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Sammanfattning:	
Syftet med studien var att undersöka förskollärares syn på barns lek relaterat till utveckling 
och lärande, syftet innefattade även förskollärararens roll och deltagande i barns lek. Ämnet 
är angeläget då barn spenderar en stor del av deras vakna tid i förskolan och leken utgör en 
central roll i verksamheten. Det är av intresse att studera hur leken används som verktyg av 
förskollärare för att utveckla barns lärande. Genom kvalitativa intervjuer som metod, fick vi 
en inblick i hur förskollärare i fyra olika förskolor i en Mellanstor respektive Stor kommun 
i Mellansverige ser på lekens betydelse för barns utveckling och lärande, men även 
förskollärarens roll och deltagande i barns lek.  Med utgångspunkt i Knutsdotter Olofssons 
teori om lek har vi analyserat det empiriska materialet och försökt synliggöra hur 
förskollärare beskriver lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt hur 
förskollärarna reflekterar angående sin egen roll och deltagande i barns lekar. 	
Studiens resultat indikerar att förskollärarna i studien anser att leken är grunden till barns 
lärande och utveckling. Förskollärarna framhöll att de i första hand var barns sociala 
utveckling som främjades genom leken. Undersökningen visade även att samtliga 
förskollärare i både den Stora och Mellanstora kommunen ansåg att deras deltagande och 
roll i barns lek oftast handlade om att de gick in i leken när det uppstod 
konflikter.  Förskollärarna var även överens om deras deltagande i barns lek handlade 
exempelvis om att hjälpa ett barn som inte förstod leksignalerna.  
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1. Inledning 
 
Leken har en central roll inom förskolans verksamhet, men är även en central del i barnets 
värld. Tidigt under utbildningen har vi tillägnat oss en mängd olika kunskaper som 
framhäver att lek, lärande och utveckling inte går att skilja. Vidare har vi under utbildningens 
gång även fått en förståelse för att leken är fundamental för barns utveckling och lärande. 
Leken stärker barns tillvaro men även barnens självkänsla, i leken bearbetar, utforskar och 
testar barnen sin omgivning och tillägnar sig nya erfarenheter om sin omvärld.  Lekens 
betydelse har länge framhävts som viktig och genomsyrat läroplanen för förskolan, där 
begreppet lek och dess betydelse många gånger formulerats och omformulerats. I den 
kommande läroplanen för förskolan får leken en egen rubrik där betydelsen och innebörden 
av begreppet förtydligas. 	
	
Vi har under den verksamhetsförlagda utbildningen sett att leken får stort utrymme i den 
dagliga verksamheten och vi har blandade erfarenheter angående hur barns lek tas tillvara 
av pedagogerna. Leken i förskolans verksamhet sker ofta som fri lek. Med fri lek menar vi 
att leken i många fall inte styrs av en vuxen, utan antingen leker barn själva eller tillsammans 
med andra barn utan vuxeninblandning. Då det faller sig naturligt för barn att leka och leken 
får ett stort utrymme i förskolans verksamhet har vi valt att undersöka vilken syn 
förskollärare har på barns lek och hur förskollärare ser på sin roll i barns lekar? vilka tankar 
har förskollärare kring begreppet lek? men även lekens betydelse för barns utveckling och 
lärande. Vilka egenskaper utvecklar barnen genom lek?	
 
Det vi önskar att uppnå med vår studie är att få en djupare förståelse kring förskollärarens 
syn på barns lekar men även vilken betydelse förskollärare anser att leken har för barns 
lärande och utveckling samt hur förskollärare ser på sin roll och deltagande i barns lekar. 
 
Vi har valt att genomföra vår undersökning i två skilda kommuner för att undersöka 
förskollärares tankar om lek, lärande och utveckling. Zerrin har utfört sin delstudie 1 i en 
Stor kommun med förskollärare som informanter medan Kim genomfört sin delstudie 2 i en 
Mellanstor kommun med förskollärare som informanter. Detta har medfört att resultat 
respektive analys tillhörande våra delstudier skrivits separat. Syfte, frågeställningar, 
bakgrund, metod, teori, forskningsöversikt, diskussion och konklusion har utformats 
gemensamt.	
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2. Bakgrund 
 
I det här avsnittet beskrivs lek utifrån litteratur och etablerade forskare inom området. Vad 
är lek?  Men även en kort jämförelse mellan gällande och kommande läroplan. Vidare berörs 
vilket lärande som kan ske i lek samt förskollärarens roll i barns lek.	

2.1 Läroplanen 1998 rev. 2016 och läroplanen 2018  
Lekens betydelse för barns lärande och utveckling har länge genomsyrat läroplanen för 
förskolan. Lpfö18 som tas i bruk till sommaren 2019 framhäver lekens betydelse på ett nytt 
sätt. Vi anser därför att det är av intresse att påvisa skillnader när det gäller lekens betydelse 
för barns utveckling i lpfö98 respektive lpfö18. 
	
I den nya läroplanen för förskolan får leken och dess innebörd för barnen en egen rubrik där 
detta förtydligas med att “lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” 
(Lpfö18, 2018, s. 8). Under denna rubrik utvecklas på vilket sätt leken kan användas som 
verktyg så att pedagoger på bästa sätt kan främja barnens utveckling och lärande. Genom att 
ha närvarande och aktivt deltagande pedagoger i leken utvecklar barnen sina förmågor 
kognitivt, motoriskt och socialt. (Lpfö18, 2018, s. 8). Pedagogens roll i barns lek har inte 
framhävts i lika grad i den gällande läroplanen för förskolan. I läroplanen för förskolan 98 
reviderad 2016 uttrycks det endast i generella termer att varje barn ska möta engagerade 
vuxna som ser det enskilda barnets potential (2016, s. 6).	
 
2.2. Vad är lek? 
 
Leken uppfattas ofta av vuxna som en syssla utan speciell mening, som barn ägnar sig åt i 
brist på nyttigare aktiviteter (Granberg, 2003, s. 10). Ur ett barns perspektiv är leken det mest 
meningsfulla de kan sysselsätta sig med. Leken är det viktigaste i barnets liv och fungerar 
som bearbetning av intryck och som en kunskapskälla (Granberg, 2003, s. 18).  Knutsdotter 
Olofsson menar att barns lek rör sig utan hinder mellan verklighetens tolkningsplan och 
lekens tolkningsplanplan (2003 s. 7). Detta innebär att barn använder olika röstlägen och 
gester när de befinner sig i leken och talar med sin vanliga röst när de står utanför leken. 
Begreppet lek kan även beskrivas som en aktivitet som skiljer sig från verkligheten. Lek är 
tillfredsställande som den är och handlar inte om att försöka uppnå mål eller syften (Åm, 
1992, s. 9).	
	
När gemene man tänker på begreppet lek beskrivs oftast olika rollekar eller livligare 
utomhuslekar. Granberg menar att begreppet lek är vidare än så, när man ser på vad som 
engagerar små barn så kan de anses som att barn leker hela tiden (2003, s. 8). Granberg 
understryker att leken är det mest betydelsefulla verktyget för barns utveckling och lärande, 
speciellt under förskoleåldern (2003, s. 8). Enligt Knutsdotter Olofsson meddelar barnen sin 
omgivning genom olika signaler att de leker och att detta endast är på låtsas (2003, s. 8). 
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Bateson (1976) beskriver hur barnens leksignaler kan gå till och detta synliggörs genom 
barnens olika tonlägen, blickar och kroppsspråk (ref. i Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 
8).  Knutsdotter Olofsson försöker definiera begreppet lek men menar att det inte finns en 
enkel förklaring.  
	
Lek kan beskrivas på följande sätt:	

• Lek är både på riktigt och på låtsas. Den är på riktigt innanför lekramen men på låtsas sedd utifrån. 
• Lek innebär både närhet och distans. Det man lekt har man upplevt och ändå inte upplevt. Man har 

bråklekt och vet hur det är att slåss, men har ändå inte varit med i ett slagsmål. 
• Man kan göra saker på riktigt under täckmantel av lek. 
• Man kan göra saker på lek fast det ser ut som på riktigt. 
• Lek varar en evighet och tider försvinner i ett nafs. 
• I leken behandlas det kända som okänt och det okända som känt. Man kan låtsas att man aldrig varit 

i sitt hem förut och man kan låtsas att det nya hotellrummet är ens kära gamla hem.  
• Lek är både glädje och djupt allvar. (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 22)  

 

Hjort menar att barns lek inte har ett syfte utan att det är en värld där allt är möjligt. Leken 
är en källa till livsglädje samtidigt som barnen kan förverkliga sina drömmar och önskningar. 
En värld där spänning och dramatik står i fokus (1996, s. 209 och 193). I leken är det barnen 
som väljer vad som är betydelsefullt för dem och i egenskap av sina rollkaraktärer kan barnen 
utföra enastående handlingar, som också är en förutsättning för att utveckla sina kunskaper 
(Hjort, 1996, s. 195).  

2.3. Lek och lärande   
Hjorts undersökning visar att leken bidrar till barns psykiska utveckling (1996, s. 196). 
Vidare beskriver Hjort att leken har en utvecklande funktion för barn, där de i leken kan 
pröva att utföra mer avancerade idéer än vad barn i vanliga fall anses klara av (1996, s. 197). 
Genom att förskolläraren tar tillvara på leken i förskolans verksamhet ges barnet goda 
möjligheter till en allsidig utveckling (Hjort, 1996, s. 198). Med detta i åtanke kan lärandet 
även främja leken så att barnen i leksituationer kan utforska kunskaper de tillägnat sig i 
organiserade aktiviteter (Lillemyr, 2002, s. 19). Lillemyr framhäver att lekens arena kan vara 
likvärdig med den lärande arenan i förskolan, då leken i högsta grad kan bidra med en 
lustfylld upplevelse och därmed bli en central del i barns lärande (Lillemyr, 2002, s. 32). 
lärande som bland annat kan synliggöras är framförallt språkutvecklingen hos lekande barn, 
då barn ofta har dialog mellan varandra både i och utanför leken (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2014, s.47). Barns lek kan även berätta mycket om deras lärande, 
utveckling och socialisation inom olika kunskapsområden och genom att pedagoger 
uppmärksammar deras lekupplevelser och erfarenheter bekräftas barnens lärande och 
utveckling (Lillemyr, 2002, s. 42). 	
	
Johansson & Pramling Samuelsson beskriver att lek och lärande är två skilda begrepp som 
ofta är svåra att skilja från varandra, det finns lekdimensioner i lärandet men det finns också 
lärandedimensioner i lek (2007, s. 25). Johansson och Pramling Samuelsson beskriver även 
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att det är en utmaning för förskolan att se leken och att integrera den till lärande som relaterar 
till förskolans strävansmål (2007, s. 9).  
	
I en kunskapsöversikt som gjorts på inrådan av Skolverket framkommer det att undervisning 
i förskolan ska grunda sig på barns intressen, uttrycksformer och perspektiv och att 
kommunikationen mellan pedagog och barn ska vara lekfull (Sheridan & Williams, 2018, s. 
11). Det framkommer också att barns lärande och utveckling kan ses som en process där 
barn skapar mening om sin omvärld, detta uttrycks genom barns kommunikation, lek och 
handlingar (Sheridan & Williams, 2018, s. 11). Sheridan och Williams beskriver att 
förskollärarens uppdrag är tydligt och handlar om att främja barns utveckling och lärande på 
ett roligt, tryggt och lärorikt sätt, detta betyder att undervisningen i förskolan måste förhålla 
sig till läroplanens olika innehåll och värden såsom lek, lärande och omsorg (Sheridan & 
Williams, 2018, s. 23).	

2.4 Pedagogens roll i lek 
Rasmussen föreslår att pedagoger bör vara mer aktiva i barns lek än vad pedagogerna är i 
dagens förskola. Genom att vara med i leken kan pedagogen styra leken så att den får ett 
bredare innehåll, men även utvidga lektemat som gör att barnen utvecklas i sin förståelse 
kring omvärlden (ref. i Åm, 1992, s. 43–44). Åm beskriver att vuxnas attityd till frågan om 
det är rätt eller fel att delta i barnens lek, har en stor betydelse för hur barn upplever om de 
ska erbjuda de vuxna roller eller inte (1992, s. 40). 
  	
Wood m.fl. har i sin undersökning synliggjort att de vuxna som ställer sig positivt till 
deltagande i leken kan göra detta på olika sätt. Ett sätt handlar om att den vuxne utan att 
blanda sig in barnens lek, leker parallellt med barnen vilket leder till att barns lek utvecklas 
och håller på längre när det finns en tillgänglig vuxen i närheten, även fast det inte 
förekommer något samspel mellan individerna (ref. i Åm, 1992, s. 41). Wood m.fl. 
konstaterade också att pedagoger som var närvarande och aktivt deltog i barnens lek 
resulterade i att barnens språkliga medvetenhet ökade (ref. i Åm, 1992, s. 41).  Det är viktigt 
att pedagogerna ägnar tid åt att observera barnens lek innan de väljer att delta, då detta annars 
kan leda till att den vuxne dominerar i leken. När den vuxne har observerat tillräckligt länge 
kan det vara en bra utgångspunkt att delta i leken som lekkamrat för att sedan försöka hjälpa 
andra barn som står utanför leken och inte kan ta egna lekinitiativ (Åm, 1992, s. 42). 
	
