första forskningskravet är informationskravet, som innebär att informanterna 

informerades om syftet med studien (Björjkdahl Ordell, 2009) och (Kvale, 1997). 

Alla förskollärare som blev intervjuade blev informerade via mejl om syftet till 

intervjun och studien. Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att de som 

ska intervjuas har rätt att bestämma över sin medverkan (Björjkdahl Ordell, 2009) 

och (Kvale, 1997). Intervjun var frivillig och de intervjuade blev informerade att de 

kunde avbryta när som helst om så behagades.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket handlar om att alla som intervjuas 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Björjkdahl Ordell, 2009) och (Kvale, 1997). 

Förskollärarna som intervjuades blev informerade om att resultatet av studien inte 

skulle kunna härledas till dem själva eller förskolorna de jobbade på. Det sista 

kravet, nyttjandekravet betyder att de insamlade uppgifterna om de enskilda 

personerna endast får användas för forskningsändamål (Björjkdahl Ordell, 2009) och 

(Kvale, 1997). Förskollärarna i studien blev också informerade om att materialet som 

kom fram via intervjuerna endast skulle användas till studien. 

  

4.6 Trovärdighet och giltighet 

 

Enligt Kvale (1997) handlar trovärdighet och giltighet i kvalitativ forskning om i 

vilken mån tolkning av analysen representerar verkligheten. I studien användes citat 

från förskolelärarna för att på så vis belysa förståelsen av resultatet och tolkningen  

 

Reliabilitet handlar om att resultatet är trovärdigt och att det går att lita på. Genom att 

använda en intervjuguide fick alla förskolelärare samma frågor vilket ökar 

trovärdigheten. Vid intervjuerna användes en diktafon vilket innebar att allt som 

sagts spelades in och inget missades. Det gjorde det möjligt att gå tillbaka och lyssna 

igenom intervjuerna igen (Patel  & Davidsson, 1994). 

 

Validitet/giltighet handlar om att undersöka det som avses att undersöka (Patel & 

Davidsson, 1994).  Giltigheten ökar om undersökningsinstrumenten, i detta fall 

intervjufrågorna, granskats av någon vetenskapligt skolad person (Kihlström, 2009). 

Handledaren gick igenom intervjuguiden innan intervjuerna påbörjades. Detta kallas 

innehållsvaliditet. Giltigheten på instrumentet, i detta fall intervjufrågorna, ökar 

också om det prövas innan det ska användas (Patel & Davidsson, 1994). Detta 

gjordes då en studiekamrat intervjuades och i samband med denna intervju testades 
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även diktafonen och intervjusituationen tränades och på så vis kunde problem som 

uppstod undvikas när intervjuerna till själva huvudstudien gjordes. 

4.7 Metodkritik 

Det valda undersökningsinstrumentet, kvalitativ intervju, ansåg författaren vara 

lämplig för att svara på studiens syfte och frågeställningar då det var förskollärarnas 

beskrivna livsvärld som skulle erhållas. Tanken var först att använda self report som 

instrument för datainsamlingen. Detta är en bra metod då den kan användas när man 

vill få kunskap om en individs föreställningar kring ett visst fenomen. Dock går det 

inte att ställa följdfrågor i en self report och krav på frågornas kvalité ökas då det inte 

går att förklara frågan för den som svarar (Davidsson, 2009). Det ansågs därför 

lämpligare att utföra intervjuer då det fanns tillfälle att förklara frågorna och chansen 

att ställa följdfrågor.    

 

Förskollärarna i studien arbetar alla inom den kommunala förskolan. Det kan ej 

uteslutas att resultatet sett annorlunda ut om intervjuerna utförts på förskolor med 

speciella pedagogiska inriktningar (exempelvis Waldorf, Reggio Emilia eller 

Montessori).  

 

Studiens resultat måste ses utifrån det faktum att personen som utförde intervjuerna 

inte är en erfaren intervjuare. Kvale (1997) menar att man blir en bra intervjuare om 

man utför intervjuer. Genom att utföra en provintervju gav detta författaren en 

möjlighet att träna upp förmågan att genomföra de sex intervjuerna.  Studien utfördes 

av en person vilket författaren anser har haft både för och nackdelar. En nackdel var 

att författaren inte hade någon att diskutera analysarbetet med. En fördel med att 

arbeta ensam var exempelvis att under intervjuerna behövde den som blev intervjuad 

inte känna sig illa till mods med att samtala med två personer. 
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5 RESULTAT 

Analyserna av intervjuerna redovisas i detta avsnitt. Kapitlet är uppdelat efter 

studiens frågeställningar samt med underrubriker. Underrubrikerna bygger på de 

mönster som kunde urskiljas när intervjuerna transkriberades till skriven text och 

citat används för att stärka resultatet.  

 

5.1 Hur tänker förskollärare kring lekens betydelse för barns 

lärande 

När intervjuerna analyserades kom det fram hur förskollärarna såg på lek och på 

vilka sätt den har betydelse för barnens utveckling. Dessa redovisas under följande 

underrubriker: lek och lärande, lek och socialt samspel och lek som avkoppling. 

