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ABSTRAKT 

Learning for life through play 

Preschool teachers’ perspective of children’s play and the use of play in the nursery 

setting 

Studien behandlar förskollärares perspektiv på barns lek i förskolan och hur de använder 

sig av lek i verksamheten. Syftet med studien är att få en större uppfattning om hur 

förskollärare ser på barns lek, hur de anser sig använda leken i verksamheten och om 

deras synsätt på något sätt präglar hur barns lek kommer till uttryck i förskolans 

verksamhet. Problempreciseringen i studien innefattas av: Hur anser förskollärare att de 

använder sig av barns lek i förskolans verksamhet? Vad anser förskollärare om barns 

olika lekar i förskolan? samt Vilken roll anser förskollärare att de har i barns lek på 

förskolan? Studien bygger på intervjuer med åtta förskollärare. Resultatet visar på att de 

intervjuade förskollärarna utgår ifrån barns intresse i leken för att skapa ett lärande och 

genom lek kan barn bearbeta sina erfarenheter. Leken bidrar till att barn lättare kan ta till 

sig lärsituationer och att förskollärarna skapar olika förutsättningar med hjälp av olika 

material och idéer. Barn som leker lär sig olika förhållningssätt som till exempel att bli 

en lyhörd och inkännande individ. Barn ska få utrymme till att leka olika lekar men det 

är innehållet som blir föremål för styrning. Förskollärarnas närvaro i barns lek är 

grundläggande, men närvaron kan gestalta sig på olika sätt. Det självständiga barnet 

formas genom förskollärarnas förhållningssätt i leken. 
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1 INTRODUKTION 
Studien handlar om förskollärares perspektiv på förskolebarns lek och förskollärares 

användande av lek i verksamheten. Vår utgångspunkt och val av ämne ligger i vårt 

intresse för barns lek och hur viktig den är för barns lärande och utveckling. Vi har 

också under våra VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning), uppfattat att många 

förskollärare framhåller leken som viktig och grundläggande för barns utveckling, 

lärande och det sociala samspelet. Detta är intressant då vi samtidigt har 

uppmärksammat att leken kan vara styrd av förskollärare både genom material, 

rutiner och vad som förskollärare anser är en ”bättre” lek för barn och vilken lek som 

inte är det. Det här mynnar ut i att vi nyfiket ställer oss frågor som: Vad beror detta 

på? Hur anser förskollärare att de använder sig av leken i verksamheten? Vad anser 

förskollärare om barns olika lekar? Vad anser förskollärare att de har för roll i barns 

lek? Vi vill få en större inblick i hur förskollärare ser på och arbetar med leken i 

förskolans verksamhet. På så vis finner vi det intressant att undersöka detta närmare i 

vad förskollärare har för synsätt på lek, hur de använder sig av barns lek i 

verksamheten och om och hur deras perspektiv kan påverka barns lek på förskolan. 

Leken är något som vi alla kan relatera till vare sig vi är barn eller vuxna. Vi har alla 

varit barn en gång i tiden och säkerligen fått uppleva leken och hur fantastiskt det 

kan vara att leka tillsammans och gå in i den värld som bara leken kan erbjuda. 

Leken är en viktig del i förskolans verksamhet och även betydelsefull för barns 

lärprocess och utveckling. 

 

Leken är viktigt 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 förmågan till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket, 2010, 

s. 6).  

I förskolans verksamhet är barns lek och lärande tätt sammankopplade. Förskollärare 

ska planera och arbeta medvetet med leken i förskolan för att utveckla barns lärande 

och utveckling. Genom leken kan barn få en möjlighet att upptäcka och utforska sin 

omvärld både individuellt och tillsammans med andra barn på förskolan. På så vis 

spelar förskollärare en viktig roll i barns lek och hur den kommer till uttryck i 

verksamheten (Skolverket, 2010). Björneloo (2008) betonar att det krävs en 

medveten förskollärare, för att lek och lärande ska vävas samman på ett bra sätt och 

även att förskolläraren har en förmåga att kunna planera och analysera förskolans 

verksamhet. Det är viktigt att barn ska få utlopp för sin fantasi och lekfullhet, 

samtidigt som ansvaret ligger hos förskollärare att nå en måluppfyllelse utifrån 

förskolans läroplan (a.a.). 

Welén (2003) belyser hur lekens pedagogik kan användas på ett positivt sätt i 

förskolan och vad förskollärare har för uppfattning om barns lek. Synsättet på lek har 

förändrats över tid. Nuförtiden är det mer naturligt att koppla samman lek till den 

kulturella och sociala omgivningen. Leken framhålls som betydelsefull för att barn 

ska utvecklas på ett bra sätt. Enligt Welén (2003) bör det pedagogiska 

förhållningssättet utgå ifrån att ta del av och använda barns självständiga och 

spontana lek. Förskollärare bör se till att ett lärande sker men ändå att glädjen i leken 
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bibehålls. Som förskollärare är det viktigt att visa hänsyn och respekt inför barns lek 

och även ha en känsla för när man som förskollärare ska gå in och stötta barnet i 

leken (a.a.). 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Centrala begrepp 

Centrala begrepp i studien är lek och lärande. Jensens (2013) definition av lek är att 

den är lustfylld. Personer som leker känner att de gör något som är positivt och som 

de blir glada av. Lek är impulsiv och sker på egen fri vilja. Lek är till för varje 

persons egen skull och vinning och det är själva lekens process som är överordnad 

lekens slutprodukt. Lillemyr (2002) beskriver att definitionen av begreppet lärande 

innefattas av en förändringsprocess av beteende och upplevelse hos en individ och 

dessa faktorer har sin utgångspunkt utifrån tidigare erfarenheter. En individs lärande 

kan uppvisas genom verkliga handlingar i olika situationer, men också genom en 

individs olika tankegångar. 

 

2.2 Styrdokument 

Leken är central i förskolans verksamhet och viktig för barns lärande och utveckling. 

Detta är något som framhålls i förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010).  

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket, 

2010, s. 9). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet 

och sin lust samt förmåga att leka och lära (Skolverket, 2010, s. 9). 

 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Lek som pedagogiskt verktyg 
Lillemyr (2002) betonar att förskollärare ska vara väl medveten över hur hon eller 

han ska arbeta med lek i förskolans verksamhet. Syftet med att använda leken som 

ett pedagogiskt verktyg måste vara väl och tydligt beskrivet. Vid ett arbete med lek 

måste förskollärare alltid ta hänsyn till att barn främst ser leken och dess innehåll 

som ett mål i sig. När förskollärare väljer att vara delaktig i barns lek och använda 

den utifrån ett förutbestämt mål måste hon eller han vara medveten om att hon eller 

han går in i barnets egen värld (a.a.). Tullgren (2004) påtalar att leken har fått en 

framträdande roll för barns lärande, både för barnets egen utveckling och även för att 

de få en större förståelse för sin omgivning. Synen på lek har förändrats, barnet bör 

vara aktivt i sitt eget lärande och leken blir ett redskap för att nå läroplansmålen i 

verksamheten. Förskollärare använder leken som ett medel för kommunikation och 

som ett pedagogiskt verktyg. Det förväntas att barn ska vara engagerade och 

skapande i sin lek, detta för att leken ses som positiv för barnets utveckling och 

lärande. Här är förskolläraren viktig, genom att stötta och hjälpa barnet framåt i dess 

lek för att nå ett fortsatt lärande (a.a.). Även Lindgren (2006) belyser vikten av leken 

i förskolan och att den är grundläggande för barns lärande, utveckling och ett sätt för 

barn att bearbeta erfarenheter och föreställningar. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) framhåller att lek och lärande inte ska skiljas åt utan att de är tätt 

sammanlänkande till varandra. Ur barns eget perspektiv är det ingen skillnad på lek 
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och lärande, utan det är något som vi vuxna ofta gör. Lek och lärande är en naturlig 

företeelse i barns liv. 