I en undersökning som gjorts i England uttryckte förskollärarna sin rädsla kring deltagande 
i barns lekar, de menade att detta kunde förvirra barnens verklighetsuppfattning. Detta håller 
inte Wood m.fl. med om då de menar att barn som redan leker har utvecklat en förståelse 
kring vad som är lek och icke lek (ref. i Åm, 1992, s. 43). I likhet med Åm menar Lillemyr 
att pedagogerna bör ta barns lek på fullaste allvar. Detta utvecklar Lillemyr med att 
pedagoger måste ha en förståelse för barns lek samtidigt som de respekterar leken som en 
värld barnet befinner sig i (2002, s. 259). Förskollärarens ansvar har tidigare varit att stödja 
barn i deras lekar men inte avbryta den och lärandet har varit separerat från leken och främst 
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knutet till planerade aktiviteter (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s. 11). Pramling 
Samuelsson och Johansson menar att pedagogerna bör vara aktiva deltagare i barns lek för 
att utvidga leken, men även att det är viktigt att pedagoger observerar leken för att kunna 
bidra med stöd för att utveckla lärandesituationer (2006, s. 60).	
 
I likhet med Johansson och Pramling Samuelsson menar Lillemyr att det i förskolans 
verksamhet länge funnits föreställningar kring förskollärarens syn på barns lek. Leken ska 
inte störas och barn ska ha lekstunden för att kunna bearbeta sina känslor på ett personligt 
plan (2002, s. 259). Lillemyr framhäver att det i dagens förskola fortfarande finns drag kvar 
av detta synsätt men framhåller ändå att det finns många fördelar med vuxnas deltagande i 
barns lek. Vidare menar Lillemyr att det är viktigt för pedagoger att ha respekt när de tar ett 
kliv in i barns lekar, då detta måste göras på barnens villkor (2002, s. 259). Fördelarna med 
pedagogens deltagande kan vara att lära barn att ta olika roller i leken, hjälpa barn som är 
utesluten ur gemenskapen, vidareutveckla leken samt uppmuntra barnen till lek.  
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3. Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares syn på barns lek som en del i barns 
lärande och utveckling, detta innefattar även förskollärarens roll och deltagande i barns lek. 
 

 
3.1 Forskningsfrågor 
 

• Hur definierar förskollärare begreppet lek? 
• När deltar förskollärare i barns lek? 
• Vilka egenskaper menar förskollärare att barnen utvecklar när de leker? 
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4.Teoretiska utgångspunkter  

 
I det här avsnittet presenteras Birgitta Knutsdotter Olofssons syn på lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling. Vi har valt att utgå från hennes tankar, synsätt och 
lekpedagogik då det är i linje med de svar vi fått av våra respondenter. Vi är medvetna om 
att de det finns stora likheter med det sociokulturella perspektivet på barns lärande och 
utveckling, men då begreppen till viss del skiljer sig åt valde vi att luta oss på hennes teori. 
Centrala begrepp som språk, kommunikation, stöttning, samförstånd, ömsesidighet och 
turtagande lyfts fram. 	

4.1. Teori om lek och lärande 
Birgitta Knutsdotter Olofsson ser leken ”främst som en kommunikativ förmåga och en social 
företeelse” (2002, s. 50). Knutsdotter Olofsson framhäver vidare att i lek uppstår 
kommunikation mellan vuxna och barn redan vid tidig spädbarnsålder och att för barnet är 
den vuxne till en början den bästa lekkamraten (2002, s. 50).  
 
Vi understryker detta vidare med ett citat som beskriver hur leken föds på skötbordet: 
	

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. (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 31-32) 	

	
Knutsdotter Olofsson menar att barn under lekens gång utvecklar språket då leken bygger 
på att barn hela tiden verbaliserar sina lekhandlingar och fantasier (2003, s. 134). Genom att 
barnen utvidgar språket och talar mer varierat och utförligt i leken får andra i omgivningen 
en förståelse för att lek försiggår. Språket står i fokus när barn kommunicerar i leken, utanför 
leken och om leken (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 134).	
 
För att lek överhuvudtaget ska kunna uppstå är det viktigt att barn upplevt lekens olika 
tolkningsplan för att de enkelt ska kunna träda in i pågående lekar. En annan förutsättning 
är att barnet självmant kan kommunicera ut leksignaler till omgivningen och att barnet 
förstår andra barns leksignaler (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 23). Det ställs mängder av 
krav på det lekande barnet. För att leken ska fortsätta och utvecklas är det viktigt att 
harmonin i leken bevaras. Det är viktigt att både barn och vuxna känner sig trygga i sin roll 
för att ens vilja leka. För att lekens harmoni ska behållas är det viktigt att barnen behärskar 
de tre sociala lekreglerna (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 24-25). 
	
De tre sociala lekreglerna nämner Knutsdotter Olofsson som samförstånd, ömsesidighet och 
turtagande (2003, s. 24-25). Samförstånd innebär att alla deltagare som leker leken ska förstå 
vad de leker, med andra ord ha en gemensam handling i leken. Ömsesidighet innebär att alla 
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som deltar i leken är jämlika där ålder och styrka inte har en betydelse, leken utvecklas i 
interaktion med andra barn. De barn som är införstådda med lekens handling anpassar sig 
även till de barn som är yngre än dem själva när de leker (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 
25). Slutligen handlar den sista sociala lekregeln om turtagande. Här är det viktigt att barnen 
är införstådda i att man turas om att bestämma över och i leken. Detta sker i form av 
kommunikation mellan barnen som befinner sig i leken på jämna villkor (Knutsdotter 
Olofsson, 2003, s. 26). Genom att barnen kommunicerar med varandra i olika lekar, 
förändras lekens innehåll i form av att olika roller förhandlas fram, där även lekens handling 
konstrueras som i sin tur får leken att fortgå (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 134). 
	
De sociala lekreglerna som Knutsdotter Olofsson nämner gäller även för vuxna som väljer 
att delta i barns lekar, följs inte dessa sociala lekregler kan barnens lek förstöras och barn 
vill då inte leka med oss vuxna (2003, s. 26). En förskollärare som lär barnen de sociala 
lekreglerna men även agerar som stöd i leken blir en eftertraktad lekkamrat för barnen Att 
stödja barns lek kan i många fall handla om att förskolläraren ger barn vad Knutsdotter 
Olofsson kallar för ”det förlösande ordet” (2015, s. 87- 88). Med detta menar hon att en 
pedagog kan ge barn ett ord, fråga eller replik som ger en stagnerad lek ett helt nytt liv och 
en ny riktning (Knutsdotter Olofsson, 2015, s. 88). 
 
Utöver de sociala lekreglerna är omgivningen i form av miljö och deltagande barn och 
pedagoger i leken en viktig faktor till att det ska ske ett lärande i barns lek. Material och 
leksaker har stor inverkan på vad det ska bli för typ av lek. Genom att tillhandahålla 
pedagogiska leksaker kan förskolläraren styra utveckling i önskad riktning, leksaker kan 
också handla om att lära barn om vuxenlivet (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 123). Det är 
även förskollärarens uppgift att visa barnen hur de kan använda olika material som erbjuds 
i förskolans verksamhet på ett allsidigt sätt genom att använda sin fantasi och omvandla 
materialet till något annat än vad det är menade till (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 124 och 
126). 
	
Förskollärarens deltagande i leken är viktigt för barns lärande och utveckling. Knutsdotter 
Olofsson framhäver att den tidiga kommunikationen är oerhört viktig och att det är då leken 
och det talade språket förs in i barns värld, vuxna lär barn vad lek är och hur man leker (2003, 
s. 38). Knutsdotter Olofsson menar att barn behöver uppmuntran och vägledning av vuxna 
för att lek ska uppstå, leken är barnens språk och därav behövs det vuxna som förstår lekens 
olika uttryck och mening (2003, s. 118). En viktig uppgift pedagogen har handlar exempelvis 
om att hjälpa barn att utveckla deras fantasi och föreställningsförmåga. Knutsdotter Olofsson 
beskriver att det krävs aktivt deltagande pedagoger i barns lekar och att pedagogen måste ha 
inlevelse och engagemang i leken då det annars kan resultera i att barnen inte tar leken på 
allvar (2003, s. 30). Pedagogens roll innebär även att hjälpa barn att leda leken och göra den 
utvecklande och intressant, en annan viktig uppgift är att hjälpa barnen att träna upp sin 
förmåga att stoppa i tid så att en lek inte leder till konflikt (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 
108). 	
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5. Tidigare forskning            
 
Här presenteras ett urval av tidigare forskning som gjorts på lekens betydelse för barns 
lärande och utveckling. Forskningen som presenteras nedan behandlar även pedagogernas 
roll i barns lek för att främja barns lärande och utveckling. 
 

5.1 Pedagogens roll i barns lek 
 
Loizou har i sin forskning fokuserat på pedagogens roll i barns lek. Loizou har tidigare 
utformat en lärarguide som med fördel kan användas av pedagoger som ett hjälpmedel till 
hur de ska närma sig och även använda barns lek (se bilaga 3). Guiden innehåller tre olika 
sektioner, den första definierar sex olika typer av lekar, den andra sektionen berör barnens 
färdigheter i rollek och hur scenarion byggs. I den tredje sektionen framhävs lärarens roll i 
lek, både direkt och indirekt deltagande (Loizou, 2017, s. 788). I denna studie får 
lärarstudenter använda sig av guiden för att planera och genomföra situationer som ska leda 
till att pedagogen indirekt eller direkt kan delta och främja barns utveckling och lärande 
genom lek (Loizou, 2017, s. 788). 	
 
Loizou framhäver att leken är en form av kommunikation där barn finner olika sätt att ha 
roligt på, kommunicera deras kunskaper om världen, förfinar deras kunskaper och uttrycker 
deras behov (2017, s. 784). Å andra sidan kan lek vara ett verktyg för att organisera lärande 
där pedagogerna förbereder utrymmen och material som bidrar till en kontext, där barnen 
kan leka och därmed kan utvecklas och lära (Loizou, 2017, s. 784). Loizou understryker att 
hon förespråkar ett utökat engagemang bland pedagoger i barns lek som är större än att 
endast förbereda olika miljöer (2017, s. 784). Lek har ofta kopplats ihop med pedagogik och 
läroplaner för barns tidiga lärande. Det finns olika föreställningar om barns lek, att den är 
naturlig, barnens egna arbete, främjar utveckling och lärande, fördelaktigt för alla barn och 
att det är deras rättighet (Loizou, 2017, s. 784-785). Detta förutsätter dock att alla barn kan 
leka, ett synsätt som kan utmanas om hänsyn tas till mognad i leken och nivå på potentiella 
meningserbjudanden som barn uppfattar (Loizou, 2017, s. 785). 
	
Vygotskijs forskning understryker vikten av leken i en social kontext som skapar den 
proximala utvecklingszonen. Den sociokulturella synen med att barn är ett huvud högre än 
sig själva när det är involverade i olika leksituationer (ref. i Loizou, 2017, s. 785). Lek 
främjar utvecklingen bara om ett barn går från grundläggande nivå till mogen nivå i den 
gemensamma låtsasleken (Loizou, 2017, 785). Låtsasleken når sin topp under den senare 
förskoleåldern och det är viktigt att vara medveten om att mogna former av lek tar tid att 
uppnå (Loizou, 2017, s. 785).  
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Forskare har börjat indikera att barns låtsaslek inte är lika komplex och utvecklad som den 
har varit under tidigare år och en av anledningarna kan vara ett bristande vuxenengagemang 
i barns lek (Loizou, 2017, s. 785). Interaktionen mellan barn och vuxna kan vara 
mångfacetterad i en leksituation och pedagogen kan ta en mängd olika roller, exempelvis 
som observatör, iscensättare och deltagare etcetera. Pedagogen behöver observera leken för 
att förstå lekens idé och därefter gå in i leken och slutligen utveckla den gemensamma leken 
(Loizou, 2017, s. 785). Pedagogerna behöver även stödja barns lek genom att visa symboliskt 
användande av olika objekt, utveckla lekscenarion, främja utvecklandet av en roll, sätta 
ramarna för lekscenariot (Loizou, 2017, 785). Loizou framhåller att även om pedagoger är 
delaktiga i diskussioner rörande lekens betydelse för barns utveckling och lärande är 
pedagogerna endast tränade till att organisera miljön och tillhandahålla material för barns 
lek (2017, s. 786). 	
 
Loizou redovisar i sin forskning att pedagoger använder sig av direkt involvering i barns lek 
och indirekt involvering. Den direkta involveringen kan handla om att guida barnen i en 
specifik roll, ställa frågor eller ge information för att utveckla en roll eller ett scenario 
(Loizou, 2017, s. 790). Den indirekta involveringen kan även här handla om att ställa frågor 
och använda en språknivå som inte stör leken eller föreslå lösningar eller presentera ett 
dilemma i leksituationer som har stannat av (Loizou, 2017, s. 790). Forskningen visar även 
att pedagogerna som använde lärarguiden för att utveckla barns lek blev mer medvetna om 
hur det skulle använda barnens egna lekar på ett målmedvetet sätt (Loizou, 2017, s. 792). 
Pedagoger som använder sig av lärarguiden får en vetenskaplig förståelse för barnens 
lekegenskaper och användning av lekens diskurs, guiden hjälpte även pedagogerna i 
dokumentationsarbetet gällande barns utvecklingsområden (Loizou, 2017, s. 792). Ett 
exempel på hur pedagogerna valde att arbeta på ett målmedvetet sätt kring språk var att 
använda dialogerna barnen hade i sina lekar kopplat till den specifika karaktären för att 
utveckla språket (Loizou, 2017, s. 792–793). 
 