  

5.1.1 Lek och lärande 

I intervjuerna beskrev förskollärarna leken som något mycket viktigt för barnens 

utveckling och lärande. 

 

Jag ser leken som ett viktigt redskap för lärandet för att man lär genom leken och 

barnen tar till sig många erfarenheter och kunskaper (FL6). 

 

Leken är ju det viktigaste av allt egentligen…det är den som bygger vår 

verksamhet känner  jag, det är ju leken man satsar på för att få ut ett lärande 

(FL4). 

  

Förskollärarna beskrev leken som ett verktyg man kunde använda för att gynna 

barnens utveckling och lärande. Leken är ett forum som man kan fylla mycket med, 

både i de fria och styrda leksituationerna. I de fria leksituationerna var det barnens 

egna erfarenheter och fantasi som styrde leken, medan i de styrda leksituationerna så 

var det förskollärarna som styrde upp vad barnen skulle rikta in sig på och ta lärdom 

av.  

 

Så är det mycket med fruktstunden…-Vill du ha en halv? –Nu ser ni att jag delar 

en gång. Två halvor. –Nu delar vi dem en gång till, hur många blev det då? –Nu 

får du en av dom fyra. Så kan man prata om det, även om de inte förstår det nu 

så har en del fastnat så man kan plocka fram det sen (FL2). 

 

Här visar förskolläraren hur hon på ett lekfullt sätt får in matematik i en styrd 

situation.    
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Genom att använda leken eller föra fram något på ett lekfullt sätt så ansåg flera av 

förskollärarna att de fick bättre gensvar från barnen än om de endast förde en dialog 

med dem.  

 

Ja, lärandet för barnen måste ske på ett lekfullt sätt…jag känner att man kan 

komma väldigt långt med det. Lärande för barnen sker i leken eller på ett lekfullt 

sätt, det behöver inte vara i en rollek precis, men att man har lite lekfullare 

former när man utför aktiviteter (FL4).   

 

Leken är en del i lärandet på förskolan har man leken så lär sig barnen lättare… 

leker man fram någonting som är roligt för barnen, då kommer de ihåg detta (FL 

5). 

 

Förskollärarna ansåg att barnen tog emot kunskaper lättare om de förde fram 

budskapet genom lek eller på ett lekfullt sätt.  

 

Beroende på hur gamla barnen var lärde de sig olika saker på förskolan. En vanlig 

dag på en förskola bestod av många rutiner, något som de mindre barnen till exempel 

var tvungna att lära sig och att hantera. Exempel som förskollärarna tog upp var 

bland annat vid matsituationer, vart varje barn skulle sitta, vad som skedde efter 

maten, vilka rutiner som gällde då och så vidare.  

 

Lärande kan vara i allt under en dag..mycket med rutiner och då lär dom sig var 

dom ska sitta vid maten, ..där sitter vi efter när vi ska läsa,.. ja det är lärande bara 

i det att kunna rutiner (FL2). 

Lärande sker hela tiden och går ofta ihop med lek. Man kan till exempel leka 

fram påklädnad och då lär barnen också hur man klär på sig.(FL3). 

    

Några förskollärare nämnde att barnen kan lära sig förskolans rutiner om de förs 

fram av förskollärarna på ett lekfullt sätt. Flera av förskollärarna betonade vikten av 

att när barnen skulle lära sig någonting så upplevde de att det gick lättare, snabbare 

och barnen kom ihåg den nya kunskapen när de använde sig av leken.  

 

Lärande var något som skedde hela tiden på förskolorna och inte bara vid bestämda 

situationer. Från att barnen lämnades på morgonen till det att föräldrarna kom och 

hämtade dem så var barnen ständigt i ett lärande stadium. Många av förskollärarna 

hade svårt att skilja på lek och lärande. De ansåg att lek och lärande gled in i 

varandra.  

 

Det är svårt att leka utan att lära, det är så gott som omöjligt. Sen finns det vissa 

situationer i lärandet där barnen inte leker t.ex. vid matbordet. Men jag tror inte 

att barnen kan leka utan att lära och till största delen så leker barnen i lärandet 

också (FL1).  
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Jamen, lär sig gör man hela tiden tycker jag och leken och lärandet går ju som en 

röd tråd i allt vi gör…lek och rutinsituationer och i allt samspel lär de ju sig 

saker (FL3).  

 

Flera förskollärare menade att det är leken som hela förskolans verksamhet bygger 

på och genom leken skedde utveckling och lärande. Det är inte många situationer 

som lek och lärande inte kompletterade varandra i förskolans vardag.   

 

5.1.2 Lek och socialt samspel 

Leken ansågs av alla förskollärare i studien vara något mycket viktigt för barnen. 

Några av förskollärarna menade att samspelet i leken kunde spegla hur 

barngrupperna på förskolan fungerade. De menade att om inte leken fungerade på 

förskolan så var det mycket annat i barngruppen som inte heller fungerade. Något 

som påverkades av bristande socialt samspel var bland annat samlingarna och 

matsituationerna på grund av bristande koncentration från barnens sida.  