Greve (2013) beskriver hur barns lek kan ta sig uttryck i förskolan och hur 

förskollärare förhåller sig till barn som leker. Lek och lärande är två rättigheter som 

ingår och framhålls i FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Hur barns lek och 

lärande ser ut i förskolans vardagliga miljö lyfts fram. Leken är nödvändig för att 

barn ska kunna lära sig. I leken skapar barn mening tillsammans med andra och på så 

sätt har de lättare att förstå sin omvärld. Genom leken kan barnet uttrycka sig och 

dela med sig av sina erfarenheter (a.a.). 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) har studerat barns lärande genom lek 

och om betydelsen av samspel mellan barn och förskollärare. Studien baseras på en 

måltidssituation och på en leksituation. Glädje, kreativitet och skapande är viktigt i 

både lek och lärande. Lek betonas som en viktig del av barns lärande i förskolans 

läroplan. Författarna påtalar vidare att lärande är beroende på barnets sociala och 

kulturella erfarenheter - barnets hela livsvärld. På så vis blir barnets upptäckande och 

förståelse en början till nya erfarenheter och vägar för att skapa mening. Barn lär sig 

bäst med glädje och engagemang där leken är en viktig komponent. Även om lek och 

lärande är två olika fenomen, så bidrar dessa två fenomen till en möjlighet för att 

skapa ett ultimat lärande. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) beskriver 

förskollärarens förhållningssätt under en måltidssituation, där förskolläraren tar 

tillvara på barnens intresse för solreflexer. På detta sätt bidrar det till 

kommunikation, upptäckande och meningsfullhet. Förskolläraren är på så vis aktiv i 

barnens lärande genom lek. I leksituationen påverkar förskolläraren genom att ställa 

frågor till barnen men ändå följa barnens initiativ i leken från deras perspektiv och 

intresse. Detta är aspekter som gynnar leken. Förskolläraren ställer öppna frågor där 

inga svar kan vara rätt eller fel. Förskolläraren tar initiativ till lek men så småningom 

blir leken barnens ”egendom”. I måltidssituationen och leksituationen framgår det att 

barnen försöker och strävar att få en förståelse för sin egen värld. Situationerna visar 

även att det är betydelsefullt att förskolläraren följer barnen och att det är viktigt för 

deras lek och lärande (a.a.). 

Henckel (1990) framhåller att förskollärare genom leken kan se vad barn kan och på 

så vis utgörs leken som ett pedagogiskt verktyg. Genom att studera och följa leken 

kan förskollärare uppmärksamma barnets kunnande och därmed lättare planera 

verksamheten, utifrån de kunskaper som barnet uppvisar i leken. När barn leker får 

de en uppfattning om sin omvärld. Därför är det viktigt att verksamheten kan erbjuda 

stimulans som leder deras lärande och utveckling framåt (a.a.). Pramling Samuelsson 

och Johansson (2009) betonar att utifrån ett didaktiskt perspektiv, är förskolläraren 

betydelsefull i barns lek och lärande. Förskolläraren kan hjälpa barn att skapa goda 

möjligheter för lek och lärande, genom att föreslå material, idéer och utmaningar 

som hjälper barnet att utveckla leken och dess innehåll. 

 

2.3.2 Barns ”bättre” respektive ”sämre” lek 
Enligt Tullgren (2004) beskrivs leken ofta som en viktig del i förskolans aktiviteter. 

Tullgren har studerat vad det är i leken som förskollärare styr och hur de styr barn i 

leken. Resultatet i hennes studie visar på att förskollärare förväntar sig ett aktivt 

lekande barn som leker på ett utvecklande vis. Förskollärare hjälper till att skapa 

detta genom att stötta barn i leken och styr även bort barn från den lek som de anser 



7 

 

inte är någon önskvärd lek. En del lekar anses inte bidra till någon fördelaktig 

kunskap för barn, medan andra typer av lekar leder till att de förvärvar kunskap som 

är fördelaktig. Det som ligger till grund för styrningen är faktorer som anses som 

betydelsefulla för barn att ha i sina framtida liv. Faktorerna är att vi ska vara sociala 

och aktiva personer (a.a.). Lindgren (2002) betonar att barn genom lek förväntas 

utveckla sina sociala förmågor och detta med vikt på att de ska förberedas inför 

kommande liv som vuxen. På så vis kopplas barns lek och deras förhållningssätt i 

leken samman med hur barn sedan ska förhålla sig i samhället. 

Löfdahl (2002) påpekar att människors förmåga till att inneha makt alltid är 

asymmetrisk. Det är de vuxna som besitter makten att besluta vad som anses vara bra 

för barn och vad som inte anses vara bra för barn. Även Øksnes (2011) framhåller att 

makt ingår i människors sociala relationer. Vuxnas makt innefattas av att de kan 

avgöra vad som är bra respektive dåligt för barn. Det finns förskollärare som anser 

att lek är en aktivitet som ska socialisera barn till goda samhällsmedborgare. Lekens 

viktigaste faktor är att fostra barn till att bli goda vuxna. På så vis ställs förväntningar 

på att förskollärare ska styra leken åt håll som gynnar det framtida samhället (a.a.). 

Ännu en anledning till lekens betydelse är att barn socialiseras 

genom leken. Samtidigt som den utgör en arena för socialisation 

förbereder den barnen för utveckling och socialisation (Lillemyr, 

2002, s. 41). 

Leken bör vara meningsfull och aktiv, är barn passiva eller leker på ”fel” sätt, går 

förskollärare in och korrigerar detta (Tullgren, 2004). Nordin-Hultman (2004) 

betonar i sin avhandling att förskollärare reglerar barn för att uppnå kontroll, men 

denna reglering sker på ett mjukt och vänligt sätt. Genom detta underkastar sig barn 

förskollärares styrning och kontroll. Denna form av makt är svår att upptäcka, då den 

sker indirekt och är närvarande i förskolans verksamhet. Tullgren (2004) framhåller 

vidare att förskollärare har som uppgift att sätta igång barn i leken om det är 

nödvändigt och även involvera barn så att alla kan känna tillhörighet i gruppen. 

Författaren framhåller vidare att leker barn på ”fel” vis, korrigeras det till en lugnare 

eller en mer socialiserande lek. Det är viktigt att barn leker ”goda” lekar, detta för att 

den ”goda” leken är en investering för framtiden. ”Onda” lekar, till exempel som att 

leka pyroman, bekämpas och styrs till mer lämpliga lekar, som brandmanslek, detta 

för att barn ska fostras till en god samhällsmedborgare. Högljudda lekar regleras ofta 

av förskollärare till en mer lugn lek. Familjeleken har en stor plats på förskolorna, 

detta för att många barn kan relatera till detta område och denna lek är ofta lugn och 

stillsam (a.a.). I Ganneruds och Rönnermans (2006) studie framkommer det att 

förskollärare anser att det finns lekar som är mer lämpliga och utvecklande för barn 

att leka, den så kallade ”goda” leken. Förskollärare är väl medvetna om vilken lek 

som de anser är ”bättre” för barn att leka. Denna lek kännetecknas av att barn leker 

samma lek under en längre tid och att de kan utveckla lekens innehåll vidare 

tillsammans med andra barn på förskolan. En del lekar anses vara mindre bra för 

barn och de kännetecknas av att barn leker ensamma eller leker stereotypa lekar. 

Studien visar på att barn vid högljudda lekar som till exempel när några barn leker 

med drakar, korrigeras de av förskollärare genom att de avbryts på grund av det höga 

ljudet och barnen måste gå ut på gården för att kunna fortsätta att leka (a.a.). Lekar 

som kännetecknas av att vara högljudda och stökiga, blir ofta föremål för korrigering 

av förskollärare. Förskollärare går in i och styr leken och dess innehåll när det går 

utanför den ram för vad som anses vara lämplig för barn att leka (Johansson och 

Pramling Samuelsson, 2007).  
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2.3.3 Förskollärares roll i barns lek 
Lillemyr (2002) påtalar att förskollärares roll och förhållningssätt till barns lek 

grundar sig på vad hon eller han har för erfarenheter, kunskaper och förväntningar. 

Ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv ska förskollärare stötta och hjälpa barn till 

att utvecklas och skapa goda förutsättningar för barns utveckling. Förskollärare 

väljer på ett medvetet sätt olika tekniker för att möta och tillgodose barn i 

verksamheten. Det är viktigt att fånga och ta tillvara på det barn upptäcker och 

utforskar för stunden. Förskollärare som är med och deltar i barns lek har lättare att 

stimulera barns nyfikenhet och kreativitet. Barn får också lättare att lösa konflikter 

och förstå andras perspektiv (a.a.). 

