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Abstrakt 

Forskning visar att lek är grunden till allt lärande. Det är i lek barn utvecklas och bearbetar 

sina upplevelser. I lek får de utlopp för sina känslor, positiva som negativa. 

 I vår studie redogörs för lekteorier historiskt och hur forskning ser på barns lek idag. Vårt 

metodval föll på kvalitativa intervjuer med ett fåtal förskollärare för att få en djupare insikt i 

hur de tänker kring styrd lek som stöd för barns lärande och utveckling. Vår studies syfte är 

att undersöka hur förskollärare ser på lek och då framför allt styrd lek i verksamheten. Vi vill 

ta reda på om styrd lek utgår ifrån barns intressen eller om det är pedagogernas intressen som 

styr. Eftersom lekmiljön är viktig vill vi även undersöka hur pedagogerna ser på den. 

Resultatet av studien visar att pedagogerna ser lek som grunden till allt lärande där barn 

utvecklas individuellt och socialt vilket även aktuell forskning betonar. Barns intressen och 

lek ska därför lyftas fram i styrd verksamhet och vara en tillgång. Miljön på förskolan har 

stor påverkan på barns bruk av lek. Den ska vara attraktiv och stimulera till lek. Studien visar 

även på delade åsikter i arbetslagen, detta kan göra att leken inte kommer till sin rätt. Mer tid 

till diskussioner och reflektionstid efterlyses av pedagogerna. 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka våra familjer, vänner och kollegor som har haft överseende med 

oss när vi har gått i egna tankar, suttit framför datorn eller med näsan i någon av alla de otaliga 

böcker som vi har haft spridda omkring oss. Här passar vi samtidigt på att tacka Claes 

Dahlqvist på Kristianstads högskolas bibliotek för all service han har stått till tjänst med. 

   Vi vill speciellt tacka våra informanter som har ställt upp och svarat på våra frågor och gjort 

denna studie möjlig.  

    Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till vår handledare Elisabet Malmström som har 

ifrågasatt, gett oss nya infallsvinklar samt kommit med många goda råd och varit ett stort stöd i 

vårt arbete. 

 
 
 
 

”Har du bara lekt idag” 

 
Idag hade jag matte och naturkunskap, jag rostade bröd. 

Jag halverade, delade, räknade, mätte, 

med ögon och öron och huvud som stöd. 

Jag lade till och drog ifrån på samma gång. 

Jag använde magneter, klossar och sjöng en sång. 

Om regnbågar och hur man mäter vikt lärde jag. 

Så snälla, säg inte "HAR DU BARA LEKT IDAG?" 

 

Du förstår, att dela med mig när jag leker får jag öva. 

Att lösa problem i min lek får jag pröva. 

Jag lär mig lyssna och tala tydligt så andra förstår. 

Att vänta på min tur och varför vi inomhus går. 

Att läsa mitt namn och skriva detsamma 

Att trösta en vän som saknar sin mamma. 

Att vara en kompis och hjälpa till. 

Att man inte kan få allt som man vill. 

Att lösa konflikter med ord och inte slag. 

Så snälla säg inte: "VA HAR DU BARA LEKT IDAG?" 

 

Jag lärde mig om en snigel och en snok. 

Åt vilket håll man läser en bok. 

Att göra sånt som känns svårt. 

Att ta ansvar för det som är vårt 

Att uttrycka tankar i egna ord. 

Att JAG är viktig på vår jord. 

Att rita ett huvud med fötter på. 

Att den som är liten är bra ändå. 

Kunde jag berätta så skulle jag. 

Så snälla, säg inte: "HAR DU BARA LEKT IDAG?" 

 

”författare okänd” 
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1Inledning och bakgrund 

 Efter mer än trettio års arbete inom förskolans värld har vi sett hur intresset för barns lek har 

förändrats.  

     I en B-uppsats studerade vi hur fri barns lek är i förskolan. Syftet med den enkätstudien var 

att se i hur stor utsträckning barn fick leka fritt utan avbrott i förskolan. Om de fick leka vad de 

ville och med de leksaker de själva hade valt (Gidlöv, Nilsson & Palmér, 2012). Vi undrade vi 

om pedagogerna tog tillvara på barns lek i verksamheten. De flesta pedagoger svarade att de 

tog vara på barns lek och använde den i verksamheten.  Pedagogerna observerade, 

dokumenterade och deltog i leken för att vid senare tillfällen möjligen utveckla leken i 

kommande teman. Förskolorna gjorde inte på samma sätt men de strävade mot samma mål som 

var att låta barns lek få ha en plats i den styrda verksamheten. Detta såg vi som ett väldigt 

positivt resultat som gav oss mersmak. Vi ville veta mer om hur barns lek används i förskolan 

och i vilka sammanhang. Om verksamheten utgår från barns lek eller om det pedagogerna som 

styr? Utifrån detta har uppslaget till vårt examensarbete växt fram. 

    I Lpfö 98/10 står det: 

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. (a.a. s.6) 

 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.  (a.a. s. 12) 

Pramling, Samuelsson (2011) påstår att det som är viktigast i förskolan är att se leken och 

lärandet som två dimensioner som kännetecknar en god förskolepedagogik. Både fantasi och 

verklighet tillför och sporrar barns växande som person och vän menar hon.  

Ju mer man lyckas integrera och se likheter mellan lek och lärande, desto mindre 

problem behöver man ha med hur stort utrymme det ska vara av det ena eller det andra. 

(a.a. s. 10) 

Vi vill undersöka vad pedagoger har för syn på medvetet bruk av lek i verksamheten och 

barnens delaktighet i den. Styr pedagogerna verksamheten utifrån barnens sätt att tänka och 

utifrån deras intressen eller är det pedagogernas syn som styr? Är leken integrerad i 

verksamheten? Det argumenteras i uppsatsen för vad vi kallar integrerad lek, med detta 

begrepp menar vi: lek som medvetet utgår från barns intressen, och som har inslag av lärande. 
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    I tidskriften Pedagogiska Magasinet (Nr 1, 2012) tas ämnet barn och vuxnas olika syn på lek 

upp. Vad är egentligen lek? Hur ska pedagoger tolka och skildra det barn gör i sin lek?  Detta är 

frågor som forskare ställer sig inom flera fält. En av dem är Maria Øksnes (2012) som menar 

att synen på lek har förändrats genom tiderna och växlar beroende på vilken teoretisk och 

filosofisk syn man har. När Øksnes intervjuade och observerade barn i förskolan blev hon 

förvånad över vad barn faktiskt gjorde i sin lek. En stor del av leken var aktiv och fysisk, den 

kretsade inte runt roller och dialoger som man skulle kunna tro. Øksnes menar att vuxna gärna 

styr bort ifrån den fysiska och aktiva leken för att det känns tryggt för dem. Hon tror att det 

delvis beror på att pedagogerna vill lära barnen om den lek som de kan lära sig saker av och att 

det styrs av utbildningspolitiska mål. Barn vet att pedagoger har mål med deras lek och att viss 

lek uppskattas mer än annan lek, menar Øksnes. Hon påstår även att pedagoger ofta bryter 

barns lek. Barn behöver få tid att leka ifred och att får vara i sina egna tankar.  

Vuxna har ett behov av att gå in i leken. Då blir det inte alltid roligt längre. Vänta med 

att gå in i leken och se istället vad barnet gör. (Øksnes, a.a. s. 51) 

 Hur används barns lek i den styrda verksamheten? Är det så att vuxna går in och styr barns lek, 

avbryter och lägger sig i när de kanske istället skulle observera och bejaka den lek barnen leker 

och använda sig av den i verksamheten? Detta är frågor vi har med oss in i detta arbete som är 

vårt examensarbete på förskollärarutbildningen vid högskolan, Kristianstad.  

1.1 Syfte 

 Syftet med vårt arbete är att undersöka bruk av integrerad lek i förskolan. Vilken syn har 

pedagoger på lek? 

1.2 Frågeställningar  

 

♦ Hur kan pedagogen medvetet bruka barns lek och integrera den styrda verksamheten? 

♦ Hur ser pedagogen på leken och sin egen roll i den? 

♦ Hur påverkas leken av den pedagogiska miljön? 
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2 Litteraturgenomgång 

 
 I Lpfö 98/10 (2011) kan man läsa att leken är viktig för att barn ska kunna utvecklas och lära. I 

leken får barnet chans att bearbeta sina upplevelser och de får chans att leva ut sina känslor.  

 Vi kommer därför att se närmre på några olika lekteorier och vad de säger om leken. Vi tar 

även upp vår teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet. Vidare tar vi upp ämnen 

som: lekens betydelse, varför leker barn, den styrda leken, den fria leken, miljöns påverkan, 

pedagogens roll och vad säger läroplanen. Vår tanke är att undersöka vad forskningen säger om 

leken och vilken roll pedagogen kan ha för att använda den pedagogiskt som stöd till lärandet. 

Finns det något som kan kallas styrd lek och vad är det? 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Vår studies utgångspunkt är pedagogers syn på barns lek och samspelet mellan pedagoger och 

barn. Därför utgår vi ifrån ett sociokulturellt perspektiv där människan sätts in i ett socialt 

sammanhang. 

Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att förstå 

kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är därför något av 

kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv. (Säljö, 2000 s. 130) 

Säljö (2000) menar att i ett sociokulturellt perspektiv visar man att tanken och 

kommunikationen med andra hör ihop. Genom att kommunicera med andra kan pedagog/barn 

finna nya sätt att reflektera, diskutera och agera.  

Tillgång till andra människor är det nav som all utveckling snurrar kring. Vygotskij 

återkommer hela tiden till det han kallar ”utvecklingens allmänna lag”, den som 

handlar om att all utveckling uppenbarar sig två gånger, först på en social och sedan på 

en individuell nivå; först som faktiska fysiska relationer mellan människor, sedan som 

tankearbete inom individen.  (Strandberg, 2006 s. 27) 

 

2.2 Lekteorier 

Hägglund (1989) ger en bild av att redan för över 2300 år sedan i antikens Grekland 

uppmärksammande man barns lek. Filosofen Aristoteles (384-322 f Kr) framhöll lekens och 

lustens vikt för all undervisning. Han hävdade att barn ska leka, röra sig och imitera för att 

sedan dra nytta av detta senare i livet Även filosofen Platon (427-347 f Kr) hävdade precis som 

Aristoteles att all utbildning måste vara baserad på leken och att man lär bättre under lustfyllda 

och lekfulla former (Stensmo, 2007).   

    Från antiken fram till början på 1700-talet finns det i stort sett inga teorier om barns lek. 

Detta menar Hägglund (1989) hänger ihop med att barn historiskt sett inte fick vara barn utan 
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sågs mer som små vuxna som skulle arbeta och hjälpa till. Under den här tiden framställdes inte 

barn med barnkroppar på målningar och statyer utan som vuxna i kropp och ansikte, bara i ett 

mindre format. Under denna tid såg man inte lek som något som bara tillhörde barn utan även 

de vuxna lekte enligt författaren.  Hela samhällen lekte i stora karnevaler och årstidsfester 

under de här århundradena. I början på 1700-talet föddes författaren och filosofen Jean Jacques  

Rousseau (1717-1778) och han hade samma tankar om leken som antikens greker. Rousseau 

ansåg att undervisning för små barn helt skulle bygga på lek eftersom det var ett naturligt sätt 

att lära på. Han menade även att det var överskattat av vuxna att tro att de skulle kunna ersätta 

barns egen inlärning med någon annan metod än lek, allt enligt Hägglund (1998). 

    Under ungefär under samma tid som Rousseau verkade författaren Friedrich von Schiller 

(1759-1805) som även han var hänförd av barndomen och barns lek.  Hägglund (1989) menar 

att Schiller utvecklade så många tankar runt leken att man kan tala om embryot till en lekteori. 

Han talade om att det finns två poler i människans väsen. Dels en drift som står för form och 

ordning och en som står för det instinktiva.  Dessa drifter drar människor åt olika håll. Han 

menade att människan är fri i leken och att den förenade förnuft och natur. Han påstod även att 

det var i leken man gjorde sig av med sin överskottenergi (a.a.). 

    På 1800-talet verkade Friedrich Fröbel (1782-1852) som var lärare. Han kom att starta 

”Kindergarten” som var en lek och sysselsättningsanstalt. Fröbel insåg att det var nödvändigt 

med utbildning och kunskap för de som arbetade med små barn. Därför ordnade han kurser och 

höll föredrag. Han menade att för att barn ska lära måste de få möjlighet att konstruera, pröva 

och uppmuntras (Hägglund, 1989). Fröbel ansåg även att leken var ett sätt för barn att lära sig 

att samarbeta. Vägen till frihet och självständighet kom genom leken, menade han. Därför 

behövde barn få leka fritt (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). Fröbel såg även leken som 

vägen till kunskap och inte som ett tidsfördriv. För att stimulera barns verksamhetslust så 

utvecklade Fröbel ett genomtänkt lekmaterial som fortfarande används på många förskolor 

(Hägglund (1989). 

    John Dewey (1859-1952) som var filosof och psykolog påstod att leken och fantasin upptar 

barns tillvaro under småbarnsåren. Leken är ett samspel mellan barnens krafter, tankar, fysiska 

rörelse, intressen och deras egna bilder. Barnets perspektiv är de direkta sinnesintrycken 

(Stensmo 2007). 

    Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson (1902- 1994) ansåg att barn genom sin lek leker 

ut problem och därigenom självläker. Han jämförde detta med hur vuxna talar ut om sina 

traumatiska händelser. Homburger Erikson gav en bild av hur leken för barnet är den vuxnes 

variant av människans förmåga att ta vara på erfarenheter, att planera och experimentera. Han 

talade om att barn leker i olika utvecklingsstadier. Det lilla barnets lek rör sig kring den egna 
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kroppen. Denna lek kallade han autokosmisk lek. Världen som lite äldre barn bygger upp med 

leksaker gav han namnet mikrosfären. I den världen kan barnet vara ifred och syssla med sitt 

eget jag. Om barn avbryts för ofta i sin lek i mikrosfären kan det ge negativa följder och barn 

kan till och med sluta leka, påstod han. Nästa sfär som Homburger Erikson talade om kallade 

han makrosfären. I den världen börjar barn samspela med andra och de lär sig hur de ska 

uppträda mot varandra.  Barn ska få mycket tid till lek för det är i leken som barnets viktiga 

inlärning sker och det är i leken man kan reparera sårade känslor, menade han (Hägglund, 

1998). Homburger Erikson pekade på att leken framkallar glädje, tillfredställelse och frihet och 

att den skapar ro i och utanför barnet. Han påstod att ett barn som leker ordentligt, tyst och 

uthålligt tills det blir kroppsligt trött blir en välvillig vuxen som kommer att bringa andra och 

sig själv lycka. Han pekade även på att leken speglar barnets kommande liv, att barnet i leken 

lägger grunden till hur det ska förhålla sig gentemot sina föräldrar, syskon och medmänniskor 

(Fröbel, 1995).  Homburger Erikson ansåg även att den sociala miljön måste analyseras och 

även barnets samspel med den, enligt Hägglund (1998). 

    Jean Piaget (1896-1980) var biolog och utvecklingspsykolog och gav leken en central roll i 

tänkandets utveckling. Han ansåg att barns lek följer olika utvecklingsstadier. Det lilla barnet är 

undersökande och smakar, känner, släpper saker i golvet i så kallad övningslek. Det lite äldre 

barnet fantiserar och gör om saker till något annat, som Piaget benämner som symbollek.  En 

pinne kan till exempel förvandlas till en trolleristav och en sten kan bli en bil. De äldre barnen 

börjar även leka rollekar och i dem lär sig barnet att se verkligheten ur ett annat perspektiv än 

deras eget. (Hägglund, 1998). 

    I tidskriften Förskolan (Nr 9, 2012) är ett av tidningens tema: Stötta barnens lek med figurer. 

I artikeln uttalar Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi, sig om barns rollek som han 

forskat kring. Han menar att barn bearbetar sina egna upplevelser i leken och lär sig att 

åskådliggöra och förstå vad det innebär att vara människa. Två saker skiljer sig i 

identitetsskapandet och det är gestalten och berättelsen där om. Han anser att båda undersöks 

av barnen för att de ska upptäcka sig själva. Berg tror att vår identitet påverkas av allt vi är med 

om. Han anser att inget är oviktigt, men att barn påverkas olika av olika upplevelser. Han 

menar att det beror på vad barnen brottas med just då i sin egen utveckling. Berg menar att vi 

ska prata med barn om deras leksaker. Barn behöver dem eftersom de ser ondska och godhet 

visuellt mycket tydligare än andra generationer. De behöver sina figurer för att spela ut styrkan 

och godheten mot ondskan.  

    Enligt Piaget börjar barn leka regellekar efter rollekarna, där barnet tvingas inse att varje 

person har en egen vilja, ett eget jag. Barnet tvingas även förstå att man själv inte alltid har rätt 

och att man måste anpassa sig efter andra. Piaget menade att dessa utvecklingsstadier följer på 
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varandra med en självklar nödvändighet men att åldern när man går in i de olika stadierna kan 

skifta (Hägglund, 1998). 

     Filosofen och psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) framhöll lekens roll för barnets 

utveckling och la vikten vid leken som en social process. Han tyckte precis som Piaget att varje 

stadium i ett barns utveckling har sina egna motiv och drivkrafter. Det som roar det lilla barnet 

är oftast ointressant för ett äldre barn (Hägglund, 1998). Piaget menade att barn konstruerar sin 

egen förståelse medan Vygotskij pekade på att det är det sociala samspelet mellan människor 

och deras miljö som påverkar individens utveckling (Partanen, 2007). De flesta lekteoretiker 

menar att barn drivs till att leka av ett slags lustprincip. Detta höll inte Vygotskij med om. Han 

påstod att det finns andra aktiviteter än lek som ger barn större lustupplevelser. Sen finns det 

lekar som inte alltid är lustfyllda. Tävlingslekar till exempel, där bara en kan vinna. Vygotskij 

påstod även att leken kommer in i barns liv först vid cirka tre års ålder. Innan dess är barn bara 

medvetna om nuet. Han ansåg att barn under tre år lever här och nu och att de inte kan tänka 

framåt. Regellekar som en speciell form var även det något som Vygotskij vände sig mot. Han 

ansåg att alla lekar har regler. Att barn i leken klarar av mycket krångligare regler än i det 

verkliga livet. I leken är barn smartare, mognare och starkare än de är annars. Detta menade 

Vygotskij tydde på att leken är källan till barns utveckling och att det är i leken de kan 

utvecklas (Hägglund, 1989). 

    Här kan vi se en skillnad mellan Piaget och Vygotskij. Vygotskij menade att de erfarenheter 

barn tar till sig får de tillsammans med andra, något som förmedlas, medan Piaget ansåg att när 

ett barn lär sig något sker det inne i hjärnan, barnet konstruerar. Deras olika tankesätt kan 

kanske bero på att Vygotskij var psykolog och att Piaget var biolog i grunden. 

Något Piaget och Vygotskij var överrens var att leken var bra för barn. De menade att leken 

gynnade barnets sociala utveckling, deras individuella utveckling och på sikt inträdet i 

samhällslivet. Piaget och Vygotskij har lämnat efter sig en samstämmig hyllning till leken: 

Leken kan, så att säga, allt och den står i det godas tjänst (Schousboe, 2007). 

    Redan från antiken och till idag har filosofer och teoretiker visat på vilken betydelse barns 

lek har för utveckling och inlärning. De är inte ense om hur och vad man lär men att lek är 

viktig för barn är samtliga överens om. Många anser att i leken lär barn sig att samarbeta och 

träna social utveckling.  
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2.3 Lekens betydelse idag 

När vi började arbeta inom förskola för över trettio år sedan var leken inte erkänd på det sätt 

som den är idag. Då kunde man höra föräldrar ställa frågan till sitt barn: Vad har ni gjort idag 

då?  Vi har lekt, blev svaret.  Följdfrågan blev: Men ni måste väl ha gjort något mer än bara 

lekt?  Fast vi var fullt medvetna om att lek är grunden till allt lärande och att barnen kan träna 

alla sina sinnen i leken så skämdes man nästan om barnen ”bara” hade lekt. 

    Idag har vi Lpfö 98/10 att stödja oss på där vi kan visa på att hur viktig leken är för barns 

utveckling och lärande. Såhär säger Knutsdotter Olofsson (1996) om leken: 

Jag ser leken främst som en kommunikativ förmåga och en social företeelse. Leken 

uppstår i kommunikation mellan vuxna och barn i tidig spädbarnsålder. Leken föds ur 

det första sociala leendet. I början är den vuxne lekkamraten.  (a.a. s. 50) 

 Lillemyr (2002) menar att det finns åtminstone tre anledningar till varför barns lek har stor 

betydelse för den pedagogiska verksamheten i förskolan. En är att man genom att observera 

lekande barn lär sig mycket om dem och om det speciella verksamhetsområde som leken 

representerar. En annan anledning är att barn använder sin fantasi och provar sig fram i leken så 

att de lär känna sig själva och därför skapar ett bättre självförtroende. Upplevelserna i leken gör 

att barn lär sig många nya saker. Den sista anledningen som Lillemyr pekar på är att barn 

socialiseras genom leken.  Lek hjälper barn att socialiseras genom att den ger dem tillträde till 

kamrater, förskolan och dess lokaler. De tar till sig regler, värderingar, utvecklar 

självständighet, kreativitet samt utvecklar kritisk förmåga. I 4-5-års ålder märks det även tydligt 

hur viktiga kamrater är för barn enligt, Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001). 

    Forskning visar att lek är betydelsefull för åldersgrupperna 0-12 år, och kanske speciellt 

viktig för åldrarna 5-9 år. Under dessa år använder barn en stor del av sin dag till att leka därför 

är leken betydelsefull. Leken är framförallt viktig eftersom den har ett egenvärde för barn och 

för att den lägger grunden till barns utveckling och lärande (Lillemyr, 2002). Även Knutsdotter 

Olofsson (2003) pekar på att det är genom leken barn lär sig social kompetens. De lär sig att 

kompromissa, samspel turtagande och ömsesidighet. Knutsdotter Olofsson menar att vuxna 

skickas på kurser för lära sig samarbete medan barn lär det alldeles gratis i sin lek. I leken kan 

allt förvandlas och bli något annat, det är bara fantasin som sätter stopp. 
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2.4 Varför leker barn? 

Barn leker för att de har lust, leken är deras egen och den ger dem total sysselsättning. Barns 

mål med leken är själva lekprocessen som för barnet är lustbetonad och lockande. De har roligt 

i sin lek och i den står de själva i centrum. (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). 

    Hjort (1996) hävdar att i rolleken ger barn sig fantasiroller som visar på hur de vill vara som 

människor. I leken kan de skapa de personligheter som de finner betydelsefulla och de kan 

utföra de bedrifter som de vill. Dessa egenskaper som barnen tillskriver sig återkommer i lek 

efter lek och de förverkligar sina drömmar i nuet utan att fundera på framtiden. Författaren 

menar att leken ger barn glädje och möjligheter, därför försvinner de in i en fantasivärld där 

fantasin blir deras verklighet för stunden . Knutsdotter Olofsson (2002)  pekar på att om 

låtsasleken missförstås kan barnet rätta till den till verkligheten eller tvärtom: ”På riktigt?” – 

”Nej, bara på lek!”  

     Hjort (1996) betonar att i hennes undersökning framgick det att barnens motiv för att leka 

var att pröva och utveckla sin egen kompetens inom de områden som de själva upplevde som 

viktiga. 

Barn är huvudet högre när de leker, sa Vygotsky. I lek skaffar de sig 

kompetens.(Knutsdotter Olofsson, 2003 s.72) 

 Barn leker för att må bra. När de får leka färdigt blir de glada och medgörliga. När barn inte 

störs i sin lek och får leka färdigt blir de lyckliga och skönt trötta, anser Knutsdotter Olofsson 

(2003). Författaren och Homburger Erikson har en snarlik syn på barns lek. 

    Enligt Strandberg (2006) är barn i leken inte bara aktiva utan de suger till sig kunskap. De 

deltar inte bara i leken utan de är huvudgestalter som har rätt att experimentera, transformera 

och utveckla det som finns. I leken utforskar de något de förnimmer, men som de inte äger så 

mycket vishet om. Enligt författaren leker de för att lära och utvecklas genom att undersöka vad 

de inte vet för att på så vis komma på vad som finns att få kunskap om. Här verkar Strandberg 

(2006) och Hjort (1996) vara överens. Företagsamhet och medverkan går före vetandet. I leken 

handlar barnen enligt Vygotskij, ”huvudet högre” än vad de tycks vara. Detta kan ses som att 

de lär av andra kamrater i leken. Det visar vikten av att leka och vara aktiva tillsammans och att 

leken lägger grunden för utveckling och lärande. Barn leker för att i leken får kreativitet och 

fantasi utrymme (Strandberg, 2006).  

    Strandberg (2006) utvecklar barns sociala lek medan Knutsdotter Olofsson (2003) mer 

betonar att barn i leken får utlopp för sina upplevelser och kan bearbeta dem där. De få utlopp 

för sina känslor och lär sig att bemästra dem. Ofta handlar det om känslor som rädsla, skräck 

och aggression. I leken kan barn leka krig, superhjältar och vara ovänner men när leken tar slut 
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är barnen vänner och samspelta. Barn leker för att träna sitt språk, för att lära sig att lyssna på 

varandra och de pratar med varandra i förfluten tid som till exempel: ”Då när jag längtade efter 

mamma, säger vi, och du fick trösta mig, för jag var ledsen”. När barn leker kan de testa olika 

synsätt och öva sig utan att det får några farliga följder, menar Knutsdotter Olofsson (2003). 

Precis som piloter gör i en flygsimulator. Klarar man inte av situationen i den är det bara att 

avsluta och gå ur. Så kan barnen göra med leken, när det inte känns bra kan de avsluta och gå 

tillbaka till den trygga verkligheten. 

     Barn har en dragning till sociallek för att barnet då blir ett lekobjekt, för ingen annan leksak 

är så ombytlig som en lekkompis. Här finns allt äventyr, skratt, gråt och en gemenskap under 

lekens gång (Åm, 1993). 

    Leken kan uppfattas av oss vuxna som att barnen ”bara leker” medan det egentligen pågår ett 

socialt samspel på hög nivå. Leken tar barnen med på en resa genom fantasi och verkligheten 

som de lever i. Inget är rätt eller fel, alla känslor får ta plats i barnets lek, skratt, gråt och rädslor 

utan att barnet tänker på att det är just här som de övar sig i ett samspel med andra människor 

(Knutsdotter Olofsson, 2002). 

2.5 Den styrda leken 

 

Under många år har det pågått diskussioner om pedagogen ska delta i barns lek eller inte. Vad 

är rätt och vad är fel? Finns det rätt eller fel eller är det tillfället och stunden som bestämmer?     

   Hjort (1996) pekar på att flera undersökningar tyder på att den planerade och vuxenstyrda 

verksamheten har fått gå före barns egna initiativ och lek. I den planerade verksamheten har 

barnen ofta haft svårt att tillgodogöra sig kunskaper. Hjort anser att barnen måste få vara med 

och säga sin mening om hur de ser på leken och vilka behov de har. 