 

En förskollärare tog upp ett exempel på hur de på ett lekfullt sätt kunde visa barnen 

hur de ska vara mot varandra. Hon använde sig av barnens leksaker och spelade upp 

olika scenarion för dem.  

 

När man ska visa hur man är mot varandra så kan man ju leka med dinosaurien 

och hundvalpen. Hundvalpen är dum mot dinosaurien och så får man hjälpa 

barnen hur vi ska reda ut det här (FL1). 

 

Barnen fick använda sin fantasi och inlevelseförmåga för att känna sig in i såväl 

dinosaurien som hundvalpens situation. För att en lek skulle fungera eller en grupp 

var det viktigt att barnen kunde förstå och sätta sig in i de andras situationer. Genom 

att använda sig av den här leken fick förskolläraren barnen att tänka kring hur de 

skulle vara mot varandra.  

 

Barn får inte enbart akademiska kunskaper i förskolan som matematik och 

språkförståelse. Förskollärarna i studien menade att barnen genom fri och styrd lek 

fick kunskaper i hur de ska uppföra sig i en grupp. Det sociala samspelet visade sig 

både i fri och styrd lek, men i den fria leken fick det sociala samspelet, normer och 

värden mer utrymme än när förskollärarna styrde leken mot ett förutbestämt mål. 

 

Barn lär sig inte bara det här kunskapsmässiga i förskolan, utan de lär sig även 

hur man är i vardagen, hur man är mot andra, det sociala samspelet, normer och 

värden och allas lika värde (FL6). 

 

Barn i förskolan ska ha många lektillfällen, både av fri och styrd lek. Tre 

förskollärare tog upp att det är leken som ger barnen tillfälle att bearbeta sin omvärld 

och bland annat lära sig turtagande och socialt samspel.   
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På en av förskolorna hade det nyligen börjat många små barn och mycket av 

förskollärarnas tid gick därför till att lära barnen att leka. Grunden till ett bra lekande 

enligt en förskollärare var just det sociala samspelet. Förskollärarna la stor vikt vid 

att barnen skulle lära sig turtagning och att visa hänsyn till varandra. Många av de 

små barnen leker inte med varandra utan har bredvidlek. Genom att förskollärarna 

fick barnen att respektera varandras lek, till exempel att inte riva varandras torn, så 

lärde sig barnen på sätt och vis att samarbeta med varandra. 

  

Jag försöker med lekar som -nu får du bygga ditt torn där för du får inte riva det 

här barnets torn, du får bygga ditt torn och riva ditt torn. Man måste liksom börja 

från grunden med de små barnen och då satsar vi mest på leken för att lära dem 

ge och ta och visa hänsyn till varandra (FL4). 

 

Det är det sociala samspelet som är grunden som förskollärarna utgick från när de 

använder leken som ett verktyg för inlärning. Genom det sociala samspelet så fick 

barnen en känsla av tillhörighet och att de duger som de är. Om barnen kände en tillit 

till sig själva så har de självförtroendet att utvecklas och ta till sig nya kunskaper. 

Om barnen däremot var osäkra på sig själva så medförde det att det blev svårare för 

dem att ta in nya kunskaper. 

  

Den sociala biten för barn är så livsviktig…jag duger som jag är och sen när de 

är trygga i sig själva kan de utvecklas vidare och ta till sig kunskaper (FL1). 

 

Förskollärarna ansåg att det är det sociala i leken som bygger upp barnens 

självkänsla och tron på sig själv. Det är denna självkänsla som hjälper barnen att 

våga prova nya saker att lära sig.  

 

5.1.3 Lek som avkoppling  

Två av förskollärarna betonade att leken inte bara skulle användas av förskollärarna 

för att styra in barnen till att utveckla sina motoriska, sociala eller akademiska 

kunskaper. Barnen ska kunna ha leken som en plats där de ska känna sig fria och 

bestämma över vad som sker.  

 

Jag tycker att leken gynnar barnets utveckling i många situationer, men så är det 

ju viktigt att man kan ha… ja leken är ju viktig och att den alltid på något vis 

används som någon sorts rekreation (FL6). 

 

Leken skulle också vara något avslappnande för barnen, något som inte ställde några 

krav på dem utan en möjlighet till att bara vara. Barn leker för att de anser att det är 

roligt. Leken behövde inte ha något annat mål än att vara just lek.  
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5.2 Hur ser förskollärare på sitt deltagande i barns lek 

Förskollärares agerande och deltagande i barns lekar kan gestalta sig på olika sätt. I 

intervjuerna kom det fram att förskollärarna såg sitt eget deltagande i barnens lek 

som ett aktivt eller passivt deltagande samt att det var som ett vågspel mellan dessa.      

  

5.2.1 Aktivt deltagande 

Med aktivt deltagande menas här att förskollärarna är med i leken genom att de 

antingen styr leken, har en roll i leken eller på något annat sätt är aktiva i leken. 