Knutsdotter Olofsson (1987) betonar att en del förskollärare anser att barns lek ska 

vara fri från vuxnas närvaro. Det förutsätts att barn ska få leka fritt utan inblandning 

från någon vuxen. Barn ska tränas till att lösa konflikter i leken på egen hand, men 

samtidigt bör förskollärare finnas tillgänglig om barn mot all förmodan inte kan 

hantera och lösa konflikten själva. Schousboe (2007) belyser att det finns en 

förväntan från förskollärare att barn ska kunna uttrycka sina rättigheter samtidigt 

som de ska respektera andra barns åsikter. Barn ska även kunna skilja på vad som är 

rätt och fel i olika situationer (a.a.). Enligt Tullgren (2004) uttrycker förskollärare att 

de lägger stor vikt vid att barn ska kunna hantera konflikter och kunna visa respekt 

för varandra. Barn ska kunna uppvisa ett turtagande samt samspela med varandra på 

förskolan. Det förväntas att barn ska kunna tala om och beskriva sina känslor samt 

sätta sig in i hur andra kan uppleva konflikten. Barn ska även kunna visa empati i 

konfliktsituationer (a.a.). Engdahl (2011) har studerat yngre barns samspel och deras 

kommunikation dem emellan. Hennes studie visar på att i leken utvecklar barn sin 

förmåga att förstå andra och inta deras perspektiv och kunna komma överens om 

olika saker. Barn som leker uppmärksammar varandra och på så vis skapas goda 

relationer och vänskapsband dem emellan. De yngre barnen är inte i så stort behov 

av förskollärare i sin fria lek, utan föredrar istället att leka tillsammans. Genom att 

förskolläraren har frambringat en trygg miljö för barnet så bidrar det till att barnet 

leker mer självständigt. Därför har förskollärarens förhållningssätt stor betydelse för 

barns lek och hur den kommer till uttryck i förskolan (a.a.). 

Öhman (2011) påtalar att när barn leker och håller leken levande länge måste 

förskollärare ge utrymme för att barnen får leka färdigt och inte avbrytas. Det är 

viktigt att förskollärare visar respekt för barns lekar. Knutsdotter Olofsson (2009) 

belyser att förskollärare har en betydelsefull roll i barns lek, både genom att stödja 

barn i deras lek och planera verksamheten så att det finns utrymme och tid för barn 

att leka på. När förskollärare medverkar i barns lek är det viktigt att hon eller han tar 

hänsyn till barnen och agerar utefter deras premisser och villkor (a.a.). 

Henckel (1990) framhåller att förskollärares roll i barns lek kan se olika ut beroende 

av situation. Vid en del lektillfällen behöver förskollärare agera och förhålla sig olika 

beroende på situation. En del lekar flyter bara på och då ska förskollärare inte gå in i 

leken och störa, utan låta barnen leka själva. Ibland behöver förskollärare vara med 

för att få igång leken eller stötta barnen i en lek när de ser att barnen är i behov av 

hjälp. Stöttningen kan vara i form av att förskollärare erbjuder barnen något nytt 

material som kan tillföra leken. Hennes studie visar även att förskollärare ger uttryck 

för barn som fastnar i samma lekar måste få hjälp att komma vidare. Barn behöver 
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ibland hjälp att hitta andra saker att leka med och då måste förskollärare finnas 

tillhands och hjälpa till (a.a.). 

Greve (2013) påtalar att det skiljer sig åt hur förskollärare förhåller sig till barns lek 

och det får konsekvenser för barn som leker. Förskollärare som inte deltar i leken har 

svårt att förstå vad det är barnet undersöker och upptäcker genom sin lek. Detta 

bidrar till att de inte kan bemöta barnet på ett sätt som är idealiskt. Förskollärare som 

är delaktiga ser vad barnet upptäcker och kan därmed bekräfta barnet i det som det 

gör i leken och det har betydelse för barnets framtida lek. Det är viktigt att diskutera 

förskollärares roll i barns lek och vad den har betydelse för barns lärande. Genom att 

samspela med barn på ett lekfullt sätt ur barns egna perspektiv kan förskolläraren 

utmana barns erfarenheter av delaktighet, vilket är en viktig del i barns demokratiska 

lärande (a.a.). 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) betonar att förskolläraren har en 

viktig roll i barns lärande och lek. Lek och lärande måste hänga ihop. Det är viktigt 

att förskolläraren uppmuntrar barnen och ger dem inspiration i det de tar sig för när 

de undersöker och försöker skapa sig en förståelse för sin omvärld. Därför ska fokus 

ligga på kommunikationen och samspelet. För att kunna integrera lek och lärande i 

en förskoleverksamhet måste förskollärare se det lekande lärande barnet och skapa 

en miljö för barns kreativitet, val, initiativ och reflektion. Det handlar också om att 

vara medveten om lärandeobjektet och utveckla aktiviteter för barn som gör att de 

utvecklar en större förståelse för sin omvärld (a.a.). Williams (2001) belyser att 

förskollärare har en viktig uppgift att fylla tillsammans med barn på förskolan. 

Förskollärare som är närvarande i det som barn gör, kan lyfta fram kreativt tänkande 

och idéer av det som barnet tar sig för. Även Gannerud och Rönnerman (2006) 

påpekar att förskollärares roll tillsammans med barn präglas av lyhördhet, kreativitet, 

respekt inför deras perspektiv. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) betonar 

att förskollärare i vissa situationer kan befinna sig i ett dilemma. I en del 

lekaktiviteter vill förskollärare involvera sig i det enskilda barnet, men eftersom 

förskollärare är ansvarig för alla barn i barngruppen kan det blir svårt att engagera 

sig och se det enskilda barnet. Tullgren (2004) visar på olika sätt hur förskollärare 

styr leken. När förskollärare deltar i leken styr de leken mer och kan på detta vis få 

en tydligare bild av barngruppen och även det enskilda barnet. Vid de tillfällen då 

förskollärare är närvarande i leken kan de styra barn till mer önskvärda lekar. Det 

bidrar till att barn lättare bjuds in i leken. På så vis framkommer det att förskollärare 

använder sig av makt i barns lek för att styra och skapa en fördelaktig lek som ska 

leda till att barn ska utvecklas till goda samhällsmedborgare (a.a.). 

 

2.4 Teorianknytning 

2.4.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Socialkonstruktionismen bygger bland annat på att vår förståelse av fenomen är 

naturliga för oss människor och de är skapade i samspel med andra i vår omgivning. 

Vår förståelse för vår omvärld är socialt konstruerat. I socialkonstruktionismen lyfts 

språket betydelse fram för att få en uppfattning om hur människor förstår olika 

fenomen och för att kunna få en förståelse för hur människor tänker (Allwood och 

Erikson, 2010). Hwang och Nilsson (2011) beskriver att ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, kan vi inte få en förståelse för enbart en 

människas tänkande och handlande, utan människans handlande är socialt 
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konstruerat. Vår omvärld konstrueras beroende var vi samspelar och lever, vi 

uppträder och beter oss efter det sociala sammanhang vi befinner oss i. De sociala 

relationerna som människor ingår i, är något som vi tar med oss och för med till 

nästkommande generation (a.a.).  

Hansson (2011) framhåller att ett begrepp kan knytas samman till det sociala 

sammanhang som det brukas i, till exempel begreppet invandrare. Det är ett socialt 

konstruerat begrepp, eftersom begreppet inte hade funnits om det inte hade 

förekommit i ett socialt sammanhang där människor betraktar andra människor som 

invandrare. I och med att begreppet invandrare existerar, påverkar det hur människor 

ser på sin omvärld i olika sociala sammanhang. Det inverkar på hur vi människor 

uppträder i olika sammanhang. Ur ett socialkonstruktioniskt perspektiv nöjer 

människan sig inte med ett konstaterande, utan vill få en djupare förståelse av ett 

fenomen. Genom att få en större förståelse av begreppet invandrare, kan människan 

synliggöra vad det innebär och även få olika perspektiv på begreppet. I 

socialkonstruktionismen vill människan inte bara få en förståelse, utan även skapa en 

förändring (a.a.).  