     Tullgren (2003) hävdar att pedagoger styr barns lek till det som anses lämpligt. Familjelekar 

uppmuntras medan mer rörliga och ”obehagliga” lekar avleds eller avstyrs. Eftersom det har 

visat sig att det mest är flickor som leker familjelekar och flest pojkar som leker de ”vildare” 

lekarna anser författaren att det skapar problem för båda könen. Hon menar att flickorna får 

svårt att få prova på lekar som är lite häftigare eller mer rörliga eftersom pedagogerna avleder 

dessa till förmån för lugnare lekar.  Även pojkarna råkar illa ut eftersom de får anstränga sig för 

att hitta plats för den lek som av pedagogerna inte anses leva upp till normen. Tullgren (2003) 

pekar på att barn bland annat styrs mot de kompetenser som de anses behöva i sina framtida liv 

och mot det som anses normalt för dem. Barn styrs på olika sätt, med normala tillsägelser eller 

mer lustbetonat och vänligt. Den lustbetonade styrningen skapar en vilja att följa normen. 

Tullgren menar, att målet med pedagogers styrning verkar vara den goda leken som i framtiden 

ska leda till den goda individen som kommer att göra de goda valen. De egenskaper som lyfts 
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fram i den styrda leken är till exempel aktivitet, kreativitet och konstruktiv konfliktlösning och 

ett förhållningssätt som lämpar sig till ”det livslånga lärandet”.  

Författaren hävdar att barn styrs utifrån det som samhället antar är framtiden och barns behov i 

samhället, utifrån tron på vad barn kommer att ha användning av i livet. Hur pedagoger styr 

barnen handlar inte om att styra dem efter vad som väntar dem eftersom det är svårt att ha 

kunskap om, utan vad det finns för allmän uppfattning i samhället och om dess framtid.  

Sett ur det här perspektivet har vi inte kommit fram till sanningen om lekens eller 

barnets natur. Dagens uppfattning om barnet som kompetent och aktivt är en 

konstruktion som passar vår tid och vårt barn och utgör rationaliteter för en styrning 

vars mål är att skapa medborgare som samhället behöver. Dagens barn erbjuds en 

barndom som anses passa för de vuxna som ska befolka framtiden. (a.a. s. 119)  

Detta kan betyda att Tullgrens syn på den styrda leken handlar om att förskolans mål av 

pedagogerna uttolkas som att de ska styra barnen mot en framtid som vi inte vet något om, 

utifrån en tro om vad de kan ha nytta av i framtiden. 

2.6 Den fria leken 

 

Lillemyr (2002) menar att det utan tvekan är den fria leken som tilltalar barn mest. Knutsdotter 

Olofsson (2003) visar att i leken så framställs barn som fria aktiva.  Hon menar att barn i sin lek 

kan leva ut sin fantasi, och kreativitet fria ifrån vuxnas styrning. I leken förbereder barn sig för 

vuxenlivet genom att självständigt bestämma utifrån sina egna erfarenheter.  

    Leken ger barn glädje och möjligheter som ingen annan verksamhet gör därför söker barn sig 

till den, anser Hjort (1996). I leken kan barn uppfylla sina drömmar och önskningar och agera i 

en symbolvärld som är riktad mot nuet, utan att behöva tänka framåt. Barn blir glada av att 

leka, menar hon. Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att man inte behöver berömma barn när 

de leker med ord som: ”Så bra ni leker.” För själva leken är sin egen belöning. Lek i sig kan 

skapa inre belöning och motivation. Att barnet söker sig ifrån verkligheten in i fantasins värld 

och då kommer in i ett annat medvetandetillstånd, är belöning nog. 

    Hoff (2012) anser att barn behöver mycket fri lek för att de ska kunna utveckla kreativitet 

och låtsaslek. Barnen behöver få leka under längre tid där de får ta plats och där det finns 

utrymme för lek. Hoff menar att barn som alltid blir sysselsatta av styrda verksamheter som 

leds av vuxna eller datorspel inte kan utveckla sin kreativa fantasi eftersom det oftast inte ges 

utrymme till det i dessa aktiviteter. I en vuxenledd aktivitet ska barn oftast följa de regler som 

den vuxne introducerar. För att barn ska utveckla sin kreativitet krävs det att pedagoger låter 

barnen ändra på reglerna och uppmuntrar dem till andra lösningar. 
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    Att bli avbruten i leken gör att barnen tappar koncentrationen och mister lusten att fortsätta 

leka. Det kan liknas vid att själv sitta vid tv:n och se ett intressant program och någon sitter 

bredvid och pratar om något annat helt annat. Vem kan hålla kvar koncentrationen då? 

När barn är inne i en lek så är det pedagogernas skyldighet att se till att barnen får leka ostört 

om det är möjligt. Tyvärr, så att det nog så att det är pedagogerna som stör barnen helt i 

onödan, för samling, fruktstund eller för andra aktiviteter anser, Knutsdotter Olofsson (2003). 

    Med detta menar Knutsdotter Olofsson förmodligen att ostördhet är en förutsättning för att 

barn ska kunna leka en invecklad rollek eller lära något som kräver koncentration och fokus. 

Många aktiviteter kan läggas in i leken, som fruktstunden till exempel. 

    Enligt den amerikanske lekforskaren Pellegrini visar studier att barn som fått leka fantasi- 

och drama lekar kunde berätta historier på ett skickligare sätt än de andra barnen. Han menar 

att språket skapar sammanhanget, för handlingen framåt och formar lekens karaktär eller roller 

(refererad i Lindqvist 1996).  

      Knutsdotter Olofsson (1996) betonar att om leken ska utvecklas i en barngrupp så handlar 

det om pedagogernas förhållningssätt, om att sätta barnen i centrum och inte om att överta tips 

och förfaringssätt ifrån andra. Ett förhållningssätt där arbetslaget är tillåtande, är aktiva i leken, 

medvetna om att lekregler och lekkoder måste tränas in och att skapa en glad och trygg miljö.  

    Det finns dock de som ser den fria leken på ett annat sätt. Hjort (1996) beskriver i sin 

avhandling hur Andersen och Kampman ser på den fria leken. De menar att fri lek är ett 

begrepp som kommer ifrån den vuxne där pedagogerna fråntar sig sitt ansvar. De anser att 

barnen får leka fritt för att pedagogerna ska bli fria ifrån barnen och för att de ska slippa 

reflektera, tolka eller handla i leken. Samtidigt säger de att den fria leken ur ett historiskt 

perspektiv kan ses som en ambition för att tillskriva barndomstiden och det lekfulla ett värde 

(refererad i Hjort 1996). 

    Öhman (2011) anser att fri lek inte innebär att släppa barnen utan uppsikt och utan 

inblandning. Det handlar snarare om att se vad barnen gör i sin lek, att observera för att se 

barns kompetens, deras utveckling och intressen. Leken kan ge svar på vilka kamrater barnen 

föredrar att leka med och vad lekarna går ut på. Knutsdotter Olofsson(1996) framhåller att för 

att leken ska kunna hållas levande måste pedagogerna visa ett intresse för barnens lekar och 

hjälpa dem att genomföra dem. Pedagogerna måste lägga sina egna idéer åt sidan och hjälpa 

barnen i deras kreativitet, uppmuntra dem så att de blir duktiga på att genomföra det som de 

tänkt sig. Hon pekar även på att det varit fel att gå in i barns lek men att det nu är en revolution 

inom förskolemetodiken att pedagogerna aktivt deltar i barns lek på barns villkor. Knutsdotter 

Olofsson (1996) ställer sig frågan: Är det kanske så att den fria lekens pedagogik är den enda 

som i grunden visar barn respekt och tar dem på allvar?  
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    I Hjorts (1996) avhandling framgår det att Andersen och Kampman ser på den fria leken som 

ett sätt för pedagoger att frånta sig sitt ansvar och att komma ifrån barnen (refererad i Hjort 

1996). Öhman (2011) utgår däremot ifrån att pedagoger studerar leken för att få en bra bild av 

vad barn har för intressen och vad det är som händer i barnens värld. Att pedagogerna visar ett 

intresse för leken och engagera sig så att barnen når dit de vill komma med sin lek precis som 

Knutsdotter Olofsson (1996) framhåller. Utifrån sina studier kan pedagoger sedan bygga vidare 

för att integrera barns lek i den styrda verksamheten.   

2.7 Den fria lekens integrering i styrda aktiviteter 

 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) anser att i den perfekta förskolepedagogiken 

samordnas lek och lärande till ett. Med det vill de ha sagt att teman som man arbetar med i 

verksamheten används i leken och observationer av barns lek används i temat. De menar att då 

finns det plats för det lekande lärande barnet! Då finns det utrymme för engagerande och 

samspelade pedagoger som är med barnen i leken, teman och rutinsituationer under deras dag 

på förskolan. Under en sådan arbetsform blir barnens dag en lek för lärande. Biesta (2006) 

hävdar att om barn ska kunna lära måste pedagoger engagera sig i deras funderingar, känslor 

och låta dem styra på sitt eget, unika vis. 

    Barn ska få vara delaktiga och välja tema och få vara med och utforma temats innehåll där 

det är möjligt och utifrån deras förutsättningar. Barn ska ges inflytande eftersom ett av 

förskolans uppdrag är att fostra barnen till demokratiska medborgare. För att det ska kunna 

genomföras måste de få vara med och påverka förskolans innehåll och sin egen situation. 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006)   

     Åberg & Lenz, Taguchi (2007) beskriver i sin bok Lyssnandets pedagogik vikten av att 

lyssna på barn och tillsammans med barnen bygga upp en pedagogisk verksamhet som är i 

konstant förändring. I boken beskriver de något som de kallar ”hörstyrka”. Filip fem år 

beskriver hörstyrka så här:  

Jo, man måste lyssna hela tiden på vad alla pratar om, noga måste man lyssna. Det är 

bara så man kan få en bra hörstyrka. (a.a. s. 10) 

 

Åberg & Lenz, Taguchi (2007) menar att visst, vi har alltid lyssnat på vad barn säger men hur 

har vi lyssnat egentligen?  De menar att pedagoger har lättar för att sprida det de själva kan och 

vet än att lyssna på vad barn har att säga. Var har då ”hörstyrkan” tagit vägen undrar de?  

Pedagoger måste lyssna aktivt på barn så de blir delaktiga och de kan påverka sin dag på 

förskolan. För att vi ska nå dit finns det inga genvägar utan vi måste göra så här: 
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Det handlar om att bli ärligt nyfiken och medvetet lyssna på det barnen gör och tänker i 

vardagen. Det handlar om att återerövra ”hörstyrkan”. (a.a. s. 10) 

Ju mer vi läser och studerar barns lek så fundera vi på om det egentligen behöver finnas fri och 

styrd lek? Är dessa ord förlegade idag? Kanske handlar det om att leken ska finns överallt där 

det styrda och fria går in i vartannat och blir en integrerad lek som i ett tema som utgår ifrån 

barnens intressen. En lek som genomsyrar hela dagen på förskolan där barn leker sig igenom 

sin dag med pedagoger som lyssnar, är närvarande och tar vara på barns intressen. Att de 

utifrån intressena bygger barns tillvaro på förskolan. I en integrerad lek menar vi att barn 

utvecklas tillsammans men lär utifrån sin verklighet på ett demokratiskt sätt.  

2.8 Miljöns påverkan 

Miljön på många av våra förskolor består av stora ljusa rum med tjusiga textiler och gröna 

växter. I den fria leken söker sig barn till enskildhet där de kan leka ostört. De bygger kojor 

under borden med hjälp av en filt, i en garderob eller på något annat trångt ställe. Därför bör 

man skärma av stora rum så att barnen får små ”rum” där de kan få utlopp för sin lek utan 

inblandning, menar Knutdotter Olofsson (2003). 

    Miljön handlar också om vilken inställning vi vuxna har till barns lek och vilket material 

barnen har att tillgå i sin lek. Om den vuxne uppmuntrar leken och ser till att vara en del av den 

kan lekregler göras tydliga för barnen. I en lekvänlig miljö i förskolan stimulerar pedagogerna 

och leken kan bli varierad.”Den som en gång lärt sig leka bär lekförmågan med sig genom 

livet”, anser Knutsdotter Olofsson (1991). Strandberg (2006) menar att material och hjälpmedel 

bör finnas i ögonhöjd för barnen eftersom det underlättar deras utveckling och att de får en 

överblick i vad som finns att tillgå. 

 

Barnet förhåller sig kreativt till sin miljö; använder de delar som är meningsfulla för 

dess utveckling. Det är hur miljön existerar för barnet som är det väsentliga”. 

(Strandberg, 2006 s.20)  

 

Knutdotter Olofsson (1996) pekar på vikten av att vara tillåtande. Med det menar hon att 

pedagogerna inte ska ha så många regler och restriktioner för barn när de leker. Det är när barn 

inte har något att göra som de kan bli destruktiva.  Med detta vill förmodligen författaren visa 

att pedagoger ska vara tillåtande lite oftare och låta barnen förändra miljön genom att bli fria att 

flytta runt möbler, leksaker eller annat material på förskolan. ”Ingen regel utan undantag” heter 

det i ordspråket. Krukväxter kan få vara med i leken, möbler ska få flyttas runt och alla rum ska 

få användas till det barnen vill ha dem till. Det är då barnens lek utvecklas, anser hon. Även 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar att barn ska få vara delaktiga i hur den 
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pedagogiska miljön ska utformas på förskolan. Miljön ska utformas så att den stimulerar och 

utmanar barnens lärande. Strandberg (2006) anser att pedagoger inte ska lägga ner för mycket 

tid på att skapa miljöer för barnen. Det är fördelaktigare att barn och vuxna fortlöpande 

funderar över, omprövar och förändrar rummets kontext tillsammans. Att ändra miljöer utan 

barns delaktighet skapar ingen utveckling utan kan snarare leda till utanförskap eftersom 

barnen inte vet varför miljön förändrats eller hur det gått till. Även Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) har samma inställning som Strandberg och uttrycker det såhär:  

Den pedagogiska verksamheten vilar på demokratins grund, vilket innebär att vi aldrig 

någonsin kan välja bort att lyssna på barnen. När det handlar om miljöns utformning 

betyder det att det är mitt ansvar som pedagog att ständigt observera vad barnen gör i 

sin miljö, t.ex. vilka material barnen använder, (men också vilka material som inte 

används). (a.a. s. 33) 

 Vad författarna vill förmedla tolkar vi som att miljöerna och pedagogerna ska vara tillåtande 

och miljöerna ska bestämmas tillsammans med barnen. Alla förändringar ska göras när barnen 

är med eftersom de inte förstår vad som hänt om de inte är delaktiga.  