Pyle och Danniels har i sin forskning fokuserat på vilken typ av utveckling och lärande som 
kan ske genom lek, men även om pedagogens roll i barns lek. Genom intervjuer med 
pedagoger framträdde två olika perspektiv på vilken typ av lärande som kunde ske genom 
leken. De pedagoger som representerade det ena perspektivet framhävde att lek och 
akademiskt lärande var motsatser till varandra och att leken primärt utvecklade och stöttade 
den sociala utvecklingen hos barnen (Pyle & Danniels, 2017, s. 279). Pedagogerna som 
framhävde dessa tankar menade även att lärandet i förskolan i första hand skulle handla om 
att stödja barns sociala utveckling, det mer akademiska lärandet var inte primärt i förskolan 
(Pyle & Danniels, 2017, s. 279). Pedagogerna som representerade det andra perspektivet 
menade att leken kunde stödja och utveckla kunskaper som i sin tur främjade det akademiska 
lärandet i högre ålder (Pyle & Danniels, 2017, s. 279). Dessa pedagoger har en holistisk syn 
på leken, och ser att lek ger barn möjlighet att utvecklas psykiskt, känslomässigt, socialt och 
kognitivt. Pedagogerna använder leken som barnens egna tillfällen att utvecklas och som ett 
pedagogiskt verktyg som har potential att utveckla barnens akademiska lärande på sikt (Pyle 
& Danniels, 2017, s. 280). Trots detta problematiserar pedagogerna hur ofta läraren ska styra 
leken. De menar att lärandet som relaterar till ämneskunskaper som pedagogerna önskar se 
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oftare i barns lek inte kommer naturligt utan det kräver vuxeninstruktioner (Pyle & Danniels, 
2017, s. 279).  
	
Det framkom även i studien att barnens egenkonstruerade lek ansågs vara viktig och att 
pedagogerna måste följa barns intresse. Pedagogerna poängterade att barns egna lek stödjer 
och utvecklar barns självständighet och barnens egen motiverade lärande (Pyle & Danniels, 
2017, s. 280). Genom att pedagogerna följer upp barnen i deras eget intresse leder det också 
till att barnen bygger upp ett självförtroende till att vilja lära sig själva och att denna frihet 
behövs i leken, för att uppnå detta kan inte pedagogerna sätta för snäva ramar utan snarare 
finns där som stöd (Pyle & Danniels, 2017, s. 280).  
	
Pyle och Danniels beskriver vidare att vuxnas roll i barns lek är något som skapar debatt 
bland pedagogerna. De pedagoger som representerade det första perspektivet ansåg att lek 
och högre lärande stod i motsats till varandra och menar att pedagogernas roll är att stå 
utanför barns lek. Pedagogerna framhöll att de inte ville att barnen skulle uppleva att leken 
var vuxen kontrollerad (Pyle & Danniels, 2017, s. 280). Medan de pedagoger som 
representerade det andra perspektivet såg utveckling och högre lärande som en helhet och 
uttryckte att lek var barnkonstruerad men att det högre lärandet kräver vuxeninblandning 
(Pyle & Danniels, 2017, s. 280). 
	
Pedagogerna diskuterade även balansen mellan barnens egna intressen som synliggörs i lek 
och hur detta kan relateras till mål i läroplanen för förskolan. Pedagogerna menar att de inte 
alltid kan vänta på att det nödvändiga lärandet ska synliggöras automatiskt i barns lekar, utan 
arbetade tillsammans med arbetslaget för att skapa meningsfulla kontexter till barnen att leka 
i (Pyle & Danniels, 2017, s. 281).  Leken beskrivs av dessa pedagoger som en mycket viktig 
del av barnens utveckling, men också som ett pedagogiskt verktyg som används i 
verksamheten. De ger barnen friheten att utforska, begå misstag, undersöka och träna på 
deras egna villkor i en trygg miljö (Pyle & Danniels, 2017, s. 280–281). Pedagogerna ger 
även exempel på hur de kan finnas till hands och utveckla och stötta lärandet i barnens lekar. 
Till exempel när barnen leker i doktorshörnan uppmärksammas det att barnen vill skriva ord 
relaterat till leken som medicin etcetera, här spelar pedagogen en viktig roll som kan kliva 
in i leken och stödja detta skriftliga lärande (Pyle & Danniels, 2017, s. 281).  
	
Leken är en mycket viktig del av förskolans verksamhet och är kopplat till den emotionella 
och sociala utvecklingen men utesluter inte ett djupare lärande, men för att integrera 
akademiskt lärande i leken krävs det olika nivåer av pedagogernas engagemang för att stödja 
detta lärande (Pyle & Danniels, 2017, s. 286). Trots olika syn mellan pedagogerna angående 
vilken typ av lärande och utveckling som sker genom leken tydliggörs en gemensam 
ståndpunkt, den handlar om svårigheten i att bedöma när den vuxne ska ingripa i leken för 
att den ska vara varierad eller om det endast ska vara barnkonstruerad fri lek (Pyle & 
Danniels, 2017, s. 287).  
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5.2 Egenskaper som främjas genom lek 
Ashiabi har i sin forskningsrapport fokuserat på den socioemotionella och sociala 
utvecklingen i barns lek och den roll pedagogen kan ta i barns lek för att göra den till en 
utvecklande och lärande upplevelse (2005, s. 199).  
	
Ur ett sociokulturellt perspektiv anses lek vara ett verktyg som barn kan använda för att 
utveckla deras kunskaper och färdigheter när de interagerar med sin närmiljö, detta görs 
tillsammans med andra och individuellt (Ashiabi, 2005, s. 200). Bredekamp och Copple 
argumenterar för att leken är det mest fördelaktiga sättet för barn att tillägna sig kunskap, 
medan andra forskare tillägger att leken även underlättar perspektivtagande, 
problemlösning, känslomässiga och sociala egenskaper (ref. i Ashiabi, 2005, s. 201–202). 
Ashiabi menar att olika typer av rollekar är ett verktyg som används för att stödja barns 
socioemotionella utveckling, då detta kräver att barn kan reflektera innan de agerar samt att 
barn känner av andras perspektiv (2005, s. 202). Ashiabi beskriver vidare att olika typer av 
lek bidrar med olika typer av lärande. Låtsaslek ger barnen tillfällen att träna 
perspektivtagande medan rollek ger barn tillfällen att utveckla sin kommunikationsförmåga, 
empati, rolltagande och ett osjälviskt beteende (2005, s. 202). Barn som tränas i att delta i 
sociodramatiska lekar uppvisar en högre förmåga att samarbeta med andra barn i 
strukturerade aktiviteter (Ashiabi, 2005, s. 202).  
	
Pedagogens roll: 	
Om lek används för att främja lärande och utveckling på ett fördelaktigt sätt beror på 
pedagogens egen syn på lek, praktik och kontext (Ashiabi, 2005, s. 203). Ashiabi presenterar 
två kategorier av pedagogers roll i barns lekar. Den ena kategorin innefattar pedagoger som 
befinner sig utanför leken och den andra kategorin innefattar pedagoger som befinner sig i 
leken (2005, s. 203). Pedagoger som befinner sig utanför leken kan finnas till hands för att 
hjälpa barnen att reflektera själva och på så sätt vidga leken, medan en pedagog som befinner 
sig i leken kan kliva in och ta en roll för att belysa ett fenomen i en pågående lek (Ashiabi, 
2005, s. 203). Genom att pedagogen tar olika roller i barns lek som exempelvis observatör, 
stödjare, organisatör och som aktiv deltagare får pedagogen en bättre förståelse för barns lek 
samt en överblick i hur de kan bidra till utveckling och lärande med leken som verktyg 
(Ashiabi, 2005, s. 204).  
	
Ashiabi framhäver slutligen att det är viktigt att pedagoger inser vikten av lekens betydelse 
i relation till barns socioemotionella utveckling (2005, s. 206). Det framkommer även att det 
finns olika roller som pedagogen kan inta för att stödja barns utveckling och lärande rörande 
fenomen de är intresserade av, men detta kräver aktivt stöd från en vuxen (Ashiabi, 2005, s. 
206).  
 
De norska forskarna Greve och Løndal har i sin forskning studerat vilken betydelse lek kan 
ha i en bredare mening i relation till barns utveckling, samt vilken innebörd detta lärande 
kan ha för vidare lek. (2012, s. 1). I diskussioner om lek och lärande blir dessa fenomen ofta 
skilda från varandra där lek blir förknippade med informella situationer och lärande 
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förknippas med undervisning. Den norska läroplanen för förskolan likväl som den svenska 
arbetar numer efter begreppet helhetssyn på lärande där omsorg, lek och lärande bildar en 
helhet (Greve & Løndal, 2012, s. 1- 2). Leken har ett värde i sig men ska även lägga grunden 
för språkförståelse, kulturell förståelse, fysisk utveckling och social kompetens (Greve & 
Løndal, 2012, s. 2). Oberoende av teoretisk utgångspunkt och grundsyn på barn blir leken 
ofta tillskriven olika roller i barns lärande som motoriska färdigheter, kognitiv utveckling, 
identitetsskapande, social och emotionell utveckling (Greve & Løndal, 2012, s. 3). Greve 
och Løndal framhäver även att sett ur olika teoretikers perspektiv lägger de i olika hög grad 
fokus på barnens frihet, glädje och engagemang i lek och att utveckling och lärande genom 
lek kan ske utan att barnen reflekterar över detta (Greve & Løndal, 2012, s. 3).  
	
Greve och Løndal har utfört observationer i förskolan i samband med deras 
doktorandprojekt, men samma material har även använts som utgångspunkt i denna studie. 
I studien framkommer de att barnens egna aktivitet ofta tar sig uttryck i lek i ett spontant 
samspel med sin omvärld (Greve & Løndal, 2012, s. 6). Greve och Løndal exemplifierar hur 
lärande i leken kan se ut genom en pojke som leker till en början med försiktighet i 
klätterområdet och balanserar på de nedersta grenarna. Pojken är ny på fritids och har till 
synens ett behov av att utforska grundläggande motoriska färdigheter som han sett att de 
andra barnen redan behärskar. Denna process är inte en planerad och målinriktad aktivitet 
men inkluderar således ett samspel med den omgivande miljön i lek. Inom loppet av den 
månadslånga observationen har pojken utvecklat sina rörelsefärdigheter avsevärt när han 
leker i klätterområdet, han har lärt sig med hjälp av leken (Greve & Løndal, 2012, s. 7).  
 
När barn uppfattar platsens egenskaper, lösa föremål eller fenomen i sin omvärld får de syn 
på helheter som redan har en mening för dem och då kommer barnen att handla spontant i 
denna mening (Greve & Løndal, 2012, s. 7). Greve och Løndal menar att barn gör 
erfarenheter i lek som de senare använder i andra handlingar (2012, s. 8). Vidare blir barnens 
sociala samverkansformer och kroppsliga handlingserfarenheter utmanade och justerade i 
leken i samspelet mellan barnen. Barnen är då med och formar deras förståelse för den 
fysiska och sociala omvärlden (Greve & Løndal, 2012, s. 11). Greve och Løndal menar att 
denna form av lärande kan förklaras som bildning och bidrar till en holistisk utveckling och 
mognad, barns lek är bildande då den skapar en levande växelverkning mellan sig själv och 
världen (2012, s. 11). 
	
Pedagogens roll:	
Pedagogerna har en betydande roll på hur barns lek uppstår och upprätthålls, och från deras 
perspektiv är det intressant att se om interaktionen mellan barnen fungerar på ett bra sätt 
(Greve & Løndal, 2012, s. 9). Det är mycket viktigt att pedagogerna uppfattar de situationer 
där samspelet mellan barnen inte fungerar väl, där behöver pedagogen agera och kliva in 
som stöd (Greve & Løndal, 2012, s. 9–10). 	
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5.3 Utveckling och lärande genom lek 
Pramling Samuelsson och Johansson har i sin studie undersökt dimensioner av lärande i lek 
och dimensionerna av lek i lärande genom att använda den lekfulla interaktionen mellan barn 
och pedagog (2006, s. 48). Underlaget till deras teoretiska diskussion grundar sig på 
observationer utförda på förskolor (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 47). 
Pramling Samuelsson och Johansson diskuterar de didaktiska aspekter som kan främja eller 
förhindra att lek och lärande dimensioner möts (2006, s. 48). Syftet med undersökningen är 
att karaktärisera den typ av lärande som kan ses som grunden i den svenska läroplanen för 
förskolan, och som kan definieras som sociokulturellt och kan skapa mening på egen hand 
(Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 53). Perspektivets syn på lärande är att det är 
en fråga om att se, uppfatta, uppleva, särskilja och förstå något på ett nytt sätt och relatera 
detta till sin livsvärld (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 53). Lärande är beroende 
av barns sociala och kulturella erfarenheter och kan inte enbart förstås individuellt, utan hör 
tätt ihop med den miljö och relationer som barnet befinner sig i. Kommunikationen mellan 
barn och pedagog och mellan barnen själva blir central och lärande blir därmed en social 
aktivitet (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 53).  
	