 

Två av förskollärarna ansåg att det aktiva deltagandet i barns lek var ett bra sätt att 

bjuda in barn som för det mesta lekte ensamma eller som inte vågade gå in själva i 

leken. De barn som inte kunde leka eller var i behov av hjälp in i leken behövde 

någon som kunde gå med dem i leken och hjälpa dem vidare att utvecklas.   

 

Jag tycker att man ska vara med för det är ofta något barn som inte vågar gå in i 

leken, står jag bredvid så står barnet också gärna bredvid, men är jag med i leken 

så kan barnet vara med mig på ett hörn i alla fall (FL1).  

 

Om förskollärarna märkte att några barn hade svårt att komma vidare i sin lek var det 

deras uppgift att gå in i leken och ge dem stöd för att komma vidare i leken. 

 

Alla förskollärarna som var med i studien berättade att de var mer aktiva i de små 

barnens lek, ett till två år, än de äldre barnen. Detta berodde på att de behövde hjälpa 

de små barnen med att förklara för dem vad man får göra och inte får göra i leken. 

Många av de små barnen kunde inte komma vidare i sin lek och var därför tvungna 

att ha hjälp av förskollärarna för att göra detta. Förskollärarna kunde stödja barnen i 

leken genom att visa upp leksaker för dem och förklara hur man kan leka med dem.   

 

Deltagande tror jag är rätt så viktigt, i alla fall i början så man kan lära dem att 

leka och visa hur det går till (FL3). 

 

Man finns med och styr upp viss lek när de är små. Så då sitter vi på golvet och 

finns med i lekrummet. Barnen kan duka fram koppar och komma med dockan 

och man får sitta och klappa den, sen går de sin väg och så var det bra med det. 

…nu deltar vi oftast med de små barnen…de har inte riktigt lärt sig den 

samspelta leken (FL5). 

 

Förskollärarna sitter gärna med de små barnen i leken och finns till hands och styr 

upp viss lek om det behövs. En förskollärare förklarade att det berodde på att de små 

barnen inte riktigt lärt sig den samspelta leken än och behövde vägledning till hur 

man skulle leka med andra och hur man inte förstörde för varandra.  
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Men det är inte bara de små barnen som förskollärarna var aktiva deltagare med. 

Även de äldre barnen behövde ibland en vuxen som kunde styra upp leken eller föra 

den vidare. När förskollärarna märkte att leken inte fungerade eller att barnen endast 

sprang runt och stojade så ansåg de att man skulle gå in i leken, titta på vad som var 

fel och kanske sitta kvar och vara delaktig eller i alla fall finnas till hands.  

 

Då kan det vara så att man styr in dem på lek för det kanske inte är så mycket lek 

där utan mest stim och då försöker man sätta igång en lek åt dem (FL2).  

 

När förskollärarna såg att barnen kommit av sig i leken eller bara sprang runt gick de 

in och gjorde barnen uppmärksamma på vad barnet skulle kunna leka, kanske 

uppmärksamma material som fanns i närheten.    

 

En förskollärare beskrev att det aktiva deltagandet med de äldre barnen kunde ses 

som ett samarbete.  

 

Jag grundar ju mitt användande av leken i Vygotskijs tänk där man hjälps åt att 

vi leder varandra framåt…vi bestämmer tillsammans och hjälps åt tillsammans 

helt enkelt, sen försöker jag vara en i leken, en i gruppen fast jag har en 

överblick över leken och kan stödja dom på ett annat sätt än vad dom kan och så 

försöker jag bara va en i leken så att säga, vi hjälps åt tillsammans och för leken 

vidare (FL1). 

 

Förskolläraren menade att genom att vara delaktig i leken på barnens villkor så 

kunde man stödja barnen i deras utveckling. Genom att vara en i leken så kunde 

förskolläraren stödja barnen när kamraternas kunskaper inte räckte till och 

tillsammans föra leken vidare. 

 

De flesta av förskollärarna berättade att de gärna skulle vara med mer i den fria leken 

som deltagare. 

 

Ja, alldeles för sällan, man har inte tid, inte så mycket som man skulle 

önska…men dagen är uppstrukturerad och tyvärr måste den vara det, har fått 

inse det (FL1).  

Jag tycker att man ska delta mer i leken fast jag känner att tiden inte finns 

till…(FL4). 

 

Förskollärarna ville vara mer delaktiga i barnens lek men på grund av förskollärarnas 

andra åtaganden kände de att tiden inte räckte till att vara mer delaktiga än vad de 

redan var.  

 

För det mesta kommer förskollärarna in i leken en kortare tid och styrde upp den tills 

de ansåg att barnen klarade att föra leken vidare. Förskollärarna beskrev att deras 

aktiva deltagandet i leken minskade ju äldre barnen blev. En förskollärare förklarade 
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att det berodde på att de äldre barnen redan var inlärda i hur de skulle uppföra sig i 

leken så förskollärarna behövde inte vara med i leken förutom i nödfall. 

 

 … nämen dom har vi redan styrt upp då så de klarar att leka själva. Det kan ju 

finnas dagar då barnen inte kommer överens naturligtvis och då får man ju vara 

med och sitta en stund och se vad det som är fel… och då deltar jag i det som 

leks och kanske styr upp det på ett bra sätt (FL5). 