2.9 Pedagogens roll och stöd i leken 

 

Sedan Fröbels dagar har leken haft en viktig plats i förskolans verksamhet och den utgör även 

en viktig del i förskolepedagogiken, menar Hjort (1996). Det har dock visat sig i flera 

undersökningar att den fria leken har fått stå tillbaka för den planerade vuxenstyrda 

verksamheten i förskolan. Pedagogernas planerade aktiviteter har fått gå före den fria leken och 

barns uttalade behov. I Lpfö 98/10 står det att förskolläraren ska se till att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. 

    Hjort (1996) menar att om vuxna ska kunna förstå hur barn går in i leken och hur de tar till 

sig den måste vi möta dem i just leken, där barn handlar utifrån sig själva och på sina egna 

villkor. Leken tillhör barnen och vi som är vuxna måste närma oss den med stor försiktighet. 

Det kan betyda att pedagogen lär om barns tänkande genom att ta vara på leken i nya 

sammanhang. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) menar att det finns två centrala perspektiv 

som alla pedagoger måste förhålla sig till nämligen lekens egenvärde och lärande genom lek. 

Med lekens egenvärde menar de att det är ett tillstånd som barnet går in i här och nu och som 

det är lustfyllt att vara i. Med detta vill de förmodligen påvisa att när pedagogen planerar leken 

får de inte glömma lusten och glädjen i den. 

    Granberg (2000) menar att pedagoger måste se det barnen ser och göra det barnen gör. De 

ska leka tillsammans och använda samma material. Tillgång till lekberedda vuxna är lika 

viktigt inne som ute. Hon anser att pedagoger ska vara närvarande för barnen, för att 

uppmuntra, stödja, bekräfta och även förstärka barnens egen förmåga till det de gör. Med 
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skräckblandad förtjusning blir barn jagade i leken och de finner det lika roligt att ta fast de 

vuxna. 

 

Varje barn är fött med en förmåga att leka – precis som det är fött med en förmåga att 

tala. Men för att det lilla barnet skall utveckla ett rikt språk, så måste vi tala med barnet, 

lyssna på det och läsa för det. På samma sätt är det med lekförmågan. För att leken 

skall bli utvecklad, måste vi leka med barnen, lära dem förstå leksignalen och att skilja 

”på lek” från ”på riktigt”, lära dem hur man gör när man låtsas, lära dem att ”lag, lag, 

lag” entonigt betyder att nu lagar jag bilen, lära dem att ”Då var du storasyster och jag 

var lillasyster” betyder att vi ska leka detta. (Knutsdotter Olofsson 2003, s.31) 

 Vad Knutsdotter Olofsson menar med detta kan vara att barns lekförmåga utvecklas 

tillsammans med pedagogerna i leken. Pedagogerna måste vara med och visa vad som är lek 

och vad som är på låtsas för att barn ska få en lekförståelse.  

2.10 Vad säger läroplanen? 

Läroplanen säger att barn söker och erövrar kunskap bland annat genom lek. Därför ska 

verksamheten utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 

kunskaper.  Verksamheten i förskolan ska formas efter ett medvetet bruk av barns lek för att stödja 

varje barns utveckling och lärande. Genom leken och lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem. I den gestaltande och skapande leken kan barnet få möjlighet att uttrycka och 

bearbeta sina upplevelser, känslor och erfarenheter. Läroplanen säger även att förskolans miljö och 

planering bör utgå ifrån barns behov och intressen (Lpfö 98/10). 

    Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att om förskolan ska kunna leva upp till 

läroplanens mål och hålla en hög kvalitet ska det finnas pedagoger till hands som ska hjälpa 

barnen att göra egna val och diskutera med dem som har svårt att välja själva. En förskola som 

ger barn flera tillfällen under dagen att leka själva med aktiviteter de själva valt ute eller inne 

håller en mycket hög kvalitet. Pedagoger som engagerar barnen, pratar med dem om olika 

valmöjligheter, låter de vara med i planeringen och är lyhörda för barnens kunnande och 

intressen kan hålla en hög kvalitet, menar författarna. 

    Vi anser precis som författarna att om barns behov och intressen får styra verksamheten så 

har de lättare för att ta till sig kunskap. Barns lek och intressen måste integreras i verksamheten 

eftersom det främjar barns inlärning, motivation och drivkraft för att tillgodogöra sig den 

kunskap förskolan vill förmedla. 
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 3 Metod 

I detta kapitel redovisar vi den metod, kvalitativ intervju, som vi har valt att använda för att 

samla in material till empirin. Vi beskriver urvalet av informanter, tillvägagångssätt och hur vi 

bearbetat och gjort vår analys av studien. Även ett etiskt övervägande beskrivs. 

3.1 Metodval 

Studies syfte är att undersöka hur pedagogerna på förskolan ser på barns lek och då framför allt 

den styrda leken. Eftersom vi var intresserade av att förstå förskollärarnas sätt att resonera och 

få en förståelse för olika handlingsmönster valde vi en kvalitativ intervju (Trost, 2010).    

     Denscombe (2010) menar att med en djupgående intervju når man informantens synpunkter, 

tolkningar, känslor och kunskaper som de besitter inom ämnet. Han anser att dessa sakers natur 

är sådana att de inte kan framställas med några få ord utan behöver granskas på djupet. Därför 

valde vi att göra djupgående kvalitativa intervjuer med många frågor och följdfrågor för att få 

fram så utförliga svar som möjligt. 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ intervju utmärks bland annat av enkla och raka frågor som kan ge 

mångfacetterade och innehållsrika svar. När intervjuerna är gjorda finns ett rikt material som 

det kan finnas många intressanta svar i (Trost, 2010). Kvalitativa intervjuer syftar inte till 

kvantifiering utan målet är att hitta olika skiftande beskrivningar av olika kvalitativa synvinklar 

av informantens livsvärld; den bygger på ord inte siffror. Den som utför intervjun ska motivera 

informanten på så sätt att den så precist som möjligt beskriver vad den tror, vet och hur den 

handlar i olika situationer. Sedan är det upp till den som intervjuar att söka svar från intervjun 

och sammanställa uppgifter som kommit fram (a.a, 2009). 

Olika tolkningar av samma intervjuavsnitt förekommer förvisso, fast förmodligen inte 

så ofta som man tror. (a.a. s.227) 

 Ovanstående citat pekar på att intervjuare oftast är överens i tolkningsfrågan men att det kan 

förekomma olika tolkningar. Det är därför viktigt att samtala och komma till samförstånd.  

Kvale & Brinkman (2009) menar att det handlar om att se sakligt på det man tolkar och att 

uppgiften i en analys är att hitta det unika och korrekta betydelsen. Under rubriken bearbetning 

och analys framgår det hur vi gick tillväga. 
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3.3 Urval och undersökningsgrupp 

Vår studie baseras på fyra förskollärare från kommuner i södra Sverige. Vi valde ut en man, tre 

kvinnor och en kvinnlig reserv om någon skulle hoppa av under studiens gång. Vår tanke var 

att få med två kvinnor och två män. Eftersom förskolläraryrket är kvinnodominerat var det inte 

lätt att tillgodose.  Åldersspannet på informanterna är 39 till 63 år. Tid i yrket varierade mellan 

fyra till 35 år. Även här gjorde vi medvetna val eftersom vi ville se om tankarna ändrats under 

årens gång. Det skiljer 31 år mellan den första förskollärarens examen och den som 

examinerades sist.  

     I en kvalitativ intervju är urvalen små och väljs av forskaren själv. Det är inte kvantitet som 

är viktigt i en kvalitativ intervju utan att välja personer som genom sitt sätt att se på det som ska 

undersökas kan tillföra studien relevant innehåll (Ryen, 2011). Vi har därför försökt att få med 

personer med olika bakgrunder och utbildningar. Samtliga är utbildade förskollärare. En har 

även en utbildning som specialpedagog, en är barnskötare i grunden, en är lågstadielärare med 

utbildning ifrån ett annat land och en är utbildad lekpedagog. Vem som är vem framgår inte i 

vår redovisning eftersom det skulle kunna leda till att personerna inte längre förblir anonyma. 

Därför har vi även valt att ge personerna fingerade namn som: Ola, Pia, Anna och Lotta. 

3.4 Genomförande 

För att hitta relevant litteratur till studien har vi använt oss av databasen Libris men även av 

våra lokala bibliotek och kurslitteratur. Vi har använt oss av sökord som: pedagogik, lek, barns 

lek, styrd lek, barns lärande och fri lek.  

    Vi kontaktade våra informanter personligen eller via telefonsamtal där de tillfrågades om de 

ville ställa upp på en intervju angående barns lek som skulle mynna ut i en studie om 

pedagogers syn på barns lek. Vi upplyste informanterna om att intervjun kom att ta minst en 

timme i anspråk, kanske mer beroende på vad de hade att delge oss. De fick veta att det rörde 

sig om en ljudinspelning och att allt material kom att behandlas konfidentiellt. De fick även 

veta att de i den färdiga studien skulle vara anonyma och att de under arbetets gång kunde 

avbryta sitt deltagande när som helst.   

    Våra informanter fick ta del av intervjufrågorna t vid intervjutillfället eftersom vi ville ha 

spontana svar och inte något som de tänkt ut i förväg. Intervjuerna gjordes vid ett tillfälle med 

varje informant på grund av att informanten skulle få ge sin egen bild av det vi frågade om. De 

som deltog vid intervjun var intervjuaren och informanten eftersom informanten inte skulle 

känna sig pressad eller i underläge som hade kunnat bli fallet om vi båda varit med. 

Informanterna fick bestämma tid och plats för intervjuerna, detta för att informanterna skulle 

känna sig trygga och känna att de hade den tid som intervjun skulle komma att ta. Samtliga 
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intervjuer skedde på förskollärarnas arbetsplatser i rum som det gick att sitta ostört i. Ryen 

(2011) pekar på vikten av att intervjuer görs på det ställe där kunskapen har utvecklats. Hon 

menar det är negativt att göra intervjuer på andra platser än informanternas egna domäner. 

    Varje intervju varade mellan femtiofyra minuter och två timmar och elva minuter.  

3.5 Bearbetning och analys 

När våra intervjuer var klara tog ett omfattande arbete vid.  Nu var det tid att sammanställa allt 

det som sagts av våra informanter. Ljudfilerna som spelats in skrevs ner på papper av den som 

gjort intervjun. Detta för att det skulle bli så exakt och korrekt som möjligt och ge mesta 

rättvisa åt intervjun. Det krävdes många timmars arbete och ljudfilerna avlyssnades flera 

gånger för att inget skulle missas eller feltolkas. Vissa saker diskuterades under intervjuerna 

som inte är relevant för vårt arbete, det har därför inte tagits med i det nedskrivna materialet. 

Det sammanlagda antalet sidor uppgår till 40 A4 – sidor. Därefter sammanställde vi fem 

områden var utifrån vår intervjuguide. Stödord som vi såg som unika i intervjuerna plockades 

ut och sorterades in under olika kategorier för att sedan sammanställas i vår text.  Vissa ord 

hamnade under flera kategorier, då kunde vi se att de hade ett samband med varandra. Det 

använde vi oss av under sammanställningen genom att göra nya rubriker av våra huvudfrågor. 

Ryen (2011) beskriver det såhär: 

När vissa data passade in i flera kategorier använde hon den kontext som de uppstått i 

till hjälp. (a.a. s. 115) 

Vi har läst varandras texter och lyssnat på intervjuerna och diskuterat kring det som skrivits. 

Sedan har vi lagt till och dragit ifrån för att återigen diskutera. Allt för att få en så rättvis bild 

som möjligt av vad våra informanter sagt under intervjuerna. Ryan (2011) framhåller att en av 

huvudpoängerna är att minska ner data man samlat in så man ser just det som är relevant för 

studien.  Under resultat och analys presenteras detta. 

3.6 Etiskt övervägande 

 

 Kvale & Brinkman (2009) menar att det ställs etiska krav på forskaren att uppnå hög 

vetenskaplig kvalitet på den kunskap som ska offentliggöras. De pekar på att det ska vara så 

riktiga och representativa uppgifter som möjligt för forskningsområdet man valt att undersöka. 

Tystnadsplikten får aldrig brytas. Det finns ingen forskning som är så viktig att man får kringgå 

de etiska kraven. Alla dokument och ljudfiler ska förvaras så att ingen obehörig får tillgång till 

dem, menar Trost (2010). 

    Vi är medvetna om de höga krav det ställs på oss när vi ska analysera vår studie. Ljudfilerna 

från våra intervjuer ger en sanningsenlig och ordagrann bild av vad våra informanter har sagt 
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vid intervjutillfällena. Det är vår skyldighet att framställa informanternas svar på ett 

sanningsenligt och riktigt sätt utifrån dessa. Därför har ljudfilerna lyssnats av ett flertal gånger 

för att därefter skrivas ned som dokument. Ljudfilerna kommer vi, vår handledare och vår 

examinator att få tillgång till, om de så önskar. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt och våra informanter kommer att vara anonyma i studien. Efter examinationen 

kommer alla ljudfiler och dokument att förstöras, eftersom de inte ska användas i något annat 

sammanhang. 