Lek och lärande är två separata fenomen och lek framhävs som en viktig del i barns 
lärandeprocess, och pedagogens ansvar för att lek och lärande integreras med varandra 
framhävs numer i läroplanen för förskolan (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 40–
49). Läroplanen för förskolan framhäver lekens betydelse för barns lärande och utveckling, 
och understryker att lek och lustfyllt lärande främjar en mängd olika egenskaper hos barnet 
som fantasi, empati, kommunikation, symboliskt tänkande, samarbete och problemlösning 
(Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s.49). 	
 
Pramling Samuelsson och Johansson beskriver trots att lek och lärande är två separata 
fenomen så finns det en rad likheter som karaktäriserar dessa fenomen som lust, kreativitet, 
meningsskapande och barns möjligheter att kontrollera och forma mål, detta är drag som 
framhävs som viktiga i både lek och lärande (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 
54). Ur ett didaktiskt perspektiv är pedagogen mycket viktig för barns lek och utveckling. 
Pedagogen kan hjälpa till att skapa rätt miljö, material och fysiska ramar för olika lekar 
(Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 54). Genom att stödja skapandet av material, 
idéer och barnens egen tankeprocess utgör pedagogen en länk mellan barnet och omvärlden, 
och är därmed mycket viktig för lärandeprocessen (Pramling Samuelsson & Johansson, 
2006, s. 54).  Det framkommer också att pedagogens deltagande i leken signalerar att leken 
är viktig och det visar även att pedagogens deltagande i barns lek främjar och stärker 
relationerna mellan barn och pedagoger (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 54).  
	
Pramling Samuelsson och Johansson synliggör genom två empiriska exempel på vad lek och 
lärande kan betyda när de används i verksamheten och där pedagogen är närvarande. Det 
första exemplet utspelar sig under en måltidssituation där ett barn uppmärksammar solens 
reflektion i taket och som deltagarna i leken anser se ut som en giraff, upptäckten av 
reflektionen blir något annat och tar form som en metaforisk lek (Pramling Samuelsson & 
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Johansson, 2006, s. 56).  Ett gemensamt meningsskapande uppenbarar sig som en möjlighet 
och pedagogerna involverar sig i leken där barnen uppmuntras att observera, upptäcka och 
föreställa sig något, situationen kan karaktäriseras som lek då situationen innehåller lust, 
spontanitet och socialt samspel där samspelet mellan deltagarna är betydelsefull (Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2006, s. 56). Barnet som upptäcker reflektionen och startar leken 
strävar efter att skapa mening i sin egen värld, barnet får en möjlighet att stanna i sin 
upplevelse och pedagogerna och de andra barnen delar hans glädje i processen (Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2006, s. 59).  Pedagogerna bidrar till en ömsesidig upplevelse 
genom att identifiera situationen och sedan dela den med barnet där lek och lärande blir 
förenat i denna situation (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 59). Den andra 
situationen som exemplifieras i Pramling Samuelsson och Johanssons studie är en lek som 
initieras av pedagogen själv. Pedagogen börjar leka med bondgårdsdjur för att göra barnen 
intresserade av något som finns i deras absoluta närhet. Pedagogens syfte är att lära barnen 
fakta och att engagera dem i ett samspel och kommunikation och genom att ta fram material 
skapas möjligheter för lek (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 58–59).  Ur ett 
lärande perspektiv synliggörs det hur pedagogen på ett lekfullt sätt sätter ramarna för lekens 
kontext genom att ställa frågor till barnen, pedagogen tar initiativ men följer även barnens 
intresse ur deras perspektiv, intresse och intentioner (Pramling Samuelsson & Johansson, 
2006, s. 58). I denna situation hjälper pedagogen barnen att utveckla sin fantasi för att sedan 
dra sig ur leken för att låta barnen själva bli mer aktiva i leken, och det är pedagogens 
handling som drar barnens uppmärksamhet till den pågående leken och får dem att vilja vara 
delaktiga (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 60). Detta bidrar till ett utvecklande 
av leken som leder till kommunikation och samspel som även grundar sig på barnens villkor 
och erfarenheter (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 60).  
	
Pedagogens roll:	
Forskning har visat att pedagoger spelar en viktig roll i barns lek likväl som i barns lärande 
och det behöver vara ett aktivt samspel mellan pedagog och barn men även mellan barnen 
själva (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 60). Det är även viktigt att pedagogen 
har förmågan att följa barnens handlingar och intresse och bidra med varierande stöd på 
liknande sätt som i exemplen ovan för att skapa utvecklande och lärande situationer 
(Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 60).  
	
Pramling Samuelsson och Johansson framhåller i sin slutsats att lek och lärande är 
dimensioner som stimulerar varandra och kan ses som en odelbar helhet. Detta är en del av 
barnens upplevelser och erfarenheter som hjälper dem att skapa mening om sin omvärld 
(2006, s. 62). Författarna understryker även vikten av pedagogens förhållningssätt som 
måste baseras på respekt för barnens lekvärld och besitta kompetensen att bedöma hur, när 
och på vilket sätt pedagogen kan agera för att få dessa två dimensioner att samspela med 
varandra på bästa sätt (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s.62–63).  
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6. Metod 
 
Här presenteras tillvägagångssättet i undersökningen. Vi redogör för vår metod som har 
använts för datainsamlingen, hur urvalet gjordes samt hur genomförandet av studien gick 
till. Vidare redogörs det för databearbetning och analys och tillförlitligheten i vår studie samt 
etiska ställningstaganden. 

6.1 Datainsamlingsmetod 
Syftet med vår studie var att undersöka lekens betydelse för barns utveckling och lärande 
sett ur förskollärarens perspektiv. Vårt syfte innefattar även förskollärarens roll och 
deltagande i barns lek. Efter noga övervägande kom vi fram till att kvalitativa intervjuer var 
det bästa alternativet att förhålla oss till. Undersökningar med kvalitativ ansats handlar om 
att tolka och förstå resultaten av undersökningen (Stukát, 2005, s. 32).  Kritiska röster har 
uttryckt att den kvalitativa analysen som handlar om forskarens egna tankar, känslor och 
erfarenheter färgar resultatet och är då beroende av vem som gjort tolkningen (Stukát, 2005, 
s. 32). Stukát framhåller dock att kritiken även kan ses som styrkan i kvalitativa 
undersökningar då forskarens tankar, känslor och erfarenheter ses som en tillgång för analys 
och tolkningsarbetet (2005, s. 32). 
	
Inledningsvis startade vi med att utforma ett informationsbrev till de förskolor som var 
aktuella med att delta i vårt arbete (se bilaga 1). Vi tog inspiration av Trost när det gäller 
utformandet av informationsbrevet då Trost ger riktlinjer om vad som bör finnas med, 
exempelvis syftet med intervjun och uppskattad tidsåtgång (2010, s. 81–82). Första 
kontakten togs via mail för att sedan följas upp med telefonkontakt.  
	
Kvalitativa intervjuer med förskollärare valdes som metod för att ta del av informanternas 
erfarenheter och tankar kring lekens betydelse för barns lärande och utveckling (Trost, 2010, 
s. 43–44). Trost menar att kvalitativa intervjuer kännetecknas genom att ställa enkla och raka 
frågor vilket leder till att intervjuaren får breda och innehållsrika svar tillbaka (2010, s. 25). 
Trost framhåller vidare att kvalitativa intervjuer är fördelaktigt när man vill förstå 
informanternas sätt att tänka, resonera och urskilja handlingsmönster (2010, s. 32). Vi 
formulerade våra frågor enligt vårt fokusområde och utgick från vårt syfte och 
forskningsfrågor när intervjufrågorna formulerades. Vi använde oss av ostrukturerade frågor 
som innebär att frågan är öppen och informanten bestämmer vilken struktur svaret kommer 
att få (Trost, 2010, s. 40). Trost poängterar att struktur används i olika sammanhang där 
begreppet används i relation till frågornas uppbyggnad men även till själva studien (2010, s. 
41). Där vill vi framhäva att studien är strukturerad på så sätt att frågorna är starkt kopplade 
till vårt syfte med studien. 
	
Trost ger tips i sin intervjuguide om hur en intervju bör inledas och hur relationen mellan 
intervjuaren och informanterna ska utformas. Genom att se informanten i ögonen och att 
intervjuaren engagerar sig och signalerar intresse kan även en stor mängd kompletterande 
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information i form av kroppsspråk inhämtas (Trost, 2010, s. 94–95). Vi valde även att skicka 
ut intervjufrågorna i förväg då de var ett önskemål från informanternas sida för att på bästa 
sätt förbereda sig inför intervjun.  
 
Intervjuerna spelades in på en ljudfil för att enklare kunna bearbeta materialet. Trost menar 
att det finns en mängd fördelar med att använda ljudinspelning för att exempelvis undgå att 
göra snabba anteckningar under intervjuns gång och helt kunna ägna sig åt samtalet, men 
också fördelen med att ha möjligheten att återgå flera gånger och lyssna till tonfall och ordval 
hos informanterna (2010, s. 74). 	

6.2 Urval 
Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med förskollärare. Intervjuerna ägde rum på fyra 
förskolor i två olika stora kommuner i Mellansverige.  
	
Förskolorna som valdes ut blev strategiskt utvalda då vi redan innan intervjuerna hade 
kommit i kontakt med dessa förskolor bland annat genom den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Ett urval på strategiskt tillvägagångssätt kallar Trost för 
”Bekvämlighetsurval”. Trost menar att bekvämlighetsurvalet är en praktisk metod där 
intervjuaren helt enkelt väljer de personer som finns tillgängliga i ens närhet och tycks passa 
ändamålet (2010, s. 140). Detta tillvägagångssätt är inte representativt i statistisk mening 
(Trost, 2010, s. 141). Det fundamentala i en kvalitativ studie är att finna mönster på vad 
medverkande intervjupersoner svarar och det är alltså inte av betydelse att presentera antalet 
personer som medverkat vid intervjuerna när man redovisar sina kvalitativa studier (Trost, 
2010, s. 141). 
	
Esaiasson m.fl. menar att antalet intervjudeltagare kan variera, det kan vara tillräckligt med 
cirka tio informanter för att göra intressanta analyser om urvalet har gjorts med 
eftertänksamhet (2017, s. 268). Vi valde därför att utföra tolv intervjuer där vi tänkte dela 
upp dessa på sex intervjuer per författare för att kunna urskilja ett mönster, men även för att 
uppnå en teoretisk mättnad. Men med tiden blev det två bortfall av informanter som vi inte 
lyckades fylla, det blev därav fem informanter i respektive delstudie. Trost menar i sin tur 
att det är tidsaspekten bland annat som avgör antalet intervjudeltagare och att den som 
intervjuar bör begränsa antalet deltagare till max fyra eller fem personer (2010, s. 143).  Om 
det blir för många intervjuer kan det leda till att det blir en stor mängd material, vilket i sin 
tur kan leda till att materialet blir ohanterligt för den som ska analysera, men även att man 
inte får överblick och får då svårare att se det viktiga i sammanhanget (Trost, 2010. s. 143).    

6.3 Genomförande 
Den första kontakten togs via mail och sedan beroende på svar kontaktades förskolorna 
vidare via telefon för att boka tid för intervjuerna. Innan varje intervjutillfälle blev alla 
informanter i förväg informerade om syftet med forskningen, samtidigt som de också blev 
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informerade om de etiska principerna. De etiska principerna som presenterades var bland 
annat rätten att avstå eller dra tillbaka sitt deltagande under intervjuns gång och samtidigt en 
garanterad anonymitet (Bell, 2016, s. 190). 	
	
Frågorna mailades ut till våra respondenter ungefär fyra dagar i förväg av två anledningar. 
Första anledningen var att respondenterna fick möjligheten att tänka över sitt potentiella 
deltagande. Andra anledningen var att det gav dem tid att förbereda sig inför intervjutillfället 
(Bell, 2016, s. 191). 	
	
Trost framhåller att intervjun ska ske i en miljö som är trygg och så ostörd som möjligt 
(2010, s. 65). Alla våra intervjuer utfördes därav på pedagogernas respektive arbetsplatser 
där vi befann oss på deras personalrum eller samtalsrum. Det var viktigt för oss som forskare 
att under våra intervjutillfällen vara intresserade men neutrala och inte medverka till ledande 
svar. Trost menar att intervjuaren bör ligga lågt och inte försöka påverka den intervjuades 
åsikter på något sätt (2010, s. 106). Frågorna är formulerade som öppna frågor där 
pedagogernas egna uppfattningar och erfarenheter ska kunna komma till uttryck. Trost 
tillägger att det är informantens åsikter det handlar om och att intervjuaren kan delge sina 
tankar och erfarenheter efter avslutad intervju om intresse finns (2010, s. 106).  	
 
Intervjuerna utfördes i skilda kommuner för att jämföra om pedagogernas syn på lekens 
betydelse för barns lärande och utveckling skiljer sig eller förenas. Vi valde även att utföra 
intervjuerna enskilt. Tryggheten kom i första hand, då det var av betydelse för oss att 
respondenten inte skulle känna sig i underläge. Genom att ha två som intervjuar kan 
maktbalansen enkelt bli till intervjuarens fördel, vilket vi inte ville utsätta respondenterna 
för (Trost, s, 2010, s. 67).  