 

 

Förskollärarna minskade det aktiva deltagandet i barnens lek när de blev äldre. En 

förskollärare beskrev att detta berodde på att de redan lärt de äldre barnen hur de 

skulle samspela i lek. Förskollärarna deltog men då för att styra upp lek. Dock var 

det en annan förskollärare som sa att det aktiva deltagandet inte minskade utan att de 

fick en annan roll. Istället för att förskollärarna var mitt i barnens lek och gav dem 

stöd så hjälpte de barnen att komma vidare i leken genom att bistå med material.      

          

5.2.2 Passivt deltagande 

Med ett passivt deltagande menas här att förskollärarna håller sig mer i bakgrunden 

och övervakar barnen när de leker. 

 

 Om barnen lekte bra och det verkade fungera utan problem ansåg många av 

förskollärarna att de gjorde större skada än nytta om de tog plats i leken. Istället 

skulle förskollärarna ha en överblick över dem och se till så att leken fortskred och 

att inget tråkigt hände som en putt eller fula ord. Sen ansåg inte förskollärarna att de 

behöver vara ”som en hök runt dem”, men de skulle finnas i närheten om det skulle 

vara något. Barnen skulle känna den tryggheten och veta att förskollärarna fanns i 

närheten om de skulle behöva hjälp med något. 

    

Fungerar leken bra så tycker jag att man som förskollärare inte behöver gå in i 

leken och styra (FL2). 

 

…ibland märker man på barnen att de vill vara ifred och styra med någonting 

och då måste man ge dem den privata…de måste få känna att de får vara lite 

ifred. Om ett barn vill leka helt ensamt måste den känna att det är möjligt. 

Samtidigt som jag kan vara lite i närheten ändå, med ett övervakande öra (FL1). 

 

Barnen skulle få känna att de kunde få leka ifred om de klarade av det. När barnen 

blir äldre börjar de leka hos varandra och då leker de i sina rum utan någon vuxen i 

direkt närvaro. En förskollärare förklarade att hon inte går in i de äldre barnens lek 

förutom om det är något som behövdes styras upp. Annars behövdes inte 

förskollärarna i leken, för de äldre barnen kunde redan starta upp en lek och 

samarbeta med varandra.    
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Två av förskollärarna nämnde att pedagoger oftast går in för snabbt när det blir en 

konflikt i leken och styr upp problemet. Genom att göra detta menade de att barnen 

gick miste om ett lärande nämligen konflikthanterande, en chans att reda ut problem 

på egen hand. Istället skulle förskollärarna ta ett steg bakåt och låta barnen först 

försöka reda ut problemet själva.  

  

Det är jätteviktigt att barnen ska få en chans först att reda ut det… även om det 

är högljutt så ska man kanske vänta lite med att gå in för det är ett lärande i sig 

(FL4).  

 

Förskollärarna skulle vänta med att gå in när det skedde konflikter i barnens lek. För 

även om det blev en stojig situation lärde sig barnen konflikthantering. 

Förskollärarna var förstås tvungna att hålla ett öga på situationen och gå in om det 

skulle bli bråk. 

 

5.2.3 Ett vågspel  

Alla förskollärare har förespråkat både ett aktivt och passivt deltagande i barnens lek.  

I intervjuerna berättade de också att valet mellan aktivt och passivt deltagande 

berodde på situationen och vilka barn som var med i leken, vilket beskrevs som ett 

vågspel. Ett exempel var att om förskollärarna såg två barn som ville vara ensamma 

och pyssla fick de vara det, om förskollärarna märkte att barnen lärde sig något av 

varandra. Samtidigt som förskolläraren höll sig i närheten. Likadant om en 

förskollärare var i bakgrunden och blev inbjuden av ett barn till lek  kunde de vara 

med en stund och senare smyga tillbaka till den passiva rollen.  

 

Man måste lära sig när man ska backa och när man ska gripa in, hur mycket man 

ska delta eller inte (FL4).    

 

Barnen kan stänga dörren kring sig, men vi har ju fönster in. Då vet man att de 

klarar det, men kanske knackar jag på ibland och säger –Hej hur går det? och då 

kanske man blir inbjuden i leken –Kom in vi har kalas. Ja och då kanske man 

kommer in en stund och sen bara –Nej nu måste jag nog gå (FL2).  

   

Om barnen behövde hjälp i leken blev det oftare så att förskollärarna deltog mer 

aktivt än om de märkte att leken fungerade. Flöt det på bra i barnens lek tog de flesta 

av förskollärarna en mer passivt övervakande roll.   
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5.3 Sammanfattning 

Studiens syfte var att belysa förskollärares syn på leken som ett pedagogiskt verktyg 

i barnens lärande. Resultatet visade att leken var mycket viktig för alla förskollärare 

och de beskrev leken som en central del samt att den fungerade som en röd tråd 

genom verksamheten. Lärande och lek var något som gick hand i hand och var svårt 

att skilja på. 