Vi har följt de rekommendationer som Vetenskapsrådet fastställt vid datainsamling och 

information till våra informanter (www.codex.vr.se/) 

– frivilligt deltagande som kan avbrytas 

– anonymitet/konfidentialitet 

– förvaring av datamaterial 
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4 Resultat och analys  

 
I denna del av studien redovisas det empiriska underlaget. Syftet med vår studie är att belysa 

pedagogernas bruk av barns lek i förskolan.  

    Kapitlet redovisas i tre huvudteman där Lek som fri utifrån barns verklighet inleder följt av 

Lek i integrerad verksamhet och slutligen Miljön, barnens arena. Samtliga teman har ett flertal 

underrubriker.   

   Studien bygger på relevant material från intervjuerna med våra informanter. Vi använder oss 

av informanternas citat i texten för att med deras egna ord belysa vad de vill förmedla. 

    Samtliga intervjufrågor finns att läsa i sin helhet i bilaga 1.  

4.1 Leken som fri utifrån barns verklighet 

 

Pedagogerna talar om leken som fri eftersom det är en lek barn själv väljer och bestämmer om 

hur den ska gestaltas. De menar att barn leker för att ha roligt, för att få utlopp för sina fantasier 

och utvecklas i ett socialt samspel med sina vänner på förskolan.  

4.1.1 Synen på leken och det sociala samspelet 

 

När vi frågade våra informanter om vad leken innebar för dem svarade de att barnen utvecklas, 

lär och bearbetar sina upplevelser genom leken. De sa även att barnen får utlopp för sin fantasi, 

lär sig turtagande och sociala regler. Leken ska genomsyra hela verksamheten i förskolan, den 

ska vara närvarande, menar Pia. 

I leken finns allting, det beror på vad man vill se (Pia). 

Observeras barns lek så kan nog alla förskolans mål hittas där menar pedagogerna, det beror på 

vilka ”glasögon” man tar på sig. 

    Samtliga informanter anser att barns lek är viktig för barn men de uttrycker detta på olika 

sätt. Det är viktigt att barn lever ut sin fantasi och att de går från sin verklighet in i 

fantasivärlden.  Lotta menar att barn lever ut sin fantasi dels genom leken men att det inte 

behöver vara så, det går att leka utan att fantisera, till exempel i den tidiga leken där små barn 

roas av tittut – lekar. Leken är viktigt för den sociala utvecklingen och för samspelet 

tillsammans med andra barn. 

Leken är grunden till allting som turtagning, samförstånd och ömsesidighet (Anna). 

 Ola säger att man leker in saker, utgår från sig själv och att det är en utmaning för barnet. Lotta 

anser att barn genom sin lek kommer vidare i sin utveckling och sitt lärande. Hon påpekar även 
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att barn bär med sig erfarenheter hemifrån som sedan delas med andra. Pia betonar att leken är 

en inkörsport till livet:  

 
 

De bor i ett samhälle, de har vuxna omkring sig, de har barn omkring sig, djur, naturen. 

Sen måste de få leka ut för att de ska bli aktiva medborgare. Det är på det viset barn 

leker de tar in lite av verkligheten i sin lek och kryddar med fantasi och kreativitet då 

blir det oftast bra lek (Pia).  

 

   Lotta pekar på att leken måste fungera och att alla barn ska få känna att det är meningsfullt att 

leka, få känna glädje i sin lek. Leken ger barnen grunden till att kunna ge och ta, att visa respekt 

för andra och att få en gemenskap i gruppen.  Men också att få känna att man är förstådd, säger 

hon. 

Tryggheten kommer först för att sen kunna ta till sig kunskap (Pia). 

 Leken ses som utvecklande och stöd till lärande och informanterna anser att barn bearbetar 

sådant de varit med om i leken. Barn lever ut sin fantasi och kreativitet i leken men även små 

barn leker som ännu inte har fått begrepp om vad fantasi är. Små barn kan kikna av skratt när 

mamma försvinner men plötsligt kikar fram igen som i en tittut – lek som Lotta beskriver. 

Informanterna menar även att barn lär sig i samspel med varandra men på olika vis beroende på 

olika bakgrunder. Deras synsätt speglar ett sociokulturellt perspektiv.  

    Vygotskij menade att all lek inte ses som lustfylld, därför frågade vi informanterna när de 

ansåg att lusten kan gå över i olust i leken. Pia tyckte att frågan var mycket intressant och vill 

fundera en stund. 

Jo, när de leker och om en kompis bestämmer för mycket så kan det bli att den andre 

tvingas in lite grann och då kan det gå galet och att leken inte blir lustfylld (Pia). 

 Våra informanter var eniga om att när någon blir tvingad till något i leken då är den inte längre 

lustfylld. De menade att lek ska vara rolig och Lotta menade att lusten är lekens grundkärna. 

Lotta tyckte även att när lek övergår i tävling då är det inte längre lek, hon menade att en 

tävling kan vara rolig och lärorik men leken har dött ut. 

    Ola tog upp lek som urartar i mobbning men pekade på att barn inte är onda eller egoistiska 

utan de är bundna till sin utveckling. Han menade att det finns en hierarki i varje barngrupp 

som barn inrättar sig i.  

     Lotta ansåg att tävlingslekar, sådana som bara en kan vinna inte är lustfyllda.  Vi tolkar 

Lottas ord som att: leken dör ut, när den övergår i tävling och blir en jakt på att vinna.  Vi ser 

det som att hon menar att i tävlingslek är det många som blir besvikna och ledsna och lusten 

med leken försvinner.  
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    Vi tolkar det som att informanterna anser att lust måste finnas i lek för att den ska vara rolig, 

är leken inte rolig är det ingen lek. Då övergår den i något annat mindre lustfyllt där barn kan 

bli tvingade, mobbade eller i en tävling där bara en kan vinna med besvikelse för de övriga. 

    Informanterna ansåg att barn leker för att ha roligt, skapa relationer, utvecklas tillsammans 

med andra och för att de vill återuppleva olika intryck som de har fått in. Intrycken 

återupplever de i leken och bearbetar dem. Lotta menar att människan är en social varelse och 

ett flockdjur som har ett grundläggande behov av att spegla sig i andra likasinnade. Hon säger 

att har barnet en inneboende trygghet så vågar det hänge sig, lämna verkligheten, gå in i 

fantasin och lämna ut sig till andra barn.  

    Ola pekar på att det finns en drift, en inneboende kraft som tar sin form i leken.  Dels barnets 

egen utveckling, dels en social utveckling tillsammans med andra. Han anser att när barn leker 

så är det ett sätt att erövra omvärlden på. Ola säger några tänkvärda ord: 

 
Jag tror att leken är en väldigt stark drift för att utvecklas som människa.  Att i bästa 

fall i detta samhälle så hade inte leken upphört utan man hade fått fortsätta att leka hela 

livet. Det kan man säga som allvarsamt att det är viktigt att få leka fram saker och få 

prova på för då går ju utvecklingen framåt (Ola). 

Olas citat tolkar vi som att han menar att det i leken är viktigt att våga, få prova på nya saker, 

att även få misslyckas och prova igen för att inte stagnera. Vågar man inget blir det ingen 

utveckling.  

    Det alla informanterna är eniga om är att barn leker för att ha roligt, fantisera och för att 

utvecklas i ett socialt samspel med sina kamrater. De säger även att barn leker utifrån sina 

erfarenheter och sin verklighet.  Lotta menar att barn leker fantasilekar där de hittar på lekar 

som att hunden rymmer hemifrån eller något sådant i rolleken fast det inte har hänt. Detta för 

att sen kunna hantera det på ett bättre sätt om det skulle hända. Våra informanter är helt eniga 

om att allt går in under leken, i den kan man söka all kunskap. De ger exempel som: socialt 

samspel, turtagande, utforskande, ömsesidighet, självtillit, självkännedom, motoriken, leken är 

en helhet menar de.  

Man lär sig av varandra enligt Vygotskij men att man även behöver ha stimulans i sin 

lek och då är den sociala attityden väldigt viktig. Att man har folk, inte bara leksaker, 

utan att man ska ha människor omkring sig, både vuxna och barn och främst säger 

Vygotskij barn i relation till barn. De barn som kan lite mer de blir som draghjälp 

därför är det viktigt att blanda olika åldrar och olika förmågor i en grupp (Pia). 

Pias citat pekar på vikten av att ha andra att lära av. Att vara i en grupp där det finns personer i 

olika åldrar som kan ge och ta av varandra. Alla lär av varandra, vuxna som barn, alla har något 

att dela med sig av. Varje individ har sitt bagage och sina kompetenser som andra kan dra nytta 

av, det handlar bara om att belysa dem och plocka fram dem.  
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4.1.2 Pedagogens roll som arrangör, närvarande och som stöd i leken 

 

I barns lek är det pedagogen som ska lyssna på barnen. Det är barnen som ska leda den vuxne, 

inte tvärtom är våra informanter rörande eniga om.  De menar att man som pedagog måste vara 

närvarande i leken.  Man ska ha magkänsla och kunna avläsa barnen säger Pia. Om leken 

urartar eller om någon inte får vara med så är det dock den vuxnes skyldighet att gå in och styra 

upp.  Lotta menar att det inte får vara något tvång i leken. Får någon inte vara med så anser hon 

att man som pedagog ska starta en ny lek med det barnet. Den leken kanske väcker nyfikenhet 

hos andra barn som vill vara med. Det går inte att tvinga in ett barn i en lek som pågår menar 

Lotta för rollerna är redan uppgjorda.   

Då dör den leken som barnen har byggt upp med allt vad det är och vilka roller som de 

olika har och vad som hänt. Tjoff, borta som att sticka hål på en ballong. Det måste 

vara på ett sätt som följer leken. Jag måste förstå leken som pedagog, leken kan inte 

förstå mig så att säga. Det måste vara jag som anpassar mig till barnen och leken 

(Lotta). 

Sen får man en massa idéer som man sedan kan utveckla tillsammans med barnen, 

dessutom lär man sig så mycket själv.  Jag tycker att det är slående att man har varit 

inne i leken och fått sådana idéer, aldrig i livet att jag själv hade kommit på det, va.  Så 

får man en helt ny syn.  Det är verkligen en rundgång där (Ola). 

Ola beskriver hur mycket han får ut själv av att delta i barns lek. Nya idéer, lärdomar och nya 

synsätt. Vi tolkar det som att det handlar om att ta på de rätta ”glasögonen” och att lyssna med 

hela sin ”hörstyrka” när man går in i barns verklighet. Ola menar att det är viktigt att vara 

närvarande i leken. Barnen ger en uppgifter och de är glada att man är med och det är på deras 

villkor säger han. Han pekar dock på att man deltar för lite i barns lek. 

Barnen får mer tid att leka men sen undrar man ju samtidigt, vad leker de egentligen? 

(Ola). 

Anna beskriver hur hon gärna går in i leken som en gäst på till exempel ett kalas. Hon ger en 

bild av sin lust av att vara med i leken och barnens glädje av att hon deltar.  Barnens 

uppskattning gör att det känns meningsfullt menar hon. Hon beskriver det på detta vis: 

Man vill ju inte störa för mycket heller när de leker, man vill ju inte ta över leken man 

vill ju smälta in i den ju (Anna). 

Anna pekar på att man kan samla en liten del av barnen och bygga på deras intressen, det 

behöver inte alltid vara hela barngruppen menar hon. Pia säger så här: 
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Man måste låta barn vinkla leken som de vill annars vore det en katastrof. Man lägger 

sig i av välmening och vill styra upp men jag tror att man måste lära sig att vara tyst 

och bara vara.  Man vill lägga sig i för att hjälpa dem som inte kan men de kommer 

oftast fram för något barn tar ledarrollen så blir leken styrd igen men på ett annat sätt 

för då styrs den av barnen (Pia). 

Pia anser att vuxna stör barnen i leken och inte ger dem en möjlighet att komma in i den djupa 

leken. Barnen behöver tid för att få lekro säger hon. 

    Pia beskriver hur de en dag tog fram material och visade barnen hur de tyckte att det skulle 

användas. Sen kom de på sig själva och lät barnen göra som de ville, det här blev resultatet: 

När vi blev tysta blev inte leken den som vi sagt att de skulle leka och vi satt där och 

var närvarande men det blev inte alls som vi tänkt oss. Men det blev barnens lek. ( Pia) 

 

Samtliga informanter försöker att utgå ifrån barnens lek/intressen när de arrangerar aktiviteter 

med barnen. Lotta gör det mest när hon är med enskilda barn för att få barnet att ta till sig det 

hon vill förmedla. 

 Vi utgår ifrån deras värld för att sedan ta dem till nästa nivå. (Pia) 

4.1.3 Symboler i den fria leken gör innehållet synligt 

 

Ola anser att de tillgängliga leksakerna på förskolan styr mycket av barnens lek men menar att 

barn är bra på att göra om dem till något annat.  Pia och Ola tänker på detta vis: 

En pinne kan bli en docka och sedan en häst, något blir en rymdraket och vi åker i den, 

då blir det ett symboliskt tänkande (Pia). 

För den vuxne är en bil en bil men för barnet är bilen en bil i början av leken men blir 

något annat under leken (Ola). 

 En pojke har en leksaksmobil med och den har han nu för att ringa till mamma och det 

måste man acceptera som pedagog (Pia). 