6.4 Databearbetning och analysmetoder 
Trost framhåller att det inte finns något på förhand definierade regler på hur man ska gå 
tillväga för att kunna analysera, bearbeta och tolka data. Vidare menar Trost att processen 
kan utföras i tre steg (2010, s. 147). Det första steget handlar i vårt fall om kvalitativa 
intervjuer och insamlandet av data. Andra steget handlar om att analysera vår data i form av 
att läsa igenom det som antecknats, lyssna på inspelningarna och fundera över 
intervjutillfället. Det sista steget handlar om att tolka det befintliga datamaterial vi har 
tillgång till (Trost, 2010, s. 147).  	
 
Databearbetningen startades genom att läsa igenom våra stödanteckningar som gjorts till 
varje intervju, men även transkribera intervjuerna från de ljudfiler som sparats för respektive 
intervjutillfälle. Vid transkriberingen valde vi att lyssna på ljudfilerna samtidigt som vi 
emellanåt var tvungna att pausa för att hinna skriva ut ordagrant vad som hade sagts (Trost, 
2010, s. 149). När transkriberingen var slutförd började vi att analysera och kategorisera 
förskollärarnas svar i respektive delstudie. Vi skapade kategorierna med hänsyn till syftet 
och forskningsfrågorna i vår undersökning men även utifrån intervjufrågorna. Vi ansåg inte 
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att något kodningssystem var nödvändigt i vår undersökning då likheter och skillnader 
framkom tydligt i analysarbetet. Kategorierna som framkom under analysarbetet var:  
	

• Innebörden av begreppet lek 
• Lekens betydelse för barns lärande och utveckling  
• Pedagogens roll i barns lek  
• Pedagogens deltagande i barns lek 

6.5 Reliabilitet och Validitet 
I undersökningen genomfördes kvalitativa intervjuer med förskollärare i form av samtal där 
respondenterna fick uttrycka sina uppfattningar och erfarenheter kring barns lek, lärande och 
utveckling. Esaiasson m fl. beskriver hur en respondentundersökning går till. Avsikten med 
en respondentundersökning är att forskaren vill fånga informanternas egna åsikter och tankar 
kring ämnet. För forskaren handlar det därefter om att urskilja mönster i svaren för att enklare 
kunna beskriva hur och varför de olika respondenternas svar skiljer sig eller om de har 
likheter (2017, s. 236).  
	
Det finns olika faktorer som kan påverka reliabiliteten i vår undersökning. En faktor som 
kan ha påverkat positivt är att respondenterna fick tillgång till frågorna i förhand, då vi tänker 
att de fick god tid att tänka igenom sina svar och förbereda sig inför intervjutillfället. Vi 
upplever att efter genomförda intervjuer men även efter att ha analyserat ljudfilerna att tonen 
och relationen som etablerades var god och att vi fick sanningsenliga svar. Men att i förväg 
tillhandahålla intervjufrågorna kan ha haft negativa effekter i den meningen att 
respondenterna kan ha diskuterat potentiella svar sinsemellan och på så sätt gett liknande 
svar, eller på andra sätt sökt efter perfekta svar på frågorna. En nackdel som också kan 
påverka reliabiliteten handlar om att intervjuerna skedde på separata håll, skild från varandra 
vilket kan ha haft en inverkan på hur frågorna ställdes till respondenterna från oss 
intervjuare. Även fast vi utgick från samma frågeformulär har det säkerligen haft en inverkan 
på vilka följdfrågor som ställdes till informanterna. 	
 
Våra inspelade intervjuer och dess resultat har också analyserats och transkriberats på varsitt 
håll. Detta innebar att våra personliga erfarenheter och förförståelse kan ha haft en påverkan 
på hur resultaten har tolkats. Men det kan även ses som en fördel att tolka och analysera 
materialet i respektive delstudie separat.  Detta på grund av att vår förförståelse och åsikter 
kring ämnet inte färgade av sig på den andres resultat. Stukát menar att det kan finnas en 
viss svårighet att beskriva validiteten i en kvalitativ intervju då reliabilitet och validitet ofta 
förknippas med kvantitativa studier (2005, s. 130). Då vi anser att vi har låg reliabilitet och 
som Stukát också påpekar kan inte validiteten anses vara hög (2005, s. 126), vilket vi också 
är medvetna om. 	
 
Vi har i vår undersökning vänt oss till en mindre grupp respondenter i skilda kommuner och 
därmed kan generaliserbarheten i vår undersökning inte appliceras på förskollärare i stort. 
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De resultat vi har kommit fram till kan endast representera de tankar och erfarenheter som 
synliggjorts i den undersökta gruppen. 	

6.6 Etiska ställningstaganden 
Det finns en mängd etiska ställningstaganden att ta hänsyn till i forskning. Stukát nämner 
fyra olika forskningsprinciper som är nödvändiga för att forskaren ska kunna bedriva en etisk 
korrekt undersökning. Den första principen handlar om informationskravet. 
Informationskravet innebär att alla deltagare som berörs av undersökningen ska få ta del av 
information gällande undersökningens syfte, men även att deltagandet i undersökningen är 
frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan välja att dra tillbaka sitt 
medgivande (2005, s. 131). För att kunna uppfylla denna punkt valde vi i förväg att skicka 
ett mail till alla berörda, där det tydligt framkom vilka vi var och vårt syfte med studien. Vi 
informerade även deltagarna om att de när som helst under studiens gång kunde välja att dra 
tillbaka sitt medverkande.  
	
Den andra principen handlar om samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna själva 
har rätten till att bestämma om de vill medverka, hur länge de vill medverka och på vilka 
villkor de vill delta (Stukát, 2005, s. 131). Denna princip uppfylldes på så sätt att vi 
informerade deltagarna per mail att vi gärna önskade att spela in intervjuerna. Vi 
informerade även deltagarna på plats om att de när som helst skulle kunna avbryta intervjun 
om det kändes obekvämt för dem. I mailet valde vi även att inkludera en uppskattad 
tidsåtgång på cirka tjugo till trettio minuter per intervjutillfälle som ett önskemål från vår 
sida.  
 
Den tredje principen handlar om konfidentialitetskravet vilket innebär att alla deltagare har 
rätten till att vara anonyma. Med anonymitet menas att respondenterna som deltar i 
undersökningen dels ska vara införstådda i att all data som omfattar etisk känsliga uppgifter 
inte kommer att redovisas i studien, men även att respondenten inte kommer att kunna 
identifieras av någon utomstående (Stukát, 2005, s. 132). Detta framkom i mailet till varje 
respondent. Vi valde även att på ett tydligt sätt delge det muntligt inför varje intervjutillfälle 
med respondenterna. Slutligen handlar den sista principen om nyttjandekravet vilket innebär 
att all data som samlats in endast kommer att användas för studiens ändamål och inget annat. 
” Informationen får inte utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften” (cit. i Stukát, 2005, s. 132). Detta var vi tydliga med att informera dels 
i mailet som vi skickade ut till varje respondent men även under intervjutillfällena.   
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7. Resultat och analys av delstudie 1 och 2 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av respektive delstudier relaterat till vårt syfte. Resultaten 
presenteras i de kategorier vi utformade när intervjuerna bearbetades. Vi erhöll en stor 
mängd empiri genom våra intervjuer men har valt att presentera de svar som ligger nära vårt 
syfte och frågeställningar. Först presenteras delstudie ett som beskriver förskollärarnas syn 
på lekens betydelse för barns utveckling och lärande, samt förskollärarens deltagande i leken 
i en Stor kommun, följt av analysen. Respondenterna bestod av fem stycken förskollärare. 
Delstudie två beskriver även den förskollärarens syn på lekens betydelse för barns utveckling 
och lärande, samt förskollärarens deltagande i leken i en Mellanstor kommun, följt av 
analysen. Respondenterna i delstudie två bestod även här av fem stycken förskollärare.  

7.1 Förskollärares syn på lek i en Stor kommun, delstudie 1 
I detta avsnitt presenteras resultaten av förskollärarens syn på barns lek som en del i barns 
lärande och utveckling i en Stor kommun. Resultaten presenteras under de kategorier som 
utformades under bearbetningen av empirin. Förskollärarna i vår redovisning benämns som 
1,2,3,4 och 5.  
 
7.1.1 Innebörden av begreppet lek 
 
Lek för många förskollärare handlar om att barns fantasi kommer fram då barn i leken kan 
bearbeta sina känslor, men även utveckla andra sociala kompetenser. Förskollärarna är 
även överens om att barn behöver mycket mer tid till lek än vad dem får idag. En av 
förskollärarna menar att barn idag får för lite tid till lek och beskriver det så här:  

 [...] Alldeles för lite tycker jag, inom förskolan överlag. Den (leken) får för lite, det är för mycket 
uppstyrd undervisning, tiden räcker inte till, någonstans måste man ta ifrån någonting och det blir liksom 
den fria leken man tar utav för att dagarna ska vara fyllda med det som betecknas numera som 
undervisning. Tycker jag är synd för vi behöver lyfta lekens betydelse mycket mer och att lära 
pedagoger också att förstå lekens betydelse mycket mera och förstå lekmiljöerna mycket mera och 
vikten utav det och hur man faktiskt kan se att leken också innehåller undervisning och att man får 
mycket kunskap genom att leka som är minst lika viktigt som andra kunskaper (Förskollärare 3).  

Det framkom även under intervjuerna att förskollärarna hade en gemensam syn angående 
leken och att den var viktig för barnen och att barn alltid utvecklas i leken. 
Utvecklingsområdena kan handla om språket men även de sociala lekreglerna. En av 
förskollärarna uttryckte sina känslor kring begreppet lek på detta vis: 

 
Barndomsminnen! Än idag är jag lek glad. Leken är en viktig del av barndomen. Finns så mycket glädje, 
gemenskap och lärande i leken (Förskollärare 5). 
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7.1.2 Lekens betydelse för lärande och utveckling 
 
Det framkom under intervjuerna med förskollärarna att leken hade en viktig funktion i 
barns lärande och utveckling. Samtliga förskollärare i den Stora kommunen var överens 
om att leken utvecklar både sociala färdigheter som turtagande, samspel, empati men även 
språket. På frågan om vad som utvecklas svarar en av förskollärarna: 

De (barnen) utvecklar turtagande, det sociala, språket kommer in mycket, och det är väldigt viktigt i 
leken (Förskollärare 2). 

 
En annan förskollärare beskrev sina tankar så här: 
 

Titta på det lilla barnet där starten sker redan på skötbordet. Du kittlar på barnets mage och ler och du 
får leende tillbaka och barnet sparkar med benen av förtjusning. Ett samspel (interaktion) en enkel men 
början på en social utveckling. De lite äldre barnen som leker i ”hemvrån”. Dukar för kalas, men vem 
firas? Alla vill vara födelsedagsbarnet. Hur löser barnen det? Ett led i den sociala utvecklingen 
(Förskollärare 5). 

 
Förskollärarna menar även att ett lärande kan etableras i leken. Barnen kan exempelvis 
utveckla sina ämneskunskaper i teknik, matematik och mycket annat som ingår i leken. En 
förskollärare som återberättar en lek menar att barnen lär sig:	
 

Det kan vara i exempelvis en bygglek där barnen skapar med klossar, de lär sig hur de ska kunna bygga 
högt utan att det ramlar (teknik) och de får ord som hör till tex högt, brett, lågt, stort, litet många/mycket, 
räkna hur många klossar eller formen på klossen (språk och matematik) (Förskollärare 1). 

 
En förskollärare menar att det var viktigt att vara närvarande och engagerad i barns lek. Det 
handlar om att starta upp en lek och sedan är barnen igång med att leka och då tillägnar de 
sig en mängd nya kunskaper. Förskolläraren uttrycker sig så här:  	
 

[...] För att dels att du kommer vidare men också så kan vi använda oss av leken, vi kan ha ett syfte med 
en lek tex den här leken som vi startar upp nu, där vill vi att barnen ska lära sig det här, vi vill komma 
till ett mål, ett syfte och så lär dem sig saker under resans gång som nu tex när vi leker den här loppisen 
att vi lär dem pengar, pengars värde, hur ser det ut? hur gör man när man köper? Hur gör man när man 
säljer? Alltså, man kan få rena faktakunskaper, man kan söka kunskaper i processen i leken. Språk och 
ordförråd är också de som utvecklas i barns lärande (Förskollärare 3). 

 

7.1.3 Förskollärarens roll i barns lek 

Samtliga förskollärare i den Stora kommunen var överens om att pedagoger bör vara 
närvarande i barns lek eller finnas nära barns lek. Två av förskollärarna ansåg att det var 
viktigt att vara delaktiga i barns lek på deras villkor. Det framkom även att förskollärarens 
roll var att sätta igång en lek för att sedan låta barnen utveckla leken vidare. En av 
förskollärarna uttrycker sig: 
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Pedagoger kan vara delaktiga i leken om barnen vill. Det är också pedagogens roll att sätta i gång en 
lek att dra igång den för att sen låta barnen föra den vidare (Förskollärare 1). 

 
Två av förskollärarna menade även att det var viktigt med vuxen närvaro för barn som ännu 
inte hade knäckt lekkoderna. Genom att vara närvarande kunde de hjälpa barn som stod 
utanför leken. En av förskollärarna uttrycker sin roll i barns lek på detta vis: 	
	

Viktigt för dem barnen som inte kan leka, att man som vuxen går in och leker eller är med i leken eller 
startar en lek tillsammans med barnen, då kommer oftast övriga barn med och sen blir dem inslussad i 
leken och börjar vara mer och mer (Förskollärare 2). 
 