Leken beskrevs som ett verktyg som förskollärarna använde för att hjälpa barnen i 

sin utveckling och i sitt lärande. Barnen tog till sig kunskap lättare om det framfördes 

under lek eller på ett lekfullt sätt. Resultatet visar att förskollärarna la stor vikt vid att 

utveckla barnens sociala kompetens. Förskollärarna beskrev att grunden till ett bra 

lekande var att lära barnen turtagning och att visa hänsyn till varandra samt att känna 

tillit till sig själva. Det sociala samspelet var något som alla förskollärarna beskrev 

som viktigt och genom leken lärde sig barnen hur de skulle samspela med varandra. 

Förskollärarnas deltagande i barnens lek kunde beskrivas som ett aktivt eller passivt 

deltagande. Beroende på leksituationen så pendlade förskollärarna mellan ett aktivt 

och ett passivt deltagande som ett vågspel. Det aktiva deltagandet kunde användas 

när förskollärarna ville bjuda in barn som inte vågade gå in i en lek på egen hand. 

Förskollärarna i studien deltog mest aktivt i de små barnens lek då de ansåg att de 

små barnen behövde hjälp och förklaring till vad de fick och inte fick göra i leken. 

De små barnen fastnade också ofta i sin lek och behövde någon som hjälpte dem 

vidare. Förskollärarna beskrev att de gav de små barnen stöd genom att visa upp 

leksaker och förklara hur de kunde leka med dem.  

Förskollärarna beskrev att när barnen blev äldre desto mindre aktivt deltog 

förskollärarna i barnens lek. Förskollärarna ansåg att de äldre barnen klarade av det 

sociala samspelet bättre och därmed behövdes deras deltagande i leken endast i 

undantagsfall. Förskollärarna gick in en kortare tid och styrde upp leken om de ansåg 

att leken kommit av sig. När förskollärarna såg att en lek fungerade ansåg 

förskollärarna att de gjorde mer skada än nytta om de gick in i leken. Istället deltog 

de passivt och fanns i närheten om det skulle hända något. Beroende på 

leksituationen och vilka barn som deltog i leken så pendlade förskollärarna mellan ett 

aktivt eller passivt deltagande.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en slutdiskussion där intervjuresultatet diskuteras gentemot 

bakgrundsmaterialet. Efter det kommer förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Lek och lärande 

Det framkommer i resultatet att leken har en central del i förskolans verksamhet. Alla 

förskollärarna i studien anser att det är genom leken som barnens sociala, 

känslomässiga och akademiska förmågor utvecklas. Detta styrker Lillermyr (2002) 

när han tar upp hur viktig lekens inflytande är i den pedagogiska verksamheten. Han 

menar att i leken skaffar sig barnen erfarenheter att klara av utmaningar och de lär 

sig att kommunicera och förhålla sig till andra. Gmitrova m.fl. (2009) sträcker sig så 

långt att de anser att barnens lekar kan vara viktigare för de akademiska 

förberedelserna och senare prestationer i grundskolan än vad som vanligen anses 

som tidig barndomskompetens. 

 

Barnen upplever och lär sig en mängd olika saker genom lek. Förskollärarna anser att 

leken flyter ihop med lärandet och de anser att någon form av lärande sker hela tiden 

på förskolan. Förskollärarna strävar efter att göra leken så rolig och meningsfull som 

möjlig eftersom de menar att barnen då lättare tar in kunskapen som de vill förmedla. 

Detta stämmer överens med det Jerlang (2008) tar upp om Piagets syn, att barn 

utvidgar sin förståelse för omvärlden när de leker. Studiens resultat visar att 

förskollärarna är medvetna om lekens betydelse och låter den genomsyra den dagliga 

verksamheten.  Men för att barn ska utvecklas genom lek måste det ske med andra. 

Genom att umgås med barn och vuxna med olika kunskaper når barnen sin fulla 

kapacitet och når den proximala utvecklingszonen. Vilket är överensstämmande med 

Vygotskijs teori beskrivet av Jerlang och Ringstedt (2008). 

 

Rutinsituationer på en förskola innehåller enligt Niss och Söderström (2006) många 

moment och ger bra tillfällen till lärande. Studien visar att förskollärarna använder 

sig just av leken när de organiserar de dagliga rutinerna för barnen. Genom att 

förskollärarna för fram rutinerna på ett lekande sätt så tar barnen lättare till sig 

kunskapen. Att använda sig av lek anses av Lillemyr m.fl. (2011) vara ett utmärkt val 

för att stödja barnen vid inlärning då lek precis som lärande bygger på inre 

motivation och socialt samspel.  

 

6.2 Lek och socialt samspel  

Enligt Jerlang och Ringstedt (2008) menar Vygotskij att barn som leker utvecklar sin 

förmåga att reflektera över sitt handlande, målinriktning och sociala förståelse. 

Resultatet av studien visar att förskollärarna anser att det sociala samspelet är något 

viktigt och därför använder de sig av leken för att utveckla barnens förmåga att sätta 

sig in i och förstå andras situationer. Samspelet i leken kan enligt några förskollärare 

visa hur hela barngruppen fungerar på förskolan. Genom att förskollärarna använder 

sig av både fria och styrda leksituationer utvecklar barnen sina sociala förmågor. De 
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lär sig att fungera i grupp, stärker det sociala samspelet och lär sig normer och 

värden.  