Burr (2003) påtalar att på det sätt vi människor förstår vår omvärld, bygger på 

kategorier och begrepp som vi använder. Dessa är specifika utifrån vår historik och 

kultur. Vi förstår vår omvärld utifrån termer som kvinna och man, stadsmänniskor 

och landsbygdsmänniskor, klassisk musik och popmusik, det förgångna och 

framtiden. De här faktorerna om hur vi förstår vår omvärld präglas av var i världen vi 

bor och växer upp. Socialkonstruktionismens ståndpunkt är att människor 

konstruerar och skapar sammanhang tillsammans med andra. Det är genom dagliga 

samspel mellan människor som det sociala livet formas och våra kunskaper blir 

befästa. Därför är de sociala samspelen i alla dess former centrala i 

socialkonstruktionismen (a.a.). 

Vidare påtalar Burr (2003) att det som vi människor framhåller som sanning, beror 

också på historisk- och kulturell bakgrund och våra olika sätt att förstå vår omvärld. 

Det är genom de sociala processerna och samspelen som människor ingår i 

tillsammans med varandra som konstruerar vår omvärld. Genom att samspela med 

människor i vår omgivning skapas det kunskap. När människor talar med varandra 

leder det till att vår omvärld bli konstruerad. Det finns kulturella erfarenheter som 

ligger till grund för hur vi människor tänker och beskriver våra erfarenheter. Dessa 

erfarenheter förändras ständigt och vi är medvetna över att meningen med vår 

omvärld ständigt är i en förändringsprocess. Det är i förändringen som intresset 

ligger (a.a.).  

Det som vi upplever i vår vardag, oavsett om det handlar om oss människor eller 

fenomen som vi erfar, är socialt konstruerat. De är skapade av oss människor, genom 

att vi människor delar våra erfarenheter utifrån vilken samhällsgrupp och kultur vi 

tillhör. Det är det som socialkonstruktionismen handlar om (Burr, 2003). 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares perspektiv på barns lek i förskolan 

och hur förskollärare använder sig av leken i förskolans verksamhet. Vi vill genom 

vår studie få en större uppfattning om hur förskollärare ser på barns lek, hur de anser 

sig använda den i verksamheten och om deras synsätt på något sätt präglar hur barns 

lek kommer till uttryck i förskolans verksamhet. 

 

3.1 Problemprecisering 

Problempreciseringen presenteras på följande sätt: 

 Hur anser förskollärare att de använder sig av barns lek i förskolans 

verksamhet? 

 Vad anser förskollärare om barns olika lekar i förskolan? 

 Vilken roll anser förskollärare att de har i barns lek på förskolan? 
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4 METOD 
 

4.1 Metodbeskrivning 

Studien grundades på kvalitativ undersökning, där intervjuer ingick. Dimenäs (2007) 

skriver att den kvalitativa intervjun kännetecknas till strukturen av ett vardagligt 

samtal. Den kvalitativa intervjun skiljer sig dock från det vardagliga samtalet på 

grund av det finns ett förutbestämt ämne som ska behandlas (a.a.). När en forskare 

vill erhålla en djupare förståelse om människors tankar och ståndpunkter, är 

intervjuer en lämplig forskningsmetod att utgå ifrån (Denscombe, 2009). 

Studien utgick ifrån personliga intervjuer. Detta på grund av att studien skulle bidra 

till en bredare och djupare uppfattning om vad förskollärare har för perspektiv på 

barns lek och hur de anser sig använda barns lek i förskolan. Därför var den 

personliga intervjun den mest fördelaktiga undersökningsmetoden att använda sig av. 

Denscombe (2009) beskriver den personliga intervjun som ett möte mellan informant 

och den som forskar. Vid en personlig intervju har forskaren endast en informants 

erfarenheter och perspektiv att utgå ifrån. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

vid intervju är det viktigt att tänka på att lyssna noga på informanten, ej avbryta och 

hålla fokus på det som ska behandlas under intervjun.  

 

4.2 Urval 

Studien baserade sig på intervjuer med förskollärare i förskolans verksamhet. Det var 

endast förskollärare som medverkade i studien eftersom det är de som har 

universitets- eller högskoleutbildning och det är även de som är ansvariga för 

förskolans verksamhet. Åtta förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet 

intervjuades. Detta på grund av att studien skulle skapa ett brett perspektiv av 

förskollärares synsätt, uppfattning och erfarenheter. Tanken var också att intervjua 

förskollärare som arbetade på olika förskolor och som arbetade med barn i olika 

åldrar. Därefter kontaktades förskollärare på olika förskolor i två kommuner i södra 

Sverige med en muntlig förfrågan om att medverka i studien. Vid förfrågan gjordes 

det samtidigt en beskrivning om vad studien behandlar och dess syfte för samtliga 

förskollärare. Detta för att förskollärarna skulle få en uppfattning om vad det var för 

studie och på vilket sätt de skulle medverka. När förskollärarna godkände sin 

medverkan avtalades även en tidpunkt för genomförandet av intervju.  

 

4.2.1 Beskrivning av informanter 
Förskollärarna som deltog i studien hade olika lång yrkeserfarenhet och var 

verksamma i två kommuner i södra Sverige. För att göra det tydligare benämndes 

kommunerna för A och B. Fyra av förskollärarna arbetade i kommun A, varav två 

var verksamma på samma förskola. I kommun B är arbetade de fyra förskollärarna 

på olika förskolor. De som var yrkesverksamma i kommun A hade en 

yrkeserfarenhet som sträckte sig från ungefär sex till 40 år. I kommun B hade 

förskollärarna en yrkeserfarenhet från ungefär åtta till 40 år. Av förskollärarna som 

arbetade i kommun A var det en förskollärare som arbetade med barn mellan ett till 

tre år. En annan förskollärare arbetade med barn som var mellan ett och fem år och 
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de andra två förskollärarna arbetade med barn som var mellan fyra och fem år. Av 

förskollärarna som arbetade i kommun B var det tre av förskollärarna som arbetade 

med barn som var ett till och med tre år och en förskollärare som arbetade med barn 

som var mellan fyra och fem år. 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

När en forskning bedrivs är det viktigt att vara väl medveten om forskningsetik. 

Forskningsetiken innefattas av hur de som medverkar i en forskning behandlas. De 

medverkande ska ges möjlighet till skydd för sin medverkan vid en forskning 

(Hermerén, 2011). Vid genomförandet av intervjuerna togs det hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, vilket innefattas av: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Innan varje intervju informerades samtliga informanter, att studien utgick från de 

forskningsetiska principerna och vad dessa innefattades av. Detta för att varje 

informant skulle känna sig trygg med sin medverkan i vår studie. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) innefattas informationskravet av att den som bedriver en 

forskning ska informera alla som deltar i undersökningen om syftet med 

undersökningen och att de deltar på frivillig grund och kan när som helst avbryta sitt 

deltagande. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha ett samtycke från dem 

som deltar i undersökningen. Konfidentialitetskravet innefattas av att samtliga 

uppgifter av dem som deltar i en undersökning ska avidentifieras och att 

informationen från dem ska hanteras på ett sätt som gör att personer som är 

obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlats in om personer vid en undersökning bara får nyttjas till den aktuella studien 

(a.a.). 

 

4.4 Genomförande 

Vid genomförandet av intervjuerna dokumenterades samtliga informanter genom 

användning av ljudinspelning, och det fördes också stödanteckningar som ett 

komplement. Ljudinspelning valdes för att erhålla en försäkran om att få med alla 

svar från samtliga informanter. Det var också lättare att analysera och kategorisera 

resultatet från intervjuerna med hjälp av ljudinspelningen. Kvale och Brinkmann 

(2014) påtalar att det är fördelaktig att använda ljudinspelning vid en intervju, detta 

för att kunna fokusera på intervjuns ämne och innehåll. Forskaren kan även med 

hjälp av ljudinspelningen lyssna om intervjun om behovet finns (a.a.). 