En förskollärare menar att pedagogens roll i barns lek är viktig och att de i sin verksamhet 
har planerade lekar där pedagogerna är aktivt deltagande i leken. Förskolläraren menar också 
att man inte alltid behöver vara deltagare, utan kan sitta utanför leken och endast lyssna på 
vad barnen samtalar om. Förskolläraren menar att genom att hen sitter utanför leken kan hen 
följa leken på ett lämpligt sätt och hitta olika faktorer som begränsar leken och på så vis 
åtgärda dessa. En förskollärare uttrycker sig så här:	
 

 [...] Att den är viktig, ibland så är man inte med, men man kanske lyssnar, tittar på vad som pågår, 
slänger ett öga och ett öra liksom så att man har koll på vad som händer, vad som sägs i leken. Men man 
kanske väljer att nu leker barnen nu är det dem som utvecklar leken, man kan också om man tycker att 
leken har fastnat här, den kommer inte vidare då kanske man kan ändra lite i den där miljön, eller sticka 
till någonting som gör så att den utvecklas. Jag tycker att det är jätteviktigt att pedagoger leker, vi har 
tex lagt in våran planering att vi pedagoger leker med barnen ett par gånger i veckan och där vi är aktiva 
i leken och är med som figurer på olika sätt (Förskollärare 3). 

 
En annan förskollärare menar att det är viktigt att kunna läsa av barnen. Genom att läsa av 
barnens tillvaro kan förskolläraren antingen stötta ett enskilt barn eller hela leken genom att 
styra upp leken för att den ska bli på allas villkor. Förskolläraren uttrycker sig: 
 

Det gäller att ha en fingertoppskänsla/kunskap om det enskilda barnet och kunna läsa av när jag som 
pedagog ska gå in i leken. För mig är det viktigt att finnas i närheten som en ”trygghetsstubbe” för att 
leken ska bli på allas villkor. Som pedagog veta vad man gör och varför! Ibland måste vi gå in och styra 
upp leken, stödja något enskilt barn, lägga till så leken inte stagnerar. Sedan finns ju organiserade 
grupplekar där pedagoger alltid(oftast) ska vara med typ-kom alla mina kycklingar. Finns lekkunniga-
lekglada barn i gruppen är det fantastiskt att bygga upp lek och få in barn i deras lek. Allt för många 
pedagoger tänker, bra barnen leker då kan jag passa på att ringa, städa eller dylikt (Förskollärare 5).  
 

7.1.4 Förskollärarens deltagande i barns lek 

Det framkom i intervjuerna att förskollärare ansåg att det var viktigt med att vara lyhörd 
inför barnens lek. På frågan om hur pedagogerna kan delta i barns lek, svarade en 
förskollärare: 	
 

Tänker att vi pedagoger måste lita på barnen i leken att barnen har ett eget driv. Men ibland får vi vara 
modeller och med våra yngsta arbeta med att lära-visa på leksignalerna samförstånd, ömsesidighet och 
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turtagning. Bättre att pedagoger leker kan aldrig bli fel än att pedagoger aldrig leker. Jag är orolig över 
att trots det goda med läroplan att leken minskar. Bra att den lyfts i nya reviderade läroplan 
(Förskollärare 5). 

 
En annan förskollärare menade att dem likt barnen var med och lekte på deras nivå och att 
det var viktigt att starta upp en lek och låta barnen komma med fortsättningen. Förskolläraren 
berättar: 
 

Vi är med och leker precis som dem, vi är också med och klär ut oss som dem eller vi deltar aktivt vi 
sitter inte bara med utan att vi deltar aktivt som personer och figurer i leken och gestaltar och hjälper 
också. Det kan vara vi som väljer leken från början eller som introducerar ”vill ni vara med och leka”? 
Alla barnen hakar på för dem älskar ju när vi leker! Och sen på det viset kan vi ju styra leken också 
ganska mycket men man kan ju även, barnen sätter liksom igång leken och sen kan man ju låta barnen 
göra fortsättningen på leken men att man också är med. Barn blir väldigt glada och väldigt lugna när vi 
är med i leken och då kan man nästan se att leken pågår mycket längre. Sen kommer barnen i sin tur 
och kläcker idéer och kommer o frågar om vi kan leka de nästa vecka. Dem är väldigt kreativa själv 
(Förskollärare 3).  

 

På frågan om hur de bedömde om de skulle delta i barns lek var förskollärarna överens om 
betydelsen av att vara lyhörd, men även att försöka hjälpa barn med att komma in i leken 
eller att utveckla leken vidare. En förskollärare uttrycker sig:	
 

Ja men det är just de barnen som har lite svårt med leken, man kan ta med sig barnet och gå in i leken 
och säga ”nu kommer vi” att man liksom pushar in de barn som har lite svårt att leka (Förskollärare 2). 

 
En annan förskollärare svarar:  
 

Man måste alltid försöka vara lyhörd på detta jobb. Om jag ser att en lek fungerar väldigt väl mellan 
barnen då går jag inte in. Om jag ser att dem blir ovänner hela tiden eller dem tröttnar, då väljer jag att 
gå in, eller när vi har dem här planerade aktiviteterna som vi har två gånger per vecka, då leker vi 
(Förskollärare 3). 

7.2 Analys av Förskollärares syn på lek i en Stor kommun, delstudie 1 
I detta avsnitt presenteras en analys av delstudie 1. Analysen består av mina tolkningar kring 
intervjusvaren jag fick ta del av. Jag har utgått från vårt syfte, frågeställningar, teori samt 
befintlig forskning för att ta del av förskollärares syn på lek, lek relaterat till lärande och 
utveckling samt förskollärarens roll och deltagande i barns lek. 	
 
7.2.1 Innebörden av begreppet lek 
 
Förskollärarna som intervjuades framhöll lek som en viktig del av barndomen, men även att 
lek var en viktig del av förskolans verksamhet. Knutsdotter Olofsson understryker att leken 
är de mest betydelsefulla verktyget för barns allsidiga utveckling och lärande (2003, s. 135). 
Vidare menar förskollärarna att lek är en socialt utvecklande aktivitet och nämner framförallt 
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att barn utvecklar sina kunskaper inom bland annat turtagande. Knutsdotter Olofsson menar 
att det är viktigt med turtagande i lekar. Turtagande menar hon handlar om att barn är 
införstådda i att man turas om att bestämma över leken. Detta sker i dialog mellan barnen 
som leker och sker på jämna villkor (2003, s. 26). 
	
Förskollärarna var även överens om att leken handlade om barns fantasier som kom fram. 
Knutsdotter Olofsson menar att leken är det viktigaste i barnets liv och fungerar som 
bearbetning av intryck på ett konkret sätt (2003, s. 134). Informanterna var även eniga om 
att barn under leken fick bearbeta sina känslor men även att det finns glädje, gemenskap och 
lärande i leken. En annan viktig synpunkt som uttrycktes kring begreppet lek var att barn 
utvecklades inom det språkliga området. Knutsdotter Olofsson menar att barn under lekens 
gång utvecklar språket då de övar på sitt språk, eftersom leken bygger på att barn ger ord åt 
sina transformationer och fantasier (2003, s. 134). 

7.2.2 Lekens betydelse för barns lärande och utveckling 
 
Att lek och lärande inte kunde skiljas åt framhölls av alla förskollärarna. Samtliga 
förskollärare i den Stora kommunen var överens om att lärandet alltid fanns med i barns 
lekar. Johansson & Pramling Samuelsson beskriver att lek och lärande är två skilda begrepp 
som ofta är svåra att skilja från varandra, det finns lekdimensioner i lärandet men det finns 
också lärandedimensioner i lek (2007, s. 25). Tre av förskollärarna framhävde att språket var 
en del av det som utvecklades i barns lekar. Knutsdotter Olofsson menar att barn utvecklar 
språket genom att förhandla om sina roller i leken men även när de ger ord åt sina fantasier 
(2003, s. 134). Även Greve och Løndal framhäver språkets viktiga funktion. De menar att 
leken i sig är värdefull men den ska även lägga grunden för exempelvis språkförståelse 
(2012, s. 2).   
	
En av förskollärarna menar att skriftspråket stimuleras genom att barnen exempelvis lekte 
affär. Knutsdotter Olofsson menar att många barn lär sig att skriva innan de lärt sig att läsa, 
barnen får intresse för skriftspråket när de exempelvis skriver affär eller kiosk under sina 
lekar (2003, s. 79). Pyle och Danniels ger ett exempel på hur pedagoger kan finnas till hands 
och utveckla och stötta lärandet i barns lekar. Exempelvis menar de att när barnen leker i 
”doktorshörnan” uppmärksammas det att barnen vill skriva ord relaterat till leken som 
medicin etcetera, här spelar pedagogen en viktig roll som kan kliva in i leken och stödja det 
språkliga lärandet (Pyle & Danniels, 2017, s. 281). En förskollärare menar att matematik, 
teknik och andra ämnen kan utvecklas om leken var väl planerad av vuxna där leken även 
hade ett syfte. Enligt Granberg finns det en mängd kunskaper barn tillägnar sig genom lek. 
Kunskapsområdena som utvecklas är bland annat det sociala, psykiska och fysiska. Men 
även kunskaper i olika ämnen som matematik och språk är centrala i barns lärande (2003, s. 
61). Pramling Samuelsson och Johansson menar att pedagogerna bör vara aktiva deltagare i 
barns lek för att utvidga leken men även att det är viktigt att pedagoger observerar leken för 
att kunna bidra med stöd för att utveckla lärande situationer i leken (2006, s. 60). 
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När det gäller den sociala utvecklingen var respondenterna eniga om att samspelet var en av 
de viktigaste egenskaperna som barn utvecklade under sina lekar. Informanterna framhävde 
även att det var viktigt att barn behärskade den sociala delen för att kunna komma in i lek. 
Knutsdotter Olofsson beskriver de sociala lekreglerna som barn utvecklar i en lek 
tillsammans med andra. Grunden till de sociala lekreglerna lär sig barnen tidigt i samspel 
med vuxna men finslipar sedan dessa i lek med andra barn. Sociala lekreglerna handlar om 
samförstånd, ömsesidighet och turtagande (2003, s. 25). Samförstånd handlar om att barnen 
är införstådda om att ha en gemensam handling i leken, medan ömsesidighet handlar om att 
alla deltagare är jämställda. Turtagande handlar om att alla deltagare ska kunna bestämma 
över leken för att den ska kunna vara på allas villkor (2003, s. 26). 

7.2.3 Förskollärarens roll i barns lek 
 
Alla förskollärare som blev intervjuade i den Stora kommunen var eniga i sin roll kring barns 
lek. Förskollärarna uttryckte att det var viktigt att finnas i närheten av barns lekar. Deras 
främsta uppgift handlade om att observera leken för att se om leken flöt på på allas villkor. 
Loizou menar att det finns en mängd olika roller en pedagog kan ta, exempelvis som 
observatör, iscensättare och stödja för att utveckla en lek (2017, s. 785). Även Ashiabi menar 
att det finns en mängd olika roller en pedagog kan inta i lekar för att stödja barns lärande 
och utveckling men att detta ändå kräver någon form av inblandning eller aktivt stöd från en 
vuxen (2005, s. 206). Förskollärarna var även överens om att det var viktigt med närvaro för 
att stödja ett enskilt barn i leken eller försöka ändra i miljön för att kunna utveckla leken 
vidare. Knutsdotter Olofsson menar att de vuxna måste kunna kommunicera på lekens språk 
eftersom det är barnens språk (2003, s. 118). Vidare menar Knutsdotter Olofsson att de 
vuxna måste ge sig hän till leken och använda sin fantasi för att intressera och locka barnen 
till lek (2003, 30). 
	
Det framkom även att förskollärarna ansåg att deras roll handlade om att starta upp en lek 
för att sedan låta barnen utveckla den vidare. Enligt Loizou kan lek vara ett verktyg för att 
organisera lärande där pedagogerna förbereder utrymmen och material som bidrar till en 
kontext där barnen kan leka och därmed kan utvecklas och lära (2017, s. 784). Tre av 
förskollärarna menar att deltagandet i barns lek måste ske på barnens villkor. Vidare menar 
förskollärarna att deras roll i leken då handlar om att vidareutveckla leken för att den ska 
kunna fortlöpa. Att stödja barns lek kan ibland handla om att förskolläraren ger barn ”det 
förlösande ordet” (2015, s. 87- 88). Med “förlösande ordet” menas att en pedagog kan ge 
barnet ett ord, en fråga eller replik som ger en stagnerad lek ett helt nytt liv och en ny riktning 
(Knutsdotter Olofsson, 2015, s. 88). Även Pramling Samuelsson och Johansson menar att 
pedagogen spelar en viktig roll i barnens lekar. Det måste finnas ett aktiv samspel mellan 
alla deltagare men även att det är viktigt att pedagogen har förmågan att följa barnens 
handlingar och intresse så att hen kan bidra med varierande stöd för att skapa utvecklande 
och lärande situationer (2006, s. 60).  
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7.2.4 Förskollärarens deltagande i barns lek 
Förskollärarna som deltog i intervjuerna i den Stora kommunen var överens om att de skulle 
delta i barns lek om de behövde rycka in och stötta leken. Vidare menar förskollärarna att de 
erbjöd sig att inta olika roller om de såg barn vara utanför leken som hade svårt med de 
sociala lekreglerna. En förskollärare som lär barnen de sociala lekreglerna men även agerar 
som stöd i leken blir en eftertraktad lekkamrat för barnen Att stödja barns lek kan i många 
fall handla om att som vuxen ge barnen ”det förlösande ordet”, alltså verktyg till att barn 
fortsätter leka genom att ge nya begrepp eller repliker (Knutsdotter Olofsson, 2015, s. 87- 
88). Loizou beskriver pedagogens förhållningssätt till barns lek, där framhävs vikten av att 
noga observera barns lek innan hen väljer att kliva in (2017, s. 42). När den vuxne deltar i 
barns lek kan det vara en bra utgångspunkt att delta som lekkamrat för att försöka hjälpa till 
att lära barnen hur leksignaler går till (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 117). 
	