Pojken i Pias citat använder sin mobil för att kommunicera med sin mamma som inte finns i 

rummet utan någon annanstans. Här visar pojken på att hans tankar är hos mamman och det är 

henne han vill prata med och om i sin lek. 

Tre av pedagogerna svarade att barnen får ta med sig egna leksaker och använda dem i 

verksamheten. Tar barn med sig kam, spegel och hårband så visar barnen på sitt intresse. Då 

kan vi ordna en miljö som frisörsalong så att leksakerna kan användas tillsammans med flera av 

barnen, menar Anna. Då visar den vuxne ett intresse för leksaken som är med till förskolan och 

barnet får visa och prata om den med de andra barnen i barngruppen. Uppstår det konflikter 

eller problem med medtagna leksaker så gör vi ett uppehåll, menar Ola. 
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    Lotta säger att inga leksaker får tas med till förskolan, där hon jobbar idag, vilket hon tycker 

är synd eftersom det kunde berika och stimulera andra barn till lek och att man växer själv av 

att få visa sin leksak för de andra i barngruppen. Det är viktigt att låta barnen få ha sin fantasi 

med i verksamheten anser hon. Kommer det ett barn och säger att Anna inte är här idag utan 

det är en prinsessa som är här istället. Då är det prinsessan som får komma och äta och jag kan 

inte fortsätta att ropa på Anna för hon är ju inte här idag menar Lotta. 

    Ola tar upp att egna leksaker kan skapa problem som till exempel att vinna kompisar. Om 

sådant uppstår menar han att då måste det till en diskussion om vad en kompis är. Han säger 

även att leksaker kan komma bort, händer det får barnen stå för det själv eftersom de valt att ta 

med en egen sak i leken. 

    Vi kan konstatera att det är ett varierande synsätt hos pedagogerna angående egna leksakers 

vara eller inte vara på förskolan. Man gör dock ett undantag för mjukisdjuren som får vara med 

i verksamheten som vid samlingen eller vila. De äldre barnen fantiserar och gör om saker från 

en sak till något annat, det som Piaget benämner som en symbollek. Barns fantasi är fantastisk 

och de kan göra om vad som helst till det som de behöver i leken anser informanterna.  

 4.2  Lek integrerad i verksamhet 

Nedan beskrivs hur informanterna talar om styrd lek som möjligheter att involvera barns fria 

lek i styrd verksamhet. Det innebär att planera verksamheten utifrån barnens verklighet och 

intressen och därmed ta den fria leken på det allvar den kräver för barns utveckling. Att planera 

för att sedan integrera detta i den styrda verksamheten så att barnens behov är med och styr. 

4.2.1 Leken som redskap i lärandet 

Tre informanter säger att de bygger sina teman på barns intresse och det som de kan se att barn 

är intresserade av. Ola menar att barn ger en så mycket tips och idéer, bygger man på dem så 

vet man att den styrda verksamheten utgår ifrån barnens behov.  Han anser att om man utgår 

ifrån barnens intressen så märker man om man träffat rätt. Den styrda verksamheten blir 

mycket intressantare, roligare och mer givande för både barn och pedagoger. 

 

Pedagogerna på min avdelning utgår från vad barnen leker och bygger på deras intresse 

och utvecklar det vidare (Anna).  

 

Pia ansåg att barnen fick en upplevelse när de vuxna började leka i temat, det blev en styrd lek 

men en upplevelse för barnen och leken utvecklades till en ny nivå. Ola ville undersöka vad 

barnen verkligen ville i sitt temaarbete och startade temat matematik. Då upptäckte han att det 
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fanns mycket mer än bara siffror inom matematiken. Han såg hundra ingångar i temat men det 

var bara han i arbetslaget som brann för ämnet så då blev det inte riktigt det som var tänkt. Han 

menar att man bör vara minst två pedagoger som arbetar med samma tema.  

    Ola sa så här om vad man kan få ut av leken: 

Men jag menar att det är grundläggande för vår verksamhet, för du får ju en jättefin 

relation med barnen.  Du får ju ut så mycket som du sen har nytta av i hela 

verksamheten (Ola). 

Vi tolkar det som att Ola menar att genom att studera och delta i barns lek så framgår det vad 

barn har för intressen där pedagogen knyter an till barnen som man sedan kan bygga 

verksamheten/ temat på. Ola säger att han fick en jättefin relation till barnen genom att delta i 

deras lek. Han pratar om matematik och hur han gjorde ett tema av detta genom att använda sig 

av barnens sätt att tänka i den styrda verksamheten. På det viset var barnen delaktiga utifrån 

sina intressen men Ola styrde temat så att det innefattade matematik men då på barnens villkor. 

En integrerad lek ger stöd till sammanhang där allt finns med utifrån barnets perspektiv och där 

de lär utifrån sin verklighet 

    De övriga informanterna arbetar inte med temainriktat arbete idag, men viljan finns att kunna 

göra det framöver i sitt arbete. Pedagogerna vill få fram ett fördjupat lärande hos barnen, Lotta 

menar att leken är barnens egen lärande metod. 

  Att ta tillvara barnens intressen på deras nivå så att de känner att vi är intresserade av 

deras lekar (Anna). 

 Det är pedagogens uppgift att hitta barnets intresse och lyfta barnet utifrån det. Alla barn är 

lika bra men på olika vis menar Ola. Pia pekar på att de gör observationer och ser hur barnen 

leker, vad de är nyfikna på och hur de kan ta vara på deras lek. 

     Leken blir på barnens nivå så att den blir intressant och lärande för dem. Pedagogen måste 

finnas till hjälp för barnet så att de kan uppnå sin nivå i leken säger Pia. Leken är barnets egen 

lärande metod och det är pedagogens kunskaper om detta som är avgörande för hur leken blir. 

Att kunna spela ett spel och ha roligt tillsammans är viktigt men vinner man i spelet så är det 

grädde på moset, anser Ola. Lotta pekar på att en gemensam förståelse och vilja i arbetslaget 

måste finnas för att motivet till temaarbetet ska bli bra annars fallerar allt. 

Det är kunskapen hos pedagogerna det hela hänger på (Lotta). 

Ola efterlyser mera tid för att få till en bra dokumentation av temaarbetet som han utför med 

barnen. Tidsbrist och även stress är två av bovarna i arbetet, anser både Lotta och Ola. 

 Vi tolkar det som att pedagogerna måste kommunicera med barnen under temaarbetet för att ta 

tillvara barnens intresse och kunskap om ämnet i temat de arbetar med. Även kommunikationen 
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i arbetslagen brister och det verkar som om det finns väldigt olika syner ute på förskolorna. Vi 

ser även att det finns en efterfrågan efter mer planeringstid för att kunna dokumentera och 

planera så att stressfaktorn minskar. 

4.2.2  Arbetslagets syn på leken i verksamheten 

Diskussioner i arbetslaget pågår hela tiden om lekens betydelse för barngruppen. Teoretiskt tror 

man på leken men i praktiken sviker man den för mycket, anser Ola. Man går utbildningar om 

barns lek, efter det måste man få tid till att planera och genomföra det man lärt annars rinner 

det ut i sanden och falnar bort, säger han. Ola beskriver hur han läste boken De små mästarna 

av Birgitta Olofsson (1996) och hur den var som en tändande gnista för honom från teori till 

praktik. I boken går pedagogerna in i leken och den har nästan varit som en bibel för mig säger 

han.   

Jag känner att det är ett oerhört glapp mellan arbetslaget och hur jag skulle velat arbeta 

(Ola). 

Enligt Ola handlar det om kommunikation mellan pedagog – barn och pedagog – pedagog . 

Han ger en bild av att det gäller att vara närvarande i barns lek och visa ett intresse för deras 

tankar. Informationen som kommer fram ska sedan diskuteras i arbetslagen för att sedan 

användas i ett kommande tema. Vi får känslan av att i Olas arbetslag drar de åt olika håll och då 

blir det ingen struktur på verksamhet. 

     Pia anser att arbetslaget måste diskutera om hur tillåtande de är och hur de förhåller sig till 

leken. Alla i arbetslaget måste dra åt samma håll menar hon så att det finns en trygghet för 

barnen i deras lek på förskolan. En kan inte vara ”snällare” än någon annan menar hon. 

     Anna anser att det är viktigt att kunna dela upp sig i olika rum tillsammans med barnen så 

att de känner sig trygga i sin lek och att pedagogerna är där barnen leker. Man får försöka utgå 

ifrån barnet och se vad det vill och kan i leken menar Pia. Ibland tar ett barn pennor och går 

iväg och då säger den vuxne: Vad ska du med pennorna? Då antar man att barnet ska rita på en 

vägg men det vet man ju inte menar Pia. 

Vi diskuterar hur tillåtande är du och hur tillåtande är jag. Hur vi förhåller oss till leken 

är något vi diskuterar. Vi är ganska olika i vårt arbetslag. Vi tillåter olika saker (Pia). 

 Tre arbetslag menar att de har väldigt delade meningar kring leken. Några arbetar mycket för 

att enas och få en förståelse för varandras åsikter.  

Får man flytta en lek från ett rum till ett annat? Får man flytta materialet? Det är svårt 

eftersom vi har många små barn i gruppen (Pia). 
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Det finns en varierad syn på leken idag i våra arbetslag, eftersom pedagogerna är i olika åldrar 

och har olika utbildningar, menar Lotta. Hon tycker att mycket har ändrats under åren, det som 

från början var ett arbete med att ta hand om barn till att idag ha en läroplan som ska följas. Vi 

har mer än bara barnen att ta hand om idag menar hon, det är också ledarskap, 

konflikthantering och lärande som vi ska kunna förmedla till barngruppen. Lotta betonar att det 

är inget negativt att ha olika syn på leken för den ska variera. Hon uttrycker sig såhär:  

Synen på leken ska vara spretig och varierande (Lotta). 

 Helhetssynen i arbetslaget bygger på värdegrunden som är vår grundpelare, menar Pia. Alla i 

arbetslaget får anstränga sig för att få en helhet. Vi bygger den på öppenhet, respekt och 

gemenskap. Tryggheten är viktig för barnen så att de kan ta till sig kunskapen. 

    Pia menar att det är viktigt att arbetslaget diskuterar hur tillåtande vi är i leken med barnen. 

Får barnen flytta pennorna från ett rum till ett annat? Hur ser arbetslaget på detta? Här har man 

en diskussion i arbetslagen så att det ska finnas en grundsyn för att barnen ska kunna känna en 

trygghet i sin lek på förskolan. Ola tänker så här: ”Att under resans gång kan man förändra. När 

det kommer en ny kollega måste man diskutera, lyssna och vara tillåtande. Man måste våga 

prova och göra misslyckanden det är ju det vi lär av. Vi ska ha ett mål och vi ska nå dit men sen 

hur vi når dit är det som är spänningen.” 

 

 Det är viktigt att försöka diskutera och att kunna enas och inte ge upp för att man har 

olika syn, vi har ju alla olika bakgrund (Pia). 

 

     Enligt alla pedagogerna har man en pågående diskussion om lekens betydelse och hur den är 

närvarande i verksamheten. Alla är eniga om lekens betydelse för barnen på förskolan. Dock 

tolkar vi att det i vissa arbetslag råder en stor oenighet eftersom pedagogerna har så olika 

uppfattningar kring lek och vad det är. Några arbetar mycket för att nå varandra medan andra 

har resignerat. Lotta tycker inte som de andra utan att det är positivt med olika syn på leken i 

arbetslaget. Vi tolkar det som om hon menar att det blir så många fler synvinklar då och mer att 

diskutera. 

4.2.3 Styrdokumenten som stöd i arbetet 

Genom barns lek når man nästan alla målen i läroplanen som, matematik, naturvetenskap, språk 

och kommunikation. Det man inte når är föräldrarna menar Lotta. Ola menar att man når målen 

i läroplanen som demokrati och värdegrunden i leken. Det sociala, emotionella och motoriken 

finns också med, menar han. Läroplanen kräver gott om tid och den ska lyfta förskolan men när 
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det kommer en motsättning då tycker man att styrdokumenten bara är jobbiga, tiden som krävs 

av mig kanske inte finns och då faller det hela man har för lite planeringstid, enligt Ola. 

Jag vill ha tiden, jag vill inte planera mellan blöjbytena (Ola). 

   Tre av informanterna svarade att läroplanen ger dem ett stöd i arbetet på förskolan som gör 

att de får en högre status i sitt arbete med barnen på förskolan. Inte bara i leken utan i det 

dagliga arbetet som genomsyras av kopplingar från läroplanen till arbetet i barngruppen. 

Styrdokumenten blir lite av min bibel (Pia). 

 

 Pia säger även att hon ser på läroplanen som hennes lathund. Hon anser att det är viktigt att se 

att varje barn har gått igenom varje målformulering i läroplanen. 

    En informant sa att de inte använder styrdokumenten i det dagliga arbetet, vilket de borde 

göra, mera för att få en djupare förståelse för detta. Lotta menar att det är lätt att läsa 

styrdokumenten och konstatera att ja, men det gör vi eller detta skulle jag kunna göra mera men 

det är bara ytligt utan vi behöver bena upp styrdokumenten mera i våra diskussioner i 

arbetslaget.  Merparten känner en trygghet i läroplanen men fler diskussioner och mer tid hade 

varit önskvärt, kan vi se i informanternas svar. 

    Ola framhåller att man som pedagog ska samla allt man upplever i leken med barnen för att 

sedan dokumentera det. Det ska göras en pedagogisk dokumentation där arbetslaget gör 

gemensamma utvärderingar för att sedan tillsammans diskutera hur man ska gå vidare. 

4.3. Miljön, barnens arena 

Nedan belyser informanterna sin syn på hur miljön i förskolan kan ge utrymme för barns lek. 