När intervjuerna genomfördes var vi båda närvarande, detta på grund av att 

uppfattningen av informanternas svar skulle kunna skilja sig åt. Vid intervjuerna 

intervjuades samtliga informanter på sin arbetsplats. Varje intervju tog ungefär 30 

minuter. Intervjuerna innehöll tio frågor som berörde vad förskollärare anser om 

användande av lek i förskolan, vad de anser om barns olika lekar och vad de anser 

om deras roll i barns lek. För att kunna ta del av en tydligare information angående 

intervjuguide, se bilaga. 
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4.4.1 Bearbetning 
Vid bearbetningen av analys av data användes kvalitativ metod. Denscombe (2009) 

betonar att det som kännetecknar kvalitativ data är ord som en person har antecknat 

eller uttalat. Genom kvalitativ data kan forskaren få en bred och djup uppfattning av 

vad olika människor hävdar och har för åsikter (a.a.). I denna studie var kvalitativ 

metod att föredra när datamaterialet från intervjuerna skulle analyseras och 

bearbetas. Denscombe (2009) betonar vidare att data först samlas in, sedan behandlas 

och ordnas innan forskaren kan börja analysera datamaterialet (a.a.). När all data var 

insamlad var det mest fördelaktigt att transkribera samtliga intervjuer. Detta var ett 

tidskrävande arbete, men det underlättade och var nödvändigt för att kunna tolka och 

kategorisera utifrån teman som kunde kopplas till syfte och problemprecisering av 

det som framkom i datamaterialet. Det var också viktigt att läsa genom 

datamaterialet många gånger för att kunna identifiera olika aspekter och 

infallsvinklar.  

Resultatet redovisades genom en presentation av det som framkom i intervjuerna. 

Redovisningen av resultatet gjordes i skriftlig form. Det som presenterades i avsnittet 

med resultat, var informanternas svar på intervjufrågorna som kopplades till syftet 

och problempreciseringen. Resultatet presenterades utifrån tre teman: Användning av 

lek, perspektiv på barns lek och förskollärares roll. Det datamaterial som var 

relevant ifrån informanternas svar presenterades kortfattat utifrån det datamaterial 

som var transkriberat. För att kunna verifiera resultatet, presenterades citat som 

förtydligade informanternas svar av det som framkom i datamaterialet. Denscombe 

(2009) skriver att verifiering vid kvalitativ forskning är oerhört viktigt. Som forskare 

måste man kunna påvisa att resultatet är äkta annars saknar forskningen trovärdighet.  

 

4.5 Metoddiskussion 

Fördelarna med intervju är att det ger en detaljerad information om ett ämne. Vid 

genomförande av intervju krävs det endast exempelvis att forskaren använder sig av 

ljudupptagningsutrustning. Datamaterialet är även detaljerat och väl förankrat i 

verkligheten (Denscombe, 2009). Vi anser att vårt metodval kvalitativa intervjuer, 

var ett lämpligt val. Detta på grund av att vi ville få en djupare insikt i hur 

förskollärare arbetar med lek i verksamheten och förskollärares perspektiv på barns 

lek. Det här var också vårt syfte med vår studie. Informanternas tankar och 

perspektiv fördes fram på ett bra sätt under intervjuerna. Genom att vi använde 

intervju som metod, så framgick det en mer detaljerad information. Om vi hade valt 

en kvantitativ undersökning som enkät, hade vi fått ett bredare och större 

svarsspektra, men det hade samtidigt inte gett oss så tydliga och utförliga svar. Med 

hjälp av ljudinspelningen vid intervjuerna kunde vi lättare fokusera på intervjuns 

innehåll. Hade vi inte använt ljudinspelning och endast fört anteckningar hade stor 

del av informationen gått förlorad. Vi valde att inte ge informanterna intervjuguiden 

innan intervjuerna, eftersom vi ansåg att de kanske skulle ge mer ”korrekta” svar och 

svaren skulle inte bli så tillförlitliga. Samtidigt upplevde vi en viss nervositet och 

stress hos informanterna när vi ställde frågorna, detta kan ha påverkat resultatet. Vi 

anser också att det kunde vara svårt att förhålla sig neutral under intervjuerna, det var 

lätt att bli ledande, då vi samtidigt ville vara bekräftande och visa ett intresse för 

informanten och dess svar.  

Bryman (2008) påtalar att vid kvalitativ forskning, är det vanligt att forskarna gör 

egna tolkningar i forskningsresultatet. Det finns en svårighet att bedriva en kvalitativ 
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forskning som är opåverkad av egna värderingar. Detta på grund av att det är 

forskaren själv som väljer vad det är som relevant i forskningen, beroende på 

forskarens intresse. Vid en kvalitativ forskning med ett litet antal informanter, kan 

det finnas en svårighet att visa att det ser ut så generellt överallt (a.a.). Vi var väl 

medvetna om detta och vi ville med vårt resultat endast beskriva hur det såg ut och 

förhöll sig utifrån vår studie. Vi kunde inte med vårt resultat framhålla eller visa en 

sanning om hur något ser ut och förhåller sig i vår omvärld. Med studien kunde vi 

endast beskriva hur det ser och förhåller sig utifrån den studie vi har bedrivit. Vidare 

anser vi att det var viktigt att vara objektiv i bearbetningsprocessen med 

datamaterialet.  
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5 RESULTAT 
 

5.1 Användning av lek 

5.1.1 Följa barns intresse 
De intervjuade förskollärarna lyfter fram vikten av att följa barnens intresse och 

initiativ i deras lek och på detta sätt skapa lustfyllt lärande. Finns det inget intresse 

hos barnen riskerar lärandet att utebli.  

Man får för det första ha de ögonen, alltså tänka lärande och då ser 

man det i allting egentligen. Att man spinner vidare på barnens 

intresse i deras lek när det kommer naturligt. Det är bättre när det 

kommer naturligt än att det liksom är något som vi kommer med 

egentligen. Lärandet, det är jag helt övertygad om att lärandet blir 

bättre när det blir i lek, än när det är något påtvingat (förskollärare, 

kommun B).  

Genom att uppmärksamma barns lek och vad de leker, så tar förskollärarna tillvara 

på barnens intresse och för in verksamheten i barnens lek. Förskollärarna 

uppmärksammar barnens intresse i leken och utvecklar den vidare genom att arbeta 

tematiskt och kreativt.  

Man kan säga att vi väver in verksamheten i leken istället för leken 

i verksamheten. Att man vänder lite på steken så att säga 

(förskollärare, kommun A). 

Förskollärarna uttrycker att genom att de fångar och följer barns intresse i leken, blir 

lärandet en naturlig del i verksamheten. För samtliga förskollärarna är leken det 

centrala i verksamheten och genom leken kan de upptäcka och fånga barns lärande 

och utveckling.  

 

5.1.2 Bearbetning genom lek 
Förskollärarna påtalar att genom leken bearbetar barn erfarenheter som de har 

upplevt och varit med om. När barn leker kan de ibland träda in i olika roller och 

våga ta plats och leva ut på ett annat sätt än i vardagliga situationer, som till exempel 

vid en samling. Genom att pröva och bearbeta händelser, kommer barn vidare i sin 

utveckling av sig själv. På så sätt är leken betydelsefull i barns utveckling.  

Jag tänkte på en sak, det var en flicka som hade varit med på sin 

mormors begravning. Hon lekte sen begravning, de andra barnen 

fick ställa upp sig som runt en kista och då tänker man att hon 

bearbetade sin upplevelse genom leken De hade inte begreppen, 

men hon fick de andra att ställa sig så och hon lekte detta några 

gånger, så hon bearbetade detta. Man kan se att leken kan vara på 

många olika sätt (förskollärare, kommun B). 

Förskollärarna framhåller att i verksamhet är leken ett sätt för barn att bearbeta 

erfarenheter och även få en förståelse för det som de har erfarit. Några av 

förskollärarna belyser att genom att leka exempelvis rollekar, kan barn utveckla sin 

identitet och våga utforska och upptäcka nya situationer.  
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5.1.3 Lek till ett lärande 
Förskollärarna belyser att genom leken kan mycket lärande ske. Genom att använda 

lek blir det lättare för barn att ta till sig ett lärande och när barn leker tillför 

förskollärarna ett lärande i leken. 

När vi leker med kamelerna, så räknar vi samtidigt kamelerna och 

sorterar även efter färger och då får vi in matematik (förskollärare, 

kommun B).  

En annan förskollärare framhåller vikten av att arbeta med värdegrundfrågor i barns 

lek. 

Vi arbetar mycket med värdegrundslekar och det gör vi ju då 

gemensamt, till exempel handlar det om hur det känns att vara 

inbjuden i leken och hur det kan kännas att inte vara inbjuden i 

leken. Då spelar vi upp olika situationer för barnen när vi är i 

gruppen (förskollärare, kommun A). 