En av förskollärarna menar att de i sin verksamhet har två planerade dagar per vecka där de 
aktivt deltar i barns lek genom att inta roller. Hen menar att de kan vara pedagogerna som 
väljer leken och styr den ända från början eller bara introducerar en lek till barnen. 
Knutsdotter Olofsson menar att pedagoger bör inta en mer aktivare roll i barns lek. Genom 
att vara med i leken kan pedagogen styra leken så att den får ett bredare innehåll, men även 
ett utvidgat lektema där barnen övervinner sin rädsla (2003, s. 108). 
	
En förskollärare menar att hen använder sig av leken för att kunna utveckla barns lärande. 
Under lekens gång har pedagoger alltid ett syfte och mål runt leken och de menar att barnen 
lär sig under lekens gång. När pedagoger använder leken som verktyg och är tydliga med 
leksignalerna kan barnen få en god förståelse för hur lek går till, samtidigt som de också får 
kunskaper i hur man kan vara en bra lekkamrat (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 117).  Flera 
förskollärare som är med i barns lek menar att de oftast ställer frågor under leken för att 
kunna utöka barnens ordförråd på ett lekfullt sätt. Granberg menar att det är viktigt med 
lekande pedagoger. Det är i interaktion och dialog med barnet som den vuxne samtalar om 
det som inträffar, svarar och frågar, vilket i sin tur leder till att barn får ord för föremål, 
händelser, omständigheter, samband, föreställningar och upplevelser (2003, s. 110). 	

 
7.3 Förskollärares syn på lek i en Mellanstor kommun, delstudie 2 

I detta avsnitt presenteras resultaten av förskollärarens syn på barns lek som en del i barns 
lärande och utveckling i en Mellanstor kommun. Resultaten presenteras under de kategorier 
som utformades under bearbetningen av empirin. Förskollärarna i redovisningen benämns 
som 1,2,3,4 och 5. 	

7.3.1 Innebörden av begreppet lek 
 
Det framkom under intervjuerna att förskollärarna hade en gemensam syn på begreppet lek. 
Förskollärarna uttrycker att lek ska vara en fantasifull, lustfylld och en social aktivitet. Det 
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handlar om det sociala samspelet mellan barn men också mellan barn och vuxna. En 
förskollärare uttrycker sig såhär:	
 

Jag tänker så här liksom att det ska vara roligt och lustfyllt. Att det är en social aktivitet samspel, fantasi 
tänker jag. Men just att det ska vara glädje och lustfyllt. Ja så tänker jag (Förskollärare 1). 

 
Förskollärarna delar även uppfattningen om att leken är av stor betydelse för barns 
utveckling och bör ta en stor plats i verksamheten. En förskollärare menar att leken är 
grunden till all social träning och även annat lärande. Så här uttrycker sig en förskollärare 
om lekens innebörd och betydelse: 
 

Leken är väldigt viktig, tycker jag. I leken bearbetar barnen sina upplevelser och utvecklar ett socialt 
samspel, ett givande och tagande där de lär sig att respektera varandra (Förskollärare 2). 

 
Förskollärarna är även samstämmiga i att de anser att leken får ta en stor plats i den dagliga 
verksamheten. En förskollärare menar att i princip allt barnen gör är lek och detta tar det 
största utrymmet i den dagliga verksamheten. Hen understryker också att i många fall är den 
vuxenstyrda leken också fri lek då det ofta är frivilligt för barnen att delta.  
En annan förskollärare som framhäver att undervisningen ska vara lustfylld och rolig svarar 
såhär:	
 

Leken får stort utrymme i vår verksamhet, både den ”fria” leken men också bygger vi undervisningen 
på att den ska ske på ett lekfullt sett (Förskollärare 5). 
 

7.3.2 Lekens betydelse för barns lärande och utveckling 
 
Alla intervjuade förskollärarna i den Stora kommunen anser att leken har stor betydelse för 
barns lärande och utveckling. De framhäver bland annat att det är det mest betydelsefulla 
verktyget att använda för att främja den sociala utvecklingen där barnen exempelvis 
utvecklar turtagning, komma överens, läsa av andras känslor och språket. En förskollärare 
uttrycker sig såhär i frågan:	
 

Absolut! Det är den mest drivande i den sociala utvecklingen, barn som är tillbakadragna och kanske 
inte vågar ta för sig, det får man ju vara, men ibland så kan man då gå in som vuxen och styra upp lekar 
för att träna de socialt. Och så kan man sen börja leka med andra barn. Då ser man också att de här 
barnen lyfts. Dom vågar ta mer plats, dom vågar ta egna initiativ (Förskollärare 3). 

 
Förskollärarna som intervjuades ansåg även att ett lärande sker i leken. En förskollärare 
menar att deras uppgift är att göra barn nyfikna och vara lyhörd för barnens intressen för att 
utveckla leken och etablera ett lärande hos barnen. En annan förskollärare menar att ett 
lärande kan synliggöras i barns lekar då de många gånger kan leka i den fria leken på teman 
som rör ett pågående projekt på förskolan. Förskolläraren återberättar hur detta kan se ut:  
 

I barnens lek ingår det de senast har lärt sig. De leker fåglar, flyger som fåglar och använder nya ord 
som de nyligen lärt sig i vårt fågelprojekt (Förskollärare 2). 
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Förskollärarna menar även att när vuxna stöttar leken med att exempelvis ställa en fråga så 
bidrar det till ett utvidgade av leken och ger utrymme för att etablera ett lärande på det 
pågående temat. Förskollärarna är eniga om att barns egna lek främst är socialt utvecklande 
och för att ett vidare lärande ska ske behövs det många gånger en vuxens engagemang. En 
förskollärare uttrycker sig såhär:	
 

Den vuxenstyrda leken kan nog vara utvecklande på så sätt att man oftast bjuder in fler barn till leken 
vilket kan skapa nya kontakter mellan barn som kanske inte väljer att leka i vanliga fall. Det kan också 
leda till fler utmaningar som kanske inte hade kommit fram i barnens egen lek (Förskollärare 5). 

 

7.3.3 Förskollärarens roll i barns lek 

Förskollärarna har en gemensam syn på pedagogens roll i barns lekar. De menar att det alltid 
är viktigt att vara närvarande i barns lekar. Det kan dels handla om att vara utanför leken och 
agera observatör för att ha en överblick på vad som pågår. Förskolläraren kan även ta en mer 
aktiv roll där de agerar igångsättare i lekar, inspirerar till lek men också finnas till hands som 
en trygghet för de barn som behöver den typen av stöd. En förskollärare framhäver deras roll 
i barns lek på detta sätt:	
 

Den är 100 procent viktig alltid. När de är små är det viktigt att alltid vara där hela tiden. Stoppa och 
puscha och visa hur man leker. Vi måste visa hur man leker för det är ingenting som kommer av sig 
självt utan vi måste visa, och även sen när det blir äldre [...] (Förskollärare 4).  

 
En annan förskollärare framhäver ett likvärdigt förhållningssätt som förskollärare fyra, där 
hen menar att ju yngre barnen är desto viktigare är förskollärarens närvaro i leken för att 
lära, guida och utveckla deras kompetenser. Så här uttrycker hen sig:	
 

Med de yngre barnen är det viktigt att man som pedagog är närvarande i leken, för att kunna guida, 
medla och stötta och leda leken vidare. Med äldre barn är det kanske viktigare att ha en 
fingertoppskänsla att man inte går in och stör leken men att man finns tillhands om det behövs 
(Förskollärare 5). 
 

De framkom även från en av förskollärarna att miljön har betydelse kopplat till pedagogens 
roll i barns lek. Hen menar att det är förskollärarens uppgift att tillhandahålla material för att 
utveckla en lek men också att arrangera i miljön för att skapa förutsättningar för barns lek. 	
 

7.3.4 Förskollärares deltagande i barns lek 
 
Samtliga förskollärare i den Stora kommunen menar att deras deltagande i barns lek främst 
handlar om att vara observatör för att få en överblick över vad barn leker. Detta för att få en 
uppfattning om barns intressen, om barnen behandlar varandra väl och samtidigt vara 
tillgänglig för att kliva in och stötta barns lek. En förskollärare beskriver sitt deltagande i 
barns lek på följande sätt: 
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Pedagogen kan delta i leken på olika sätt. I rollek kan man få en roll tilldelad av barnen som sedan sker 
på barnens villkor. Man kan också styra leken framåt om man märker att barnen kört fast t.ex. inte kan 
lösa en konflikt som uppstår, då man kan komma med förslag på lösningar. Då blir man mer aktiv ledare 
i leken (Förskollärare 5). 

 
En annan förskollärare menar att deltagandet blir som ett verktyg i leken där det kan handla 
om att utveckla lekmiljön, visa hur man löser exempelvis konflikter eller visa hur barnen 
kan utveckla leken. Det är även viktigt att förskolläraren fungerar som inspiratör till vidare 
lek. Tryggheten är ett återkommande svar under denna fråga och belyses som en viktig faktor 
för hur pedagogen kan delta i barns lek.  Förskollärarna menar att det ibland endast behövs 
en vuxens närvaro för att leken ska flyta på ett bra sätt.  
	
Förskollärarna uttrycker även att det är en svår balansgång när det gäller bedömningen att 
kliva in eller endast observera barns lek. Ett tydligt mönster som framkommer är att 
förskollärarna framhäver att de väljer att delta när det uppstår konflikter i barns lek. Vidare 
utvecklar förskollärarna detta med att de måste kliva in och stötta och ge verktyg till barnen 
i en sådan situation, att barnen i framtiden kan hantera konflikter på egen hand. En 
förskollärare uttrycker sig så här:	
 

Det kan vara att det är mycket konflikter i leken då kanske jag får gå in och ge dem verktygen för hur 
de ska komma vidare från konflikten. Men ibland kan konflikter vara bra för barn också. Att de får möta 
varandra i konflikter och se att dem löser det. Men då måste jag också från början ha gett dem verktyg 
så de vet hur de ska lösa det. Så att hoppa på varandra och bitas är inte det ultimata sättet (Förskollärare 
3).  

7.4 Analys av förskollärares syn på lek i en Mellanstor kommun, delstudie 
2 
I det här avsnittet presenteras en analys av resultatet i delstudie 2. Analysen utgår från vårt 
syfte och frågeställningar, teori och forskning. I analysen presenteras en tolkning av 
förskollärarnas syn på lek, lek relaterat till utveckling och lärande, samt förskollärarens roll 
och deltagande i barns lek. 

7.4.1 Innebörden av begreppet lek 
Samtliga förskollärare som intervjuades i en Mellanstor kommun framhöll lek som en socialt 
utvecklande aktivitet. De ansåg även att leken är ett mycket viktigt inslag i förskolans 
verksamhet och att det tar den på allvar. Lekens betydelse för tankens, känslans, språket och 
den sociala kompetensens utveckling är väl bekräftad av forskning (Knutsdotter Olofsson 
2003, s. 135). Den ska vara fantasifull och lustfylld och detta bör vara utgångspunkten när 
aktiviteter planeras. Informanterna förmedlade en enhetlig bild av att lust, glädje och barnens 
intresse ligger till grund för all lek och undervisning i verksamheten. Knutsdotter Olofsson 
framhåller att leken behöver vuxna som kan kommunicera med barnen genom leken, för det 
är barnens språk (2003, s. 118). Här menar Knutsdotter Olofsson att de vuxna måste 
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engagera sig helhjärtat i leken och använda sin fantasi för att locka till sig barnens intresse 
(2003, 30). 
	
Förskollärarna framhävde även lekreglerna som ett viktigt inslag i innebörden av begreppet 
lek och som en del i den sociala utvecklingen. De menar att kunskaperna som barnen 
utvecklar i leken kan bland annat handla om turtagning. Knutsdotter Olofsson framhäver att 
lekreglerna är viktiga för att barn ska kunna förmedla leksignaler till andra barn och att de 
uppfattas rätt och grunderna till detta lär sig barn i tidig ålder tillsammans med vuxna (2003, 
s. 23 och 25). 
	
En annan viktig synpunkt som uttrycktes kring begreppet lek är att barn bearbetar sina 
upplevelser i lekens värld. Knutsdotter Olofsson beskriver att barn har likadana behov som 
vuxna när det gäller att bearbeta upplevelser och kan då göra detta genom leken (2003, s. 
39). Författaren menar att leken har samma funktion som ett förtroligt samtal där barnet 
måste känna sig trygg och det måste präglas av samförstånd, ömsesidighet och turtagande 
(Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 40).  
	