De visar på hur miljön kan förändras samtidigt med leken och hur leken då tar nya former.  

4.3.1. Användning av miljön som stöd i leken 

 Ola anser att miljön är ramarna för leken. Som pedagog måste jag hålla en stimulerad miljö för 

att lek ska kunna uppstå menar Lotta. Miljön är bord, stolar och lekmaterial men också 

varandras miljö där vi är vänliga, kamratliga mot varandra säger hon. En levande och attraktiv 

miljö så att barnen vill vara där och bli kreativa tycker Anna. Att man gör materialet tillgängligt 

för dem, de ska kunna ta det för att kunna visa vad de vill göra säger hon. Ola menar att barnen 

har en väldig drivkraft, här får man se till barnens behov och vad det finns för behov i 

barngruppen.  
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Det ska synas vad det är man håller på med, när man kommer in på avdelningen får 

man ett, ah ni arbetar med detta. Det ska vara tydligt så att en utomstående kan se vad 

vi arbetar med just nu (Anna). 

 Lotta framhåller att en viktig uppgift som pedagog är att införskaffa nytt material eftersom 

gruppen ändras under tid. Kanske möblera om för gruppen kräver något annat, säger hon. Pia 

menar att de har många små miljöer som barnen kan leka olika sorts lekar i. Arbetslaget 

bestämmer hur miljön ska se ut, sedan är det barnen som styr sin lek. Hon menar att det är bra 

att ha miljöer som sätter igång leken men man får se till barngruppens behov.  Man kan 

möblera om på avdelningen för att skapa andra miljöer. Byta ut ett byggrum till ett spelrum 

säger Lotta. När man startar en ny barngrupp så kan man ta bort en del material så det inte är så 

mycket att välja på, vilket är bra för de minsta barnen. För många valmöjligheter bidrar till 

stress anser hon. 

    Ola har diskuterat mycket runt miljön och rummen på förskolan med sina arbetskamrater. 

Han vill att rummen ska utgå ifrån barnens intressen och inte för att personalen vill ha en ateljé.  

Jag skiter i det, man tröttnar, det är klart att vi kan ha ett rum där man ritar, det är väl 

kul men utgår det ifrån barnen? (Ola). 

Låta barnen visa vad de är nyfikna på och utifrån detta gör vi miljöerna menar Ola. Man gör en 

utvärdering när det dyker upp andra intressen och då måste rummet förändras. Det är då miljön 

följer barnen men det är önsketänkande. Vad Ola ger en bild av är att en ateljé kanske inte 

behövs om inte barnen har ett brinnande intresse av att måla. Måla och rita kan göras i vilket 

rum som helst utan att det behöver vara just i en ateljé. Ett staffli kan plockas fram och sättas i 

vilket rum som helst och där det kanske ingår i den pågående leken. 

     Ola tar även upp ämnet gardiner som tycks vara ett hett ämne på den förskola han arbetar 

på. Han kan inte förstå vikten av gardiner och hur man kan ha tid att stryka dessa. Han 

ifrågasätter även om det står i styrdokumenten att vi ska ha en hemmiljö på förskolan eller om 

den ska vara som en institution. 

Det är klart styrdokumenten är öppna och man kan tolka de på olika sätt men jag har 

svårt att se gardiner i dem (Ola). 

 Lotta ger sin syn på en bra utemiljö och menar att den inte behöver kosta pengar, ” jag som 

pedagog får se till att hjälpa barnen på traven”. Utemiljö på landet där barnen kan ha sin lek 

direkt i skogen blir på ett sätt men på ett annat i staden. Det handlar om att kunna ta tillvara på 

den miljön man befinner sig i, anser hon. 

     Vi kan konstatera att även här finns det meningsskiljaktigheter inom arbetslagen. Alla våra 

informanter är överrens om att man ska göra bra miljöer för barn. De framhåller att de ska vara 
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lustfyllda och inbjuda till lek. Vad vi kan utläsa så är det bara Ola som direkt säger att miljön 

på förskolan ska förändras efter barnens behov och intressen. 
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5 Diskussion 

 I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat i relation till tidigare forskning, vår 

forskningsfråga och våra frågeställningar. Vi frågade oss hur pedagogerna ser på leken och sin 

egen roll i den och hur pedagogen medvetet kan bruka barns lek i den styrda verksamheten.    

Vår analys visar att informanterna anser att leken är bra för barn, att i den ligger grunden för 

allt lärande. De delar den synen med de filosofer, teoretiker, forskare och författare som vi valt 

att ha med i vår studie. Informanterna anser precis som Piaget och Vygotskij att leken är ett sätt 

för barn att lära sig ett socialt samspel, att de utvecklas individuellt och att leken är 

inkörsporten till samhällslivet (Schousboe, 2007).  Studien visar att informanterna anser att 

barnet har en inre drift som handlar om barnets egen utveckling och social utveckling 

tillsammans med andra. Dessa tankar kan kopplas till Piaget då han anser att barnet i rolleken 

tvingas inse att varje person har en egen vilja, en egen identitet. Informanterna menar även att 

barnen lär sig att bearbeta sina upplevelser i leken. Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller 

även hon, att barn får utlopp för sina upplevelser och kan bearbeta dem genom att leka ut 

rädslor, skräck och aggressioner.  

    I tidskriften Förskolan (Nr 9, 2012) menar Berg att barn bearbetar sina egna upplevelser i 

leken och lär sig att förstå vad det innebär att vara människa och därigenom skapar de sig en 

egen identitet.  

    Vi kan även se att Vygotskijs tankar om att leken inte alltid är lustfylld finns hos 

informanterna då de, precis som han påpekar att tävlingslekar inte är lustfyllda (Hägglund, 

1998). När lek övergår i tävling så leks det inte längre utan det blir en kamp om att vinna, att 

vara först eller bäst. En tävling kan vara lustfylld men inte för alla. De som inte vinner eller de 

som kommer sist tycker inte att det är lustfyllt utan känner kanske en stor besvikelse över att de 

inte vann. I leken gör man något roligt tillsammans, ingen ska ställas utanför. Det är 

pedagogernas roll att se till att leken förblir god och inte urartar. 

     Genom att observera och delta i barns lek fick informanterna viktig information om barns 

intresse som de sedan kunde använda för att bygga tema och utveckla vidare i den styrda 

verksamheten. Pramling och Carlsson (2003) menar att om det finns det en engagerande och 

samspelade pedagog som är med i leken då det finns plats för det lekande lärande barnet. 

    Hjort (1996) menar att pedagoger ska möta barn i deras lek och på deras villkor. Då kan 

pedagoger lära mer om hur barn tänker för att sedan ta vara på leken i nya situationer. Vi vill 

framhålla att det kan vara i ett tema där barnen genom sin lek valt vad de ska arbeta med, som 

kan genomsyra hela dagen på förskolan. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 
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anser att pedagoger ska gå in i barns lek när de blir inbjudna och kommunicera med dem så att 

barnens kompetens stärks. 

    Någon pedagog lyfte fram intresset och kreativiteten som barnen visade i sin lek och 

planerade utifrån detta i temat. De menade att barn ska få känna lust, ha roligt och lära sig 

samspela med varandra. När temat startades var kanske inte alla barn lika intresserade men 

under tiden som temat pågick blev flera av dem nyfikna och anslöt sig till gruppen. Pedagogen 

samspelade med barnen så att de kände att den hade ett intresse av det de gjorde i sin lek. 

Pedagogen menade att barns lek är deras egen lärandemetod som pedagoger kan använda sig av 

i temaarbete. Hjort (1996) pekar på att i den planerade verksamheten måste barnen få möjlighet 

att vara med och säga sin mening om hur leken ska vara. Endast två av pedagogerna som vi 

intervjuat arbetade temainriktat vilket vi förvånades över eftersom Lpfö 98/10 visar att om 

förskolan arbetar temainriktat kan det ge ett mångsidigt och sammanhängande lärande. 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan 

barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.  (Lpfö 98/10, s. 6) 

Vi kan inte heller se att leken används på det sätt som vi skulle önska att den gjorde. Att den 

genomsyrade hela dagen på förskolan, att den var integrerad i verksamheten och att den helt 

utgick ifrån barns intressen. Med det menar vi att genom att lyssna på barnen och ta vara på 

deras kompetenser och kunskaper kan vi nå målen. Leken kan finnas med vid måltider eller 

måltider kan ingå i leken. Påklädning, blöjbyten, utevistelse allt kan bli en lek där barnen är 

delaktiga. Det pratas om den styrda leken som ”Björnen sover”, ”Hunden och benet” med flera 

och den fria leken där barn leker lekar som ”Mamma, Pappa, Barn”. Vi menar att den 

integrerade leken kan börja redan på morgonen när barnet kommer och vara med hela dagen. 

Leken kan ändras och ta nya vägar och barn kan komma och gå i de olika lekarna. Eftersom vi 

är flera pedagoger på en avdelning så kan det vara olika lekar som pågår samtidigt. Det kan 

även vara barns egna lekar utan pedagoger. Det är då extra angeläget att pedagogen är lyhörd 

och inte bryter leken utan leker med i den för att styra leken till de mål man vill nå. Johansson 

och Pramling Samuelsson (2007) uttrycker våra tankar såhär: 

För att arbeta målorienterat och integrera lek och lärande krävs att läraren är både 

kunnig om innehållet (lärandets objekt) och lyhörd för barns livs- och 

erfarenhetsvärldar. (a.a. s. 230)  

 

 

Resultatet från vår studie visar att det i vissa arbetslag rådde väldig oenighet om hur leken ska 

användas och om temat ska utgå från barnens intressen. Vi anser att mer tid för pedagogiska 

diskussioner, ledda av förskolechef eller rektor, kan leda till att man kommer närmre varandra i 
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arbetslaget och att man då kan se en lösning för barnens bästa. Att som en av våra informanter 

få arbeta ensam med ett tema för att det inte finns intresse hos de övriga, kan inte vara bra. Har 

barn ett intresse anser vi att det är det som pedagogerna ska bygga vidare på, och inte 

arbetslagets egna intressen. Finns inte kunskapen kan den sökas tillsammans med barnen och 

det i sig kan ge en lärande och givande upplevelse, för både barn och pedagoger. Något som 

inte känns lustfullt i början kan bli en fin upplevelse när man väl ger sig in i ämnet. Att se barns 

lust när de får arbeta med något de brinner för gör att man som pedagog kan få samma glöd för 

ämnet.  

    Åberg & Lenz Taguchi (2007) menar att värdegrundsfrågor måste diskuteras i arbetslaget för 

att man ska kunna mötas i gemensamma etiska reflektioner runt det pedagogiska arbetet. De 

menar att pedagogerna inte får glömma bort att lyssna och utgå från den barngrupp man just för 

stunden har framför sig. Det går inte att arbeta som man gjort tidigare när det står nya barn 

framför en. Då måste verksamheten utgå ifrån dem. 

    Pedagogerna anser att de har för lite tid till diskussioner vad det gäller styrdokument och 

verksamheten i övrigt. De känner att läroplanen har höjt statusen på yrket men att de ofta 

känner sig stressade av den, eftersom det krävs mycket av dem som de känner att de inte alltid 

kan leva upp till. Vi inledde vår studie med detta citat som även våra frågeställningar baseras 

på: 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. (Lpfö 98/10, s.6) 

 

Vad är ett medvetet bruk av lek och hur främjar man varje barns utveckling och lärande?   Vi 

tolkar precis som informanterna i vår studie att det är barnens behov och intressen som ska 

styra. Att samtliga barn inte behöver vara med i allt, utan det måste finnas ett eget intresse för 

att barn ska ta till sig kunskap. Vi vill gå ett steg längre och påstå att ett medvetet bruk av lek är 

när pedagogerna arrangerar verksamheten utifrån barnens behov och intressen, där de är 

närvarande, stödjande och inspirerar i en integrerad lek. 

    Samtliga informanter ansåg att man kan uppnå i stort sett alla förskolans mål genom leken. 

Normer och värden, utveckling och lärande och barns inflytande allt vad som står därunder kan 

uppfyllas inom lekens ramar. De anser dock att det behövs mycket mer tid till planering, 

dokumentation och pedagogiska diskussioner. De menar att som det ser ut idag i förskolan så 

råder det stress, tidsbrist och ”att planera mellan blöjbytena” som Ola utrycker det, leder inte 

till någon utveckling. 

     Vi undrade även hur leken påverkades av miljön. Alla var överrens om att miljön var viktig 

på förskolan och att den var grunden för en god lek. Överlag så tyckte informanterna att 
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arbetslaget skulle bestämma över miljön, de tyckte att den skulle vara stimulerande, attraktiv 

och levande.  

I Lpfö 98/10 står det såhär: 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. (Lpfö 98/10, s. 12) 

Vi funderar på hur mycket styrdokumenten styr och diskuteras i arbetslagen. En av våra 

informanter ville inrätta miljön efter barnens intressen, men resten av arbetslaget hade en annan 

syn på saken.  Detta problem tror vi är alltför vanligt på många förskolor. Det inrättas 

målarrum, snickarrum, dockrum och byggrum, när barnen kanske har ett brinnande intresse för 

något helt annat än vad personalen tror att barnen vill ha. Åberg & Lenz Taguchi (2007)  pekar 

på att miljön på förskolan oftast inte ändras efter en ny barngrupp utan att barnen får anpassa 

sig till den miljö som är.  Författarna framhåller även att när leken inte fungerar som 

pedagogerna tänkt med rollekar i dockvrån så skyller man det på den ”jobbiga” barngruppen. 

När man istället ska fundera på om miljön är inrättad efter den nya barngruppen.  

    Miljön liknar ofta hemmiljön på förskolorna. Det är inte ofta som dokumentation om 

verksamheten pryder väggarna eller visar på vad barnen har för intressen. Istället sitter det 

planscher eller barntavlor på väggarna (Åberg & Lenz Taguchi (2007). 