Lärande till lek kan också förekomma, om förskollärare vill få fram ett lärande kan 

ett visst material användas. 

Ibland så när man vill ha fram något, antingen om man hittar 

någon bok eller sång som handlar om det, då kan det begreppet 

komma, om man inte hittar det i leken. Då kan man gå en annan 

väg och introducera det (förskollärare, kommun B). 

Förskollärarna framhåller att det är i leken som de fångar barns lärande och utmanar 

dem att komma vidare i sin utveckling. Med hjälp av olika material och idéer, skapar 

de förutsättningar för att barn ska kunna utvecklas vidare i sin lärprocess. I vissa 

situationer kan förskollärarna skapa en lärsituation som utvecklas till en lek.  

 

5.2 Perspektiv på barns lek 

5.2.1 Barns olika lekar 
Förskollärarna uttrycker att barns olika lekar kan vara fördelaktiga för deras 

utveckling. Barn kan ha behov av att leka en viss lek och då ska det ges utrymme till 

detta. Barns olika lekar betecknas som lika värdefulla för barn och de bearbetar 

många händelser genom leken. Förskollärarna uttrycker vidare att ingen lek 

kännetecknas som ”bättre” respektive ”sämre”, utan all lek framhålls som en del av 

barns lärprocess. 

Det är mycket riddarlekar och att man ska döda varandra, men på 

något vis har barnen behov av detta. /…/ På något sätt är det deras 

värld och det är något som de måste få utlopp för i sin lek 

(förskollärare, kommun A).  

Ja, alltså all lek kommer någonstans ifrån och någonstans har 

barnen ett behov av att göra det här, men det kan ju bli destruktivt 

och de kan ju slå varandra. Det får man ju aldrig tillåta, men då 

måste man kunna ta tag i vad det är barnen söker, vad de vill och 

vilket deras behov är (förskollärare, kommun B).  

Samtliga förskollärarna framhåller att ingen lek betecknas som ”bättre” respektive 

”sämre”, men samtidigt lyfter flera av förskollärarna fram, att olika former av fysiska 

lekar som till exempel brottning och vapenlekar, kan vara ett problem. Detta ses ändå 

som en del i barns utveckling och det är viktigt att vända denna lek till något positivt.  
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5.2.2 Den fria och styrda leken 
De intervjuade förskollärarna påtalar att i den fria leken får barn mer utrymme till att 

själva välja vad de vill leka och att det är mer fri lek ute än inne på förskolan. 

Förskollärarna framhåller den fria leken som viktig och att den måste finnas på 

förskolan. Lekar blir mer styrda när förskollärarna vill förhindra att barn utesluts 

eller att konflikter uppstår. I lekar som innehåller regler, stöttar förskollärarna barnen 

genom att berätta hur dessa regler går till.  

För mig är det ju att jag inte bestämmer vad barnen ska leka, men 

jag är där. Det liksom då det är fri lek (förskollärare, kommun A). 

Fri lek är både inne och ute, men ute är det kanske mer fri lek. Ute 

leker barnen med vem de vill och med vad de vill (förskollärare, 

kommun B).  

 

En förskollärare uttrycker att barns lekar kan styras på olika sätt. 

Till exempel de här riddarlekarna, då får man ju vara med och 

lägga sig i lite och bryta ibland när det behövs. Det kan också vara 

gemensamma lekar fast det är ju inte att man styr utan att man 

liksom pratar om vilka regler det är som gäller för den här leken. 

Då styr man indirekt, men det är ju leken som är sådan 

(förskollärare, kommun A).  

Förskollärarna beskriver att den fria leken är viktig för barn, men påpekar samtidigt 

att det är lekens innehåll som de styr. Utomhusleken uppfattas som mer fri, detta på 

grund av att det finns fler valmöjligheter för barnen. Förskollärarna framhåller att när 

barnen leker utomhus har de inte samma möjlighet att delta i leken, på detta vis 

uppfattas utomhusleken som mer fri för barnen.  

 

5.2.3 Lekens betydelse inför barns framtida liv 
Förskollärarna framhåller vikten av att barn lär sig och formas genom lek. Genom att 

leka tillsammans lär de sig visa hänsyn, turtagande samt bli en inkännande och 

lyhörd individ. Det är viktigt att se leken som grunden för barns utveckling. 

…inför skolan och överhuvudtaget så vill man lära dem att lyssna 

på varandra. Det har ju också med det sociala samspelet att göra 

(förskollärare, kommun A).  

Leken är ju grunden hos de små barnen i allting egentligen. Så 

åren när barnen är små är ju superviktig. Sen hoppas man ju att de 

får med sig det de lär sig från början och uppåt i åldrarna 

(förskollärare, kommun A). 

Jag tänker nog att de ska liksom lära sig turordning och regler i 

leken och bli självständig och våga göra det som de vill 

(förskollärare, kommun B). 

Lekar när barnen turas om och lyssnar på varandra, är ju en lek 

som är bra tycker jag (förskollärare, kommun B).  

Förskollärarna uttrycker att förhållningssätt som att lyssna, visa hänsyn och att vara 

lyhörda är viktiga aspekter i detta sociala samspel. Barn som kan uppvisa detta, är 

föredöme i verksamheten. När barn använder turtagande i leken och lyssnar på 

varandra, uppfattas det som positivt av förskollärarna. Lekar som innefattas av dessa 

aspekter, uppfattas som bra lekar för barn.  
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5.3 Förskollärarens roll 

5.3.1 Den närvarande förskolläraren  
Samtliga av de intervjuade förskollärarna belyser vikten av närvaro i barns lek. 

Förskollärarnas roll i leken, beror på vilka barn som leker och situation. I vissa lekar 

får de vara mer stöttande genom att utveckla leken vidare och se till att alla får vara 

med. Dock framgår det i resultatet att i vissa situationer är förskollärarna endast med 

att starta upp leken, för att sedan inta en mindre aktiv roll. Några av förskollärarna 

ansåg att de är mer närvarande i de yngre barnens lekar, för att kunna stötta och 

hjälpa barnen.  

Sen har vi barn som man får pusha in och bjuda in, då får man gå 

in på ett annat sätt, för att sedan dra sig undan när man märker att 

barnet är med i leken (förskollärare, kommun A).  

Jobbar man då med mindre barn, så sitter man ju i leken och 

hjälper till och stöttar dem (förskollärare, kommun A). 

En förskollärare beskriver att rollen kan tar sig olika uttryck i barns lekar, men det är 

förskollärarens närvaro som är det centrala. 

Det beror på vad det är för barn och lek, vad barnen vill att jag ska 

bidra med i leken. Ibland sitter jag bara på en stol är någonting, 

exempelvis gammal gumma, matta eller katt. I vissa situationer 

använder de mig inte alls, då är det mer att man finns fysiskt i 

rummet. Närvaron är A och O (förskollärare, kommun A). 

Förskollärarna påtalar att som förskollärare krävs det att man kan känna in vilken roll 

som ska antas, ibland är denna roll mer passiv och i andra situationer krävs det en 

mer aktiv roll. Med de yngre barnen krävs det en större närvaro av förskolläraren i 

barns lek. Detta kan bero på att de känner att de yngre barnen behöver mer stöttning 

för att klara av leksituationen.  

 

5.3.2 Att forma det självständiga barnet 
Förskollärarna framhåller vikten av att hjälpa barn att klara av och lösa många 

situationer på egen hand. Barn bör agera självständigt vid exempelvis 

konfliktsituationer. Barn ska kunna leka på egen hand, våga ta för sig, vara 

självständig och nyfiken.  

Vi har jobbat med Kompissolen i flera år, så när de större barnen 

kommer ihop sig, så fixar de ofta det själva och det är underbart att 

se (förskollärare, kommun A).  

Jag tänker liksom att de ska bli självständiga i leken och våga göra 

det som de själva vill (förskollärare, kommun A).  

Det är viktigt att barnen blir självständiga och att de kan hitta och 

vara sysselsatta med saker som stimulerar dem (förskollärare, 

kommun B).  