 

Lillemyr (2002) säger att lärandet i förskolan ska prioritera att utveckla barnens 

baskunskaper och då framför allt den sociala kompetensen. Detta stämmer överens 

med resultatet som visar att mycket av förskollärarnas tid i barngruppen går åt att 

lära de små barnen lekens grunder. Grunderna till en god lek enligt förskollärarna är 

just det sociala samspelet. Vikten läggs vid att lära barnen bland annat turtagning och 

att visa hänsyn till varandra. Niss och Söderström (2006) anser att lek kräver 

kompetens och är något som barnen behöver lära sig för att kunna genomföra. Det är 

i leken som barnens sociala kompetens utvecklas och grunderna till lek lärs ut. 

Resultatet att förskollärarna lär barnen hur man ska leka kan även relateras till 

Tullgrens (2004) studie där det framkommer att förskollärare styr hur barn ska leka 

för att i slutänden bli goda demokratiska medborgare. 

 

6.3 Lek som avkoppling 

 Lillemyr (2002) anser att lek är något som motiveras inifrån och att leken ger barnen 

en inre tillfredställelse. Förskollärarna i studien anser att leken inte bara kan 

användas som en pedagogisk metod utan också fungera som en slags rekreation för 

barnen. Leken har inget mål förutom att vara just lek. För barn är leken en oas där de 

kan få hitta på och ha roligt. Detta är något som styrks av Knutsdotter Olofsson 

(2003) som säger att barn återhämtar sig i leken. När barnen har lekt en rolig lek 

ostört så är de nöjda, lätthanterliga och kanske trötta men inte griniga. Utifrån 

resultatet kan det ses som att i leken finns inte verklighetens krav och därmed kan 

barnet känna sig tryggt och våga mer, något som Lillemyr (2002) bekräftar. Detta 

tolkas som att rekreationen blir indirekt en källa till utveckling för barnet. 

 

Detta talar dock emot Vygotskijs tolkning av lek. Enligt Linqvist (1999) så anser 

Vygotskij att lek inte är något som barnen använder som avkoppling eller för att det 

är roligt. Barnen använder leken som ett sätt att få utlopp för sina drömmar och 

önskningar och sådant som deras verkliga situation inte kan ge dem (a.a.).   

 

6.4 Aktivt deltagande 

Förskollärare ska vara ett stöd för barnen när de leker och de ska uppmuntrar och 

utmana barnen till att fortsätta sin utveckling (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007). Några av förskollärarna i studien anser att delaktighet i barns lek är ett 

ypperligt tillfälle att bjuda in barn som har svårt att komma in i leken. Om 

förskollärarna märker att ett barn har svårt att komma vidare i sin lek så är det deras 

uppgift att stödja barnet att han eller hon kan föra leken vidare.  

 

Det visar sig i studien att förskollärarna deltar mer aktivt i de små barnens lek. Några 

av förskollärarna menar att de behöver styra upp viss lek och vägleda barnen till hur 

man leker med andra då de små barnen inte har lärt sig den samspelta leken ännu. 

Det stöds av Niss och Söderström (2006) som anser att förskollärare måste vara med 
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de små barnen när de leker för att lära barnen att leka. Även Jerlang och Ringsted 

(2008) påpekar vikten av ett aktivt deltagande i de små barnens lek. Förskollärarna 

måste använda styrning i de små barnens lek då de är mer impulsiva och saknar egen 

kontroll över vilja, målinriktning och social förståelse. Dessa förmågor utvecklas i 

början genom att just vuxna styr barnen och fokuserar dem på saker och händelser 

(a.a.). Tullgren (2004) menar att styrning av barns lek sker omedvetet av 

förskolläraren för att den ska passa förskolans och samhällets ramar. Förskollärarna i 

studien visar däremot att de är medvetna och har en förståelse till varför de går in i 

barnens lekar. Det kan bland annat vara för att lära barnen vad man får och inte får 

göra i leken men också för att hjälpa barnen vidare i leken. Förskollärarna styr 

barnen till att leka så det passar förskolans ramar, men de gör det medvetet. 

 

När förskollärarna beskriver vad de gör i de äldre barnens lek, så är det mest att styra 

upp den tills de anser att barnen själva kan föra leken vidare. Det kan ses som att 

förskollärarna vill att barnen genom leken ska utvecklas till att bli självständiga och 

fungera i det sociala samspelet. När Förskollärarna märker att det inte fungerar så går 

de in i leken och leder in den på rätt spår igen. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) påtalar att förskollärares aktiva deltagande i leken stödjer barnen till att 

utveckla de förmågor som behövs för att kunna upprätthålla en lek.  