Hur vi pedagoger ordnar miljön på förskolan säger något om vad vi har för uppfattning 

om förskolans roll, barn och barns lärande. (a.a. s. 28) 

Även gardinfrågan som Ola tog upp är ett hett ämne på förskolorna. Många anser att gardiner 

är viktigt för att få en hemlik och mysig miljö. Vi anser att förskolan inte ska efterlikna hemmet 

och därför är gardiner inget nödvändigt. Fönster kan ha rullgardiner som barnen varit med och 

målat på eller flera hyllor i fönstret med olika intressanta material som inbjuder till lek och 

lärande.  

    I en bra miljö på förskolan menar vi att det ska finns mycket som stimulerar till lek under 

barnens vistelse under dagen och att pedagogerna har en bra ”hörstyrka” som lyssnar in barnen 

under lekens gång och fångar deras intressen (Åberg & Lenz Taguchi 2007). Alla på förskolan, 

barn och pedagoger, ser till att bygga en stimulerande tillvaro tillsammans. Knutsdotter 

Olofsson (2003) menar att pedagogerna måste tillåta barnen att förändra miljön i förskolan. 

  5.1 Metoddiskussion 

 

Vårt val av metod blev kvalitativa intervjuer. I tidigare studier (Gidlöv, Nilsson & Palmér, 

2012) har vi använt oss av kvantitativa metoder i form av en enkät och insåg därför att någon 
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sådan metod inte skulle vara gångbar i denna studie eftersom vi ville veta mer om 

informanternas personliga tankar. Trost (2010) menar att om den som gör en intervju är 

intresserad av att till exempel försöka begripa hur människor tänker, påverkas och handlar så är 

en kvalitativ intervju mer passande. 

    Vår första tanke var att göra observationer på informanternas arbetsplatser. Eftersom det var 

pedagogernas åsikter och tankar vi sökte stannade vi vid att göra enskilda intervjuer som var 

mera omfattande. I efterhand kan vi känna att det hade varit intressant att göra observationer på 

förskolorna för att se hur pedagogerna agerar i barngruppen. De kanske använder sig av leken 

mer än vad de själva är medvetna om.  

    Vår ambition var att intervjua två kvinnor och två män. Att finna män i ett så 

kvinnodominerat yrke var ingen lätt uppgift. Vi fann en man till studien och sen föll valet på tre 

kvinnor med olika bakgrund. Vi sökte personer med olika utbildningar bakom sig och som 

hade arbetat olika länge. Detta för att olika erfarenheter kanske skulle ge variation i tankesätt 

och åsikter. Vi hade även tankar på om åren i yrket spelade någon roll. Vi kan inte se någon 

sådan skillnad utan det beror nog mer på intresse, fortbildning och hur arbetslaget och 

ledningen driver de pedagogiska diskussionerna.  

    Vi var lite osäkra på om våra ljudupptagningar skulle påverka resultatet av intervjuerna. Vi 

märkte dock aldrig att någon av informanterna kände sig obekväma på grund av ljudupptagaren 

utan den glömdes fort bort. 

    Våra intervjuer har gett mersmak till flera av informanterna och väckt nya tankar hos dem.  

Jag tycker att var jätte bra frågor, väldigt genomtänkta och huvudet på spiken. 

 

 Slå ett slag för leken, sa Lotta och skrattade. Alla möjligheter man har att plocka fram 

leken och lyfta den ska man ta sa hon.  

 

Med det ville Lotta säga att hon var glad över att vi gjorde en studie om lek eftersom hon anser 

att det är utifrån leken barn lär. Kunskap ska lekas in menar hon. Även Pia tyckte att frågorna 

var väldigt intressanta och sa:  

 

Så intressanta frågor, jag vill gärna skriva ner dem.  

 

Anna tyckte att en del av frågorna gick i varandra och blev därför svåra att besvara. 

     Kvale & Brinkman (2009) ger en bild av hur en intervjuperson kan förändras under en 

intervju och komma på andra tankar. En person kan under intervjun upptäcka nya aspekter som 

personen inte varit medveten om innan intervjun. Intervjufrågorna kan göra att personens 

inställning till ett visst tema förändras under intervjuns gång eftersom saker kanske sätts i ett 
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annat sammanhang. Det visar på att en intervju kan vara en vunnen kunskap för den som 

intervjuar och för informanten. 

 

5.2 Slutsatser 

 Slutsatserna i vår studie är att informanterna har olika avsikter och motiv med barns lek. 

Samtliga ser dock leken som lärande, utvecklande, att barn utvecklas individuellt och socialt. 

De anser att barns intressen ska lyftas fram i den styrda verksamheten, att man utifrån det kan 

utveckla leken vidare. Verksamheten styrs trots allt fortfarande mycket utav pedagogerna utan 

att barnen får vara med och delta utifrån deras verklighet och behov. Vi kan se en önskan ifrån 

informanterna att de vill styra verksamheten till en integrerad lek där leken genomsyrar dagen 

efter barnens behov och intressen med pedagoger som arrangörer.  

    Några såg styrdokumenten som en belastning eftersom tiden inte räcker till för att uppfylla 

kraven i dem. Vi tror att det kan bero på att arbetslagen inte får tid att tillsammans diskutera 

styrdokument och lyssna på varandras åsikter.  

    Pedagogerna menar att miljöns utformning i förskolan är viktig för barns lek. Miljön ska 

stimulera till lek därför ska den vara attraktiv och levande. I studien såg vi att miljön 

fortfarande mest utgår ifrån hur pedagogerna vill ha det och inte utifrån barnen. Även här såg vi 

att mycket berodde på att personalen inte hade tid till diskussion i arbetslaget om hur de ville 

utforma miljön.  

5.3 Nya väckta frågeställningar 

Som vi redan påvisat i vår metoddiskussion så skulle det vara intressant att göra observationer i 

förskolan för att se hur pedagogerna arbetar i barngruppen med leken. I vår studie får vi veta 

hur de tänker och hur de arbetar med barns lek men studien visar inte hur det verkliga arbetet 

går till i barngruppen och i arbetslaget. I studien framgår det att arbetslagen har en varierande 

syn på gott och ont, därför hade det varit intressant att följa hela arbetslaget i deras diskussioner 

kring leken och hur de arbetar med den i barngruppen. 

En annan fråga som väckts och som skulle vara intressant att studera är hur rektorer och 

förskolechefer ser på dokumentationstider och pedagogisk dokumentation med mera. Vad vi 

kan förstå av studien så anser några informanter att mycket av verksamhetens problem ligger i 

att tid till dokumentation och arbetsplatsträffar inte räcker till och att arbetsbördan har blivit för 

stor. Vad är skillnaden på de arbetslag som inte känner så? Beror det på planeringstid, chefens 

lyhördhet för arbetslaget eller vad kan det bero på? Dessa frågeställningar skulle vara 

intressanta att studera närmre. 

 



 

45 
 

Referenser: 

Litteratur:  

Biesta, Gert. (2006) Bortom lärandet demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund: 

Studentlitteratur. 

Berg, Lars-Erik. (2012) Stötta barnens lek med figurer. Förskolan, 9. 

Denscombe, Martyn. (2010) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaparna. Lund: Studentlitteratur.  

Fagerli, Oddvar, Lillemyr, Ole Fredrik & Søbstad, Frode. (2001) Vad är förskolepedagogik? 

Lund: Studentlitteratur. 

Fröbel, Friedrich. (1995) Människans fostran. Lund: Studentlitteratur. 

Gidlöv, Susanne, Nilsson, Karin & Palmér, Erik (2012) Hur fri är leken? Kristianstad: 

Kristianstad Högskola, B-uppsats 

Granberg, Ann. (2000) Småbarns utevistelse. Stockholm: Liber.  

Hjort, Marie-Louise. (1996) Barns tankar om lek. Lund: Lunds universitet. 

Hoff, Eva. (2012) Stötta barnens lek med figurer. Förskolan, 9. 

Hägglund, Kent. (1989) Lek teorier. Stockholm: Esselte Studium.  
 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2007)”Att lära är nästan som att leka” Lek 

och lärande i förskolan. Stockholm: Liber. 

 
Jonsson, Agneta. (2011) Nuets didaktik Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta. 

Göteborg: Göteborgs universitet.  

Lillemyr, Olle Fredrik. (2002) Lek – upplevelse – lärande i förskola och skola. Stockholm: 

Liber. 

Lindqvist, Gunilla. (1996).. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta. (1996) De små mästarna. Lund: Studentlitteratur. 

 Knutsdotter Olofsson, Birgitta. (2002) Lek för livet. Stockholm: HLS Förlag.  

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). I lekens värld. Stockholm: Liber. 



 

46 
 

Kvale, Steiner & Brinkman, Svend. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Partanen, Petri. (2007) Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Bonnier utbildning. 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Asplund Carlsson, Maj. (2003) Det lekande lärande barnet i en 

utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber. 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja. (2006).. Lärandets grogrund. Lund: 

Studentlitteratur. 

Pramling Samuelsson, Ingrid. (2011)  Lekens betydelse för lärandet. Förskoletidningen, 3, 6-

10. 

Ryen, Anne. (2011). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudie. Stockholm: Liber. 

Schousboe, Ivy. (2007) Barns lek - makt och möjlighet. Centrum för barnkulturforskning 

Stockholms universitet.  

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2009) Barns lärande – fokus i 

kvalitetsarbetet. Stockholm: Liber.  
 
Stensmo, Christer. (2007) Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. 

Strandberg, Leif. (2006) Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Norstedts.  

Säljö, Roger. (2000) Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Trost, Jan. (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Tullgren, Charlotte. (2003)  Den välreglerade friheten. Att konstruera det lekande barnet. 

Malmö: Malmö Högskola. 

Tvärsnitt (2010). Lekfulla barn blir kreativa vuxna. (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32010/essalekfullabarnblirkreativavuxna.4.6e3f84f912

af3e345e780002575.html (2013-01-02) 

Utbildningsdepartementet (2011). Läroplan för förskolan: Lpfö 98 Reviderad 2010. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

Vetenskapsrådet, Uppsala universitet. (Elektronisk) Tillgänglig: www.codex.vr.se/  (2013-06-

14) 

http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32010/essalekfullabarnblirkreativavuxna.4.6e3f84f912af3e345e780002575.html
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32010/essalekfullabarnblirkreativavuxna.4.6e3f84f912af3e345e780002575.html


 

47 
 

Åberg, Ann & Lenz, Taguchi, Hillevi (2007). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber.  

Åm, Eli. (1993)  Leken ur barns perspektiv. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Öhman, Margareta. (2011) Det viktigaste är att få leka. Stockholm: Liber. 

Øksnes, Maria. (2012) Barn och vuxna har olika syn på lek. Pedagogiska magasinet, 1, 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Innan intervjun: 

Delge informanten om att vi är två lärarstudenter från högskolan i Kristianstad som skriver en 

C-uppsats om: Pedagogers syn på barns lek, barns lek i styrd verksamhet. 

Förmedla att vårt syfte med intervjufrågorna är att ta reda på förskollärarens syn på barns lek 

och hur den används i förskolans verksamhet.  

Eftersom intervjun kommer att spelas in vill vi informera informanten om att allt som sägs 

kommer att behandlas konfidentiellt och att informanten kommer att vara helt anonym i 

uppsatsen. När uppsatsen är klar kommer ljudinspelningarna att raderas liksom allt annat 

material som kan härleda till informanten. 

 

Personligt 

Ålder 

Kön 

År i yrket 

Utbildning 

 

Innebörden i leken  

Vad innebär barns lek för dig?  

På vilket sätt anser du att leken är viktig för barn?  

Hur anser du att barn lever ut sin fantasi och kreativitet utifrån deras verklighet? 

När anser du att lek inte är lustfylld? 

 

Leken som socialt samspel 

Varför leker barn? 

Hur och vad leker barn?  
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Leken som lärande 

Hur stimuleras barn av leken enligt dig? 

Vad kan barn lära och utveckla genom lek? 

 

Pedagogens roll 

Vilken är din roll i barnens lek och hur ser du på den?  

Hur kan du stimulera barns lek? 

I vilka situationer stimulerar du barns lek? 

Hur stimuleras du av barns lek? 

 

Den styrda verksamheten 

Hur kan barns lek användas i den styrda/planerade verksamheten? 

Utgår du ifrån barns lek i den styrda verksamheten? 

 

Symboler i leken 

På vilket sätt är barns lek symbolisk? 

Använder ni er av barns fantasifigurer eller deras egna leksaker i verksamheten?  

 Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 

Temaarbetet 

Använder ni er av barnens lek i temaarbetet? 

Hur och varför eller varför inte?  

Vilka är de viktigaste motiven för att använda barns lek i temaarbete/ annat sammanhang? 

 

Arbetslagets syn 

Hur diskuterar ni i ert arbetslag kring lekens betydelse? 

Vilka syner på barns lek finns i arbetslaget?  

Upplever du att ni i arbetslaget har varierande syn på leken?  

Vilken helhetssyn finns i arbetslaget? 

Vilka varierande synsätt bygger er helhetssyn på? 
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Styrdokumenten 

Vilka mål når ni genom barns lek? 

Upplever du att styrdokumenten är ett stöd i ditt arbete, på vilket sätt? 

 

Miljöns påverkan 

Hur påverkar miljön i förskolan leken?  

Hur kan arbetslaget påverka barns miljö? 

Hur kan arbetslaget förändra miljön för att stimulera barns intressen för ett visst tema? 

    

Avslutning 

Fråga om det finns något informanten vill tillägga. 

Tacka för att informanten tagit sig tid för intervjun. 

 