Samtliga av förskollärarna uttrycker att deras roll i leken, är att de ska uppmuntra 

barn att försöka klara mycket själva, som till exempel lösa konflikter som uppstår i 

leken. Detta gör förskollärare genom att använda olika sorters verktyg och målet är 

att forma ett självständigt barn. Deras roll innebär att vara uppmärksam och lyhörd 

inför situationer när barn agerar självständigt och uppmuntra detta.  
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5.4 Sammanfattning 

Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna utgår ifrån barns intresse i leken för 

att skapa ett lustfyllt lärande hos barnet. Genom leken kan barn få en möjlighet till att 

bearbeta upplevelser och erfarenheter och det leder till en utveckling av barnet. 

Leken bidrar till att barn lättare kan ta till sig lärsituationer och att förskollärare 

skapar olika förutsättningar med hjälp av olika sorters material och idéer.  

Barns olika lekar kan vara fördelaktiga för deras utveckling. Barn som leker lär sig 

olika förhållningssätt som till exempel att bli en lyhörd och inkännande individ. På 

förskolan leker barn olika sorters lekar och har behov av att göra det. Förskollärarna 

framhåller att barn ska få utrymme till att leka olika lekar, men att vissa fysiska lekar 

som till exempel brottning, kan vara ett problem. Det är innehållet i leken som blir 

föremål för styrning av förskollärarna. Den fria leken anses som viktig och barnen 

har då fler och större valmöjligheter att välja vad de vill leka.  

Förskollärarnas närvaro i barns lek är viktig, men rollen kan gestalta sig på olika sätt 

beroende på leksituation och barns ålder. Förskollärarna antar en roll i barns lek där 

barn ska formas till självständiga individer. Det finns en förväntan hos de intervjuade 

förskollärarna att barn ska uppvisa en självständighet i lek, i sociala relationer och 

vid konfliktlösning. 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lek som pedagogiskt verktyg 
I resultatet framgår det att de intervjuade förskollärarna utgår ifrån barns intresse i 

leken för att skapa ett lustfyllt lärande. Lillemyr (2002) framhåller att förskollärare 

ska se lek som ett pedagogiskt verktyg och det är viktigt att förskollärare är väl 

medvetna om att leken är betydelsefull för barn. Henckel (1990) påtalar att genom att 

studera barn i deras lek, kan förskolläraren få en större uppfattning om barns 

kunskaper och kan även planera verksamheten efter barns intresse i leken (a.a.). Vi 

anser att det är viktigt att vara lyhörd inför det som barnen visar intresse för i leken. 

Som förskollärare måste man uppmärksamma det som barnen intresserar sig för och 

därifrån planera aktiviteter. På så vis blir barns lek ett pedagogiskt verktyg i 

verksamheten på förskolan. Utgår inte förskollärare från barns intresse, anser vi att 

det blir svårare att skapa ett lärande hos barnen.  

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) betonar att det finns olika 

tillvägagångssätt för att uppnå ett lärande. I vissa situationer kan ett lärande initieras 

och ske genom en lek, medan i andra situationer kan en lärsituation utvecklas till en 

lek. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) framhåller vikten av att 

förskollärare tillhandahåller material och ger barnen utmaningar för att utveckla 

deras lek och lärande (a.a.). Detta är även något som framgår i resultatet. 

Förskollärarna uttrycker att med hjälp av olika material, skapas det förutsättningar 

för att utveckla barns lärande vidare. Vi hävdar att förskollärares förhållningssätt till 

barns lek på förskolan är viktigt, då barns lärande ska ske på ett lekfullt sätt. Som 

förskollärare bör man vara flexibel och inkännande för hur man ska gå till väga för 

att skapa ett utmanande lärsituationer för barnen.  

Resultatet påvisar också att genom leken kan barn dela med sig och bearbeta sina 

upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra barn på förskolan. Greve (2013) 

och Pramling Samuelsson (2006) påpekar att leken är betydelsefull för att barn ska få 

en förståelse för sin omvärld och även dela med sig och förvärva nya erfarenheter. I 

leken försöker barn tillsammans med andra, skapa mening och insikt om hur olika 

företeelser förhåller sig (a.a.). Vi anser att detta kan kopplas till det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Burr (2003) framhåller att ur 

socialkonstruktioniskt perspektiv får vi människor en förståelse för omvärlden 

genom samspel med andra människor i vår omgivning (a.a.). Vi är av den 

uppfattningen att när barn intar olika roller i leken, visar barn att de har erhållit en 

kunskap och erfarenhet av händelser som de har upplevt. På så vis är rolleken 

betydelsefull för barn och deras identitetsskapande. Vi anser vidare att när barn leker 

tillsammans intar de olika roller och då kan de få en möjlighet att träda ur sina egna 

jag och våga vara någon annan och utforska det. Därför ska vi som förskollärare ge 

barn goda möjligheter till att leka rollekar. Får barn inte utrymme till att leka olika 

typer av rollekar, kan det leda till att barn går miste om det lärande som rolleken ger 

barn på förskolan. 
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6.1.2 Barns ”bättre” respektive ”sämre” lek 
Förskollärare styr indirekt leken och korrigerar dess innehåll om denna går utanför 

ramarna för vad som anses lämpligt (Tullgren, 2004; Nordin-Hultman, 2004). I 

resultatet framgår det att förskollärarna anser att det inte finns lekar som är ”bättre” 

respektive ”sämre”. Fysiska lekar som till exempel brottning, kan vara ett problem 

men ses ändå som en del av barns utveckling, därför är det viktigt att vända leken till 

något positivt. Vi anser att detta visar på att det ändå finns ett underförstått synsätt av 

vad som är ”bättre” respektive ”sämre” lek. Lekar som brottning kan får utövas, men 

då utifrån förskollärarnas premisser. Vi är av den uppfattningen att även om 

förskollärarna uttrycker att barn ska ges utrymme till att leka olika lekar, så finns det 

ändå gränser för vad som är bra och vad som inte är det. Detta är svårt att komma 

ifrån eftersom barn på förskolan inte ska riskeras att bli skadade i sin lek. Därför är 

förskollärares styrning av barns olika lekar på förskolan svårt att komma ifrån. Vi 

hävdar därför att det är viktigt att förskollärare reflekterar över när man ska gå in och 

styra i barns lek och vad detta får för konsekvenser för deras lek på förskolan. 

Förskollärares förhållningssätt och agerande i barns lek inverkar på vilka lekar som 

barn tillåts att leka och hur barn blir korrigerade i leken.  

Henckel (1990) påtalar att lekens innehåll bestämmer hur stor del förskolläraren styr, 

i vissa lekar krävs det att förskolläraren förhåller sig olika beroende på situation. 

Förskolläraren bör även vara lyhörd och ge barn utrymme till att leka på egen hand 

när tillfälle ges. Knutsdotter Olofsson (1987) framhåller att leken ibland bör vara fri 

från de vuxnas inblandning. Förskolläraren går endast in och stöttar när konflikter 

uppstår eller när något barn riskerar uteslutning (a.a.). Detta är något som 

förskollärarna påtalar i resultatet. Vid konflikter eller uteslutning, blir leken mer 

styrd av förskolläraren, detta på grund av att de måste ingripa för att inte riskera att 

något barn blir kränkt eller gör sig illa. Vi kan även se i resultatet att de intervjuade 

förskollärarna ger uttryck för att det är innehållet i den fria leken som blir föremål för 

styrning. Det kan vara svårt att barn ska få vara helt fria i sin lek utan någon 

inblandning från en vuxen. Som förskollärare måste vi finnas tillhands för att stötta 

och hjälpa barn vid exempelvis konflikter. Vi är av den uppfattningen att det gäller 

att hitta en bra balansgång mellan att vara med och leka i barns lek och att styra den. 

Det är inte lätt, men som förskollärare måste man vara observant och lyhörd inför det 

som sker i barns lek. 