 

Förskollärarna i studien är medvetna om att när de går in i leken så ändrar leken 

karaktär. Majoriteten av förskollärarna påtalar att när leken inte fungerar går de in för 

att styra in leken på rätt spår igen. Detta tolkas som huvudsyftet med den aktiva 

handlingen som förskolläraren utför. Detta går emot det Ekström (2007) kom fram 

till i sin studie där det framkom att förskollärares involvering i leken har stor 

betydelse för barnens utveckling av problemlösning och begreppsförståelse. Att 

förskollärarna inte går in mer aktivt i en fungerande lek kan bero på rädslan av att 

leken stannar upp och förstörs.  En förskollärare i studien framförde dock att hon 

deltog i barnens lekar med mål att stödja och utvecklar leken genom att samarbeta 

med barnen och bli en i gruppen vilket stödjer Ekströms (2007) studie.     

 

6.5 Passivt deltagande 

När barnen kan påbörja en lek, föra den vidare och inget orosmoment hägrar kring 

leken intar förskollärarna en mer passiv roll och mer eller mindre vakar över barnen 

och griper endast in om det skulle behövas. Detta sker oftast i de äldre barnens lek då 

förskollärarna inte anser att man behöver vara med eller att de inte vill störa en fullt 

fungerande lek. Som William (2006) säger lär sig barn i leken och av varandra ändå 

och det är i leken som barnen konverserar med varandra på en nivå som de 

sinsemellan förstår. Genom samarbete ger de varandra kunskap som de senare kan 

tillägna sig och använda vid andra tillfällen.  

 

Det kan vara svårt att inta en passiv roll i vissa situationer. Två av förskollärarna i 

studien nämner att förskollärare i största allmänhet går in för snabbt när de ser 

problem i leken. Förskollärarna anser att man istället bör vänta ut barnen och låta 

dem själva först försöka reda ut problemet. Det styrker Pramling Samuelsson och 
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Mauritzson (1997) som säger att barnens divergenta tänkande ökar när de får 

möjlighet att själva får komma på lösningar till problem som de möter.      

 

6.6 Ett vågspel 

Knutsdotter Olofsson (1991) tar upp att förskollärare måste vara flexibla och känna 

efter om det är lämpligt att gå in i en aktiv roll, eller om det passar bättre om 

förskolläraren blir passiv och finns tillgänglig för barnen om det behövs. Resultatet 

visar att beroende på hur leksituationen fortskrider och vilka barn som är inblandade 

väljer förskollärarna hur de ska agera till barnens lek. När leken fungerar och barnen 

är inne i ett lärande så håller förskollärarna gärna sig i bakgrunden. Då förskollärarna 

inbjuds att delta i leken så blir de gärna delaktiga ett tag för att senare smyga tillbaka 

och antingen fortsätta vara i bakgrunden eller gå iväg till några andra barn. Tullgren 

(2004) talar om att förskollärare är aktiva i barnens lek genom att styra den så den 

passar förskolans och samhällets ramar. Dock tar han också upp att det ibland är 

viktigt för förskollärare att sitta vid sidan om och observera barnen då de i leken 

öppnar sig och berättar mycket om sig själva och sina erfarenheter. Samtidigt som 

förskollärarna får information från barnen tränar också barnet upp sin sociala 

förmåga. Vilket deltagande förskollärarna än tar i barnens lek, passivt eller aktivt 

kommer fokus på deras deltagande vara på att föra leken framåt så den blir 

meningsfull och utvecklande. 

    

6.7 Vidare forskning 

I denna studie har förskollärare blivit intervjuade om deras syn om lekens betydelse 

för barns lärande och hur de ser på sitt deltagande i barnens lek. Vidare forskning 

kan vara att utföra observationer och se hur förskollärarna använder sig av leken i 

verksamheten. En annan vinkel man kan vara att genom intervjuer få fram barns 

perspektiv på förskollärarnas användande av lek. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide: 

 

- Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

- Hur länge har du jobbat på denna avdelningen? 

- Hur ser du som förskollärare på leken? 

- Hur ser du som förskollärare på lärande? 

- På vilket sätt har leken betydelse för barns lärande tror du?  

- Kan du ge exempel på när du anser att leken inte främjar barns lärande? 

- Vad använder du leken till i ditt arbete? 

- Vad anser du om pedagogers deltagande i barns lek? 

- Kan du ge exempel på leksituationer som du anser att man inte ska delta i? 

- Hur ser du på ditt eget deltagande i leken? 

- Hur ser du på ditt användande av leken i verksamheten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

 

  

 

 LÄRARPROGRAMMET 

 

Hej, jag heter Johan Arweström och går sista terminen på lärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag är just nu i full gång med mitt examensarbete som 

handlar om att belysa förskollärares syn på leken som ett pedagogiskt verktyg i 

barnens lärande.  

Jag skulle behöva er hjälp genom att få intervjua er kring detta ämne. Intervjun 

kommer troligen att ta mellan 30-45 min. Deltagandet är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas. Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer endast 

användas till examensarbetet och behandlas konfidentiellt samt kommer man inte 

kunna härleda resultatet till den intervjuade eller dennes arbetsplats. 

 

MVH Johan Arweström 

Tel: mobilnummer 

E-post: Ja22nq@student.lnu.se 

 