Lindgren (2002) påpekar att lekande barn utvecklar sitt sociala samspel och detta 

med betoning på deras framtid som samhällsmedborgare. Även Øksnes (2011) 

påtalar betydelsen av att leken formar barn till goda människor. Därför styrs barns 

lekar av förskollärare i ljuset av vad som ska gynna vårt samhälle. Burr (2003) 

framhåller att interaktioner mellan människor i det vardagliga livet leder fram till att 

det sociala samspelet formas och utvecklas (a.a.). Detta är något som framgår i 

resultatet. Förskollärarna uttrycker att det är viktigt att barn kan uppvisa turtagande 

och lyssna på varandra i leken. Vi är av den uppfattningen att detta visar på att det är 

viktigt att förbereda barn inför deras framtida liv. Genom leken formas och utvecklas 

barn i förskolan inför deras framtida liv. Barn utvecklas till goda 

samhällsmedborgare genom det sociala samspelet i leken. När barn tillsammans 

leker olika lekar utvecklas det sociala samspelet och på så sätt formas barnet till en 

god samhällsmedborgare. Detta anser vi skapar en norm för vad barn ska leka och 

hur de ska vara i leken. De barn som har svårt för att förhålla sig utifrån denna 

rådande leknorm, riskerar att bli utesluten ur lekar. Vi ställer oss frågan: Hur 

kommer det att gå för dessa barn i deras framtida liv? Det är viktigt för oss som 
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förskollärare att från grunden uppmärksamma dessa barn och att de ges en möjlighet 

till att utveckla de sociala aspekterna i leken. 

 

6.1.3 Förskollärares roll i barns lek 
De intervjuade förskollärarna påpekar i resultatet att förskolläraren bör vara 

närvarande i leken, därför är närvaron i barns lek det centrala. Tullgren (2004) 

framhåller att förskollärare som är närvarande i barns lek, kan styra leken så att inget 

barn blir utesluten och lekens innehåll formas på ett bra sätt. Greve (2013) belyser 

om vikten av att förskolläraren är närvarande i barns lek, genom närvaron kan barnet 

lättare utmanas och förskolläraren har en större inblick i leken och dess innehåll 

(a.a.). Vi är av den uppfattningen att förskollärare måste finnas tillhands när barn 

leker och det är betydelsefullt att förskollärare är närvarande i barns lekar oavsett 

barns ålder. Även yngre barn är i behov av utmaning och bekräftelser i sin lek. När 

barn leker är det viktigt att vi förskollärare är närvarande och finns tillhands för att 

kunna utveckla barns lärprocesser. 

Förskollärarna påtalar i resultatet att deras roll i barns lek är att uppmuntra till 

självständighet. Det är viktigt att barn klara av mycket själva. Burr (2003) framhåller 

att människors handlande i olika sammanhang bygger på erfarenheter och på vilken 

kultur samt samhällsgrupp som en människa tillhör (a.a.). Vi anser att självständighet 

är något som avspeglar sig i vårt samhälle för övrigt och detta visar sig även på 

förskolan. Förskollärarnas agerande i barns lek kan bero på detta. Gannerud och 

Rönnerman (2006) betonar att det finns en förväntan från förskollärare att barn ska 

kunna agera självständigt i leken, konflikter och i det sociala samspelet. Från 

förskollärare finns det en förhoppning att barn ska få en förståelse för hur andra 

känner och även kunna uppvisa självständighet (a.a.). Vi hävdar att självständighet är 

en bra egenskap, men att förskollärare måste vara närvarande och stöttande i leken 

när det behövs. Det är bra om barn i sin lek till exempel kan lösa konflikter själva, 

men förskollärare ska ha full förståelse att långt ifrån alla barn kan göra detta. Vi är 

av den uppfattningen att förskollärarnas roll och förhållningssätt speglar samhället i 

övrigt, där självständighet är en viktig egenskap. Det självständiga barnet ska formas 

på förskolan och det är avgörande hur förskollärare agerar i barns lek för att skapa 

denna självständighet. Denna självständighet ska uppmuntras, men vi anser att det 

kan finnas barn som faller utanför denna ram. Vad händer med de här barnen? Barn 

som har svårt att uppvisa självständighet i leken, kan få dåligt självförtroende och bli 

osäkra inför de här kraven. Detta måste förskollärare vara uppmärksamma på och 

stötta dessa barn. 

 

6.2 Professionsrelevanta konsekvenser 

Vi har genom denna studie fått ett bredare perspektiv på hur förskollärare ser på 

barns lek, hur de anser att de använder sig av leken i verksamheten samt vilken roll 

de anser att de har i barns lek. Den insikt som vi har vunnit tar vi med oss in i vår 

kommande profession som förskollärare. 

Leken är grundläggande för barns utveckling och lärande. Genom att förskollärare 

använder sig av leken kan ett kreativt och lustfyllt lärande uppstå. Här spelar 

förskolläraren en viktig roll att vara lyhörd och uppmärksam inför vad barn tar sig 

för i leken. Tar förskollärare inte tillvara på det som barnen utforskar i leken, kan 
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barns spontana, lustfyllda och kreativa lärande riskera att utebli. Barns lek på 

förskolan ska ses och uppfattas som ett grundläggande pedagogiskt verktyg i 

verksamheten. Barns lek är viktig och som förskollärare har vi en viktig roll att 

belysa för exempelvis föräldrar vikten av vad leken kan ge barns utveckling och 

lärande.  

Barn ska ges möjligheter till att leka olika typer av lekar. Det finns givetvis lekar 

som utvecklas till mindre lämpliga lekar. Som förskollärare måste man vara 

observant på hur lekar utvecklas. Det går inte att frångå att lekar styrs av 

förskollärare, men styrningen kan ta sig olika uttryck. Förskollärare bör följa barnens 

intresse och tillsammans skapa lekar som inte innehåller fysiska inslag där barn 

riskerar att bli kränkta eller skadade. Detta visar att barn inte kan bli helt fria från 

vuxna i sin lek. Som förskollärare måste man finna en balansgång mellan att vara 

med och leka och att styra leken. 

Genom leken formar förskollärare barn till självständiga individer. Självständighet är 

något som avspeglar sig i vårt samhälle och detta visar sig även på förskolan. Här 

gäller det att vara lyhörd inför barn som uppvisar svårigheter i att vara självständig i 

sin lek. Som förskollärare måste vi alltid se det enskilda barnet och bemöta det 

utifrån sin förmåga. Alla barn på förskolan är olika och det är oerhört viktigt att ha 

detta i åtanke när vi arbetar i förskolans verksamhet. 

 

6.3 Slutdiskussion 

Genom vår studie kan vi se att barns lek är betydelsefull för barns utveckling och 

lärande. Barns lek kan skapa ett lustfyllt och stimulerande lärande. För att barns lek 

ska bli ett pedagogiskt verktyg i verksamheten måste förskollärare ta tillvara på det 

som barn upptäcker och utforska i leken. Genom att göra detta kan barns utveckling 

och lärande utmanas vidare. Barn ska ges utrymme till att leka olika typer av lekar. I 

leken hittar och utvecklar barn sin identitet och de formas av förskollärare också 

utifrån de aspekter som anses vara till nytta för vårt samhälle. På så vis spelar 

förskolläraren en viktig roll i barns lek på förskolan. Avslutningsvis kan vi 

konstatera att får inte barn leka kan de inte heller lära sig för livet. 

 

6.4 Vidare studier 

Som förslag till vidare studier, föreslår vi att man kan ha ett genusperspektiv när man 

undersöker barns lek. Vi har bland annat undersökt vad förskollärare anser om barns 

olika lekar i förskolan, men här skulle man kunna undersöka om exempelvis flickors 

lekar blir mer föremål för styrning än pojkars lekar.  

Ett annat förslag till vidare studier som kan vara av intresse att undersöka, är 

förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Där kan man undersöka hur 

förskollärare använder sig av barns lek i verksamheten och om det därmed finns 

likheter eller skillnader mellan dessa pedagogiska inriktningar. 
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1 

 

 

Bilagor 

 

Intervjuguide 

 

 Vad innebär barns lek för dig? 

 Hur arbetar du med leken i verksamheten? 

 Vilka olika former av lek använder du för att nå olika mål i 

läroplanen? 

 Hur agerar du i barnens lek i förskolan? 

 Hur integrerar du leken i lärarsituationer? 

 Vilken roll anser du att leken har i barns lärprocess? 

 Vad är din syn på fri lek? 

 Finns det lek som är bättre eller sämre för barn? Motivera? Varför är 

det så? 

 Hur viktig anser du att din roll som förskollärare är i barns lek? 

 I vilka av barnens leksituationer upplever du att du går in och styr? 

Hur går du i så fall tillväga? 

 