Den sociala utvecklingen som barn tillägnar sig i lek framhävs av Ashiabi som menar att 
barn som är involverade i olika typer av rollekar utvecklar exempelvis en förståelse för 
andras perspektiv, empati och problemlösning (2005, s.201–202). 	

7.4.2 Lekens betydelse för barns lärande och utveckling 
 
Förskollärarnas syn på lekens betydelse för lärande var enhetligt då de ansåg att barn lär sig 
med hjälp av leken som verktyg. Sedan lades olika tyngdpunkt på vad barnen lär sig i leken. 
Framför allt understryker en förskollärare att språket dominerar lärandet i leken. Hen menar 
att språk och de sociala är högst närvarande och är ett huvudområde som de arbetar med, 
sedan är ämnen som behandlas i leken ofta baserat på barns intresse. Knutsdotter Olofsson 
menar att barn under lekens gång utvecklar sitt språk för att barnen konstant ger ord åt 
handlingen i leken samt sina fantasier (2003, s.134). Greve och Løndal framhäver även de 
språkets viktiga funktion. De menar att leken i sig är värdefull men den ska även lägga 
grunden för exempelvis språkförståelse (2012, s. 2). 
	
Förskollärarna framhävde även att de finns tillfällen där de kan se ett spontant lärande i barns 
lekar som inspireras av projekt som de arbetar med i verksamheten. Vidare menade de också 
att de många gånger handlar om att pedagogerna medvetet skapat lärandesituationer utifrån 
teman eller barns intresse. Pyle och Danniels menar att pedagoger använder leken som 
barnens egna tillfällen att tillägna sig kunskap. De beskriver också att pedagogerna använder 
leken som ett pedagogiskt verktyg för att främja lärandet på sikt (2017, s. 280).  
	
Förskollärarna var eniga om att leken är det mest optimala verktyget för barns utveckling 
och syftar då på den sociala utvecklingen. Det är fördelaktigt med blandade åldrar på barnen 
i barngruppen då de yngre barnen kan få förebilder bland de äldre barnen och tillägnar sig 
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exempelvis kunskaper om lekregler. De mer tillbakadragna barnen kan utvecklas i socialt 
samspel med andra barn och här har leken en betydande roll. Detta kan även relateras till 
ömsesidighet i leken som Knutsdotter Olofsson beskriver. Ömsesidighet i leken handlar om 
att alla barn som deltar i leken är på en jämlik nivå där ålder och styrka inte har en betydelse, 
leken utvecklas i interaktion med andra barn. De barn som kan leka leken anpassar sig till 
de barn som är yngre än dem själva under lekens gång (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 25). 	
 
Ett annat framstående utvecklingsområde som förskollärarna framhävde var att 
konflikthantering främjades genom lek. De menade att konflikter kan vara en del av barns 
lekar, men barn stöter även på konflikter när de blir osams i lekar. Genom att ha närvarande 
pedagoger får barnen lära sig att lösa konflikter som uppstår och på sikt kan barnen lösa det 
på egen hand. Knutsdotter Olofsson beskriver leken som ett viktigt verktyg för barnen att 
lära sig hantera sina känslor, för lek handlar i hög grad om att pröva olika känslor, särskilt 
de starka känslorna som rädsla och aggression (2003, 133). Detta tankesätt finns närvarande 
hos förskollärarna när de använder leken som socialt utvecklande verktyg för 
konflikthantering. 	
	
7.4.3 Förskollärarens roll i barns lek 
 
Av empirin framkommer det främst att förskollärarna ser sin roll som att befinna sig bredvid 
leken.  Detta innebär att deras främsta uppgift blir att agera observatör för att se om leken 
flyter på och att barnen respekterar varandra. Det är viktigt att förskolläraren finns nära som 
en trygghet för barnen, tillhandahålla material, guida och medla i leken. Det som utmärkte 
sig främst är att samtliga förskollärare i den Mellanstora kommunen uttryckte att en viktig 
roll som de har är att hjälpa barnen att utveckla leken. Förskollärarna som intervjuades talade 
mycket om vikten av att ställa frågor till barnen för att hålla intresset och leken vid liv. 
Knutsdotter Olofsson framhäver att det är viktigt att förskolläraren ger barn stöd i leken. 
Detta kan innebära att förskolläraren ställer en fråga eller ger barnet ett nytt begrepp för att 
ge fortsatt liv åt en lek som stannat av (2015, s. 88).  Loizou beskriver även hon pedagogens 
deltagande barns lek i likhet med förskollärarnas förhållningssätt. Loizou menar att det finns 
en mängd olika roller en pedagog kan ta, till exempel observatör, iscensättare och stödja för 
att utveckla en lek (2017, s. 785).  Forskare har dock sett tendenser till att barns lek inte är 
lika utvecklad i dagens läge som den tidigare har varit och därmed understryker Loizou att 
pedagoger bör utöka sitt engagemang i barns lek som är större än att tillhandahålla material 
och miljöer (2017, s.784–785). Loizou menar att pedagoger behöver till exempel stödja 
barns lek genom att utveckla barns symboliska användande av olika objekt och ta en aktivare 
roll i att utveckla barns rollskapande i leken (2017, s 785). 
 	
Förskollärarna i denna studie beskriver främst sin roll som indirekt i barns lek, men de antyds 
även att miljöns roll ses som en viktig del i pedagogens ansvar för att se till att det finns lekar 
att leka. Framförallt en förskollärare underströk att det var viktigt att se till att det fanns 
material tillgängligt så att barnen kan utveckla en lek som fångar deras intresse. Knutsdotter 
Olofsson beskriver betydelsen av leksaker och att det finns material för barnen att leka med. 
Genom att tillhandahålla pedagogiska leksaker kan barns utveckling styras åt önskvärt håll 
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(2003, s. 123). Det är även viktigt att vara medveten kring vilket material som erbjuds, ett 
stort utbud av leksaker laddade med bestämda användningsområden kan begränsa barns lek 
särskilt om pedagogen inte engagerar sig i den fria leken (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 
124). 
	
Tolkningen av förskollärarnas syn på deras roll i barns lek är också att den absolut är 
viktigast i de yngre åren. Där menar de att en ständig närvaro är av högsta vikt då de små 
barnen behöver lära sig att leka, de behöver ledas för att utveckla goda leksignaler för att 
interagera med kamraterna. Denna aktiva roll som förskolläraren spelar i de yngre barns lek 
avtar med stigande ålder. Då handlar det i högre utsträckning om att vara observatör för att 
vara uppdaterad om lekens syfte för att hjälpa barnen att utveckla leken om det behövs. 
Loizou beskriver pedagogens förhållningssätt till barns lek, där framhävs vikten av att noga 
observera barns lek innan hen väljer att kliva in (2017, s. 42). 	

7.4.4 Förskollärarens deltagande i barns lek 
 
Förskollärarna som intervjuades menar att pedagogens deltagande i leken är viktig och 
förmedlade en positiv inställning till att delta i barns lek både indirekt och direkt. Knutsdotter 
Olofsson framhåller att relationen mellan vuxna och barn främjas genom de vuxnas 
deltagande i leken (2003, s. 114). När pedagogen deltar i barns lek med intresse leder de ofta 
till att leken kan utvecklas och flyta på (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 108). 	
 
Det synliggjordes att deltagandet kan variera i barns lek, pedagogen kan exempelvis vara 
aktiv med att kontinuerligt ställa frågor till barnen under bordsaktivitet eller 
konstruktionsaktiviet för att få barnen att reflektera över vad de faktiskt gör. Återigen 
framhävs att ställa frågor till barnen som ett viktigt verktyg för att stödja barn i lek och i 
aktiviteter till fördel för barns utveckling. Förskolläraren kan även inta rollen som observatör 
för att finnas till hands för att även här ställa frågor som leder till utveckling i en pågående 
lek. Förskolläraren kan också bjudas in i lek av barnen för att inta en aktiv roll där det handlar 
om att förskolläraren lever sig in i karaktären men samtidigt hjälper till att utveckla leken 
med att ställa frågor. Frågorna relateras ofta till ämnen som språk, matematik, teknik och 
naturvetenskap, detta framkom tydligt utifrån delstudie 1. Pramling Samuelsson och 
Johansson menar att pedagoger bör vara aktiva i barns lekar då de har en viktig uppgift att 
utvidga leken men också för att skapa lärandesituationer i den lek som pågår (2006, s. 60). 
Kärnan i förskollärarnas deltagande handlar till största del om att vara närvarande, medveten 
och lyhörd inför barnens intressen för att på bästa sätt utforma lek och lärande situationer 
som främjar utveckling hos barnen. Det är även viktigt att nämna Pramling Samuelsson och 
Johanssons forskning som framhäver pedagogens deltagande som mycket viktigt i barns lek. 
Författarna menar att pedagogens deltagande i en lek ger signalen att leken är viktig och 
stärker relationen mellan barn och pedagoger (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006, s. 
54). Pramling Samuelsson och Johansson belyser även vikten av att finna lek och lärande 
dimensionerna och ställa frågor för att göra det utvecklande för barnen men samtidigt roligt 
och lustfyllt (2006, s. 56–60).  
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8. Diskussion och konklusion 
  
I denna del diskuteras resultatet av våra delstudier i relation till varandra. Vi har utgått från 
våra forskningsfrågor och syfte. Slutligen presenteras vår slutsats med studien och förslag 
på vidare forskning. 

8.1 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares syn på barns lek som en del i barns 
lärande och utveckling, detta innefattar även förskollärarens roll och deltagande i barns lek. 
Då vi samlat in en stor mängd intressant material från våra respondenter, har detta genererat 
till en djupare förståelse för förskollärarnas syn på lek och dess betydelse för barns lärande 
och utveckling. Med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar och de resultat vi kommit 
fram till med hjälp av den insamlade empirin kan vi se att våra frågeställningar besvarats. 	
	
Utifrån vår studie kan vi dra en slutsats om att samtliga förskollärarna i båda kommunerna 
var eniga med att leken skulle vara rolig och lustfylld. Leken handlar om barns fantasier som 
kommer till uttryck men även att leken bidrar till barns lärande och sociala utveckling. Barn 
leker för att de är roligt och lustfyllt för dem och lärandet sker hos barnen på ett omedvetet 
plan, genom att ge leken en betydande plats i förskolans verksamhet ger de barnen 
förutsättningarna för en allsidig utveckling (Hjort, 1996, s. 197–198). När materialet 
bearbetades fick vi syn på att förskollärarna i den Mellanstora kommunen ansåg att leken får 
ta en stor plats i den dagliga verksamheten. Till skillnad från förskollärarna i den Stora 
kommunen som ansåg att leken behövde ta mer plats, de ansåg att leken oftast avbröts av 
diverse rutiner och organiserade undervisningssituationer. Knutsdotter Olofsson menar att 
det ofta är den vuxne som stör leken för att kunna “genomdriva sin planering av aktiviteter 
och genomföra rutinerna vare sig barnen är inne i en lek eller ej” (cit. i 2003, s. 29).	
	
Förskollärarna i båda kommunerna var överens om att leken var socialt utvecklande. Med 
socialt utvecklande menar förskollärarna att barnen lärde sig de tre sociala lekreglerna som 
handlar om samförstånd, ömsesidighet och turtagning i samspel med varandra. Här spelar 
förskolläraren en betydelsefull roll i barns lek, förskolläraren ska finnas till hands för att 
stödja barn i det sociala samspelet men också för att få barns lekar att utvecklas (Knutsdotter 
Olofsson, 2015, s. 87). Leken hade även betydelse för barns språkliga utveckling. Detta 
utvecklade förskollärarna med att barn som befinner sig i lekar alltid har en dialog genom 
att förhandla roller men även om hur leken ska fortsätta. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson beskriver detta som metakommunikation, vilket innebär att barn i deras lekar 
kommunicerar om innehållet och handlingen i den pågående leken (2014, s. 47). Författarna 
beskriver att kärnan i barns lek handlar om barns dialog sinsemellan både i och utanför leken 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 47). Vidare menar de att barns lekar 
ofta är komplext uppbyggda. Eftersom barns lekar ofta ändrar sammanhang och deltagare 
byts ut måste nya regler förhandlas och omförhandlas, vilket kräver en kommunikativ 
förmåga hos barnet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 49). 	
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Undersökningen antyder även att förskollärarna ansåg att skriftspråket utvecklas genom 
olika lekar. Förskollärarna menar att barn lär sig skriva med hjälp av leken innan de börjat 
läsa. Knutsdotter Olofsson menar att många barn lär sig att skriva innan de knäckt läskoden, 
barnen får intresse för skriftspråket när de exempelvis skriver ”affär” eller ”kiosk” under 
sina pågående lekar (2003, s. 79). Ett exempel som framkommer i Pyle och Danniels 
forskningsrapport handlar om när barnen leker i ”doktorshöranan” så uppmärksammas det 
att barnen vill skriva ord kopplat till leken som medicin etcetera, här spelar pedagogen en 
viktig roll som kan kliva in i leken och stödja detta språkliga lärande (2017, s. 281). Dessa 
typer av lärande inslag i leken framkom under en stor del av intervjuerna som utfördes där 
förskollärarna framhävde att barnen involverade exempelvis skriftspråk, grammatik, 
matematik och teknik i deras lekar. 
	
Hjort framhåller att en mängd nya kunskaper utvecklas hos barn genom lek. Hjort beskriver 
att barns lek medverkar till barnets psykiska utveckling och leken förbereder även 
utvecklingen till högre nivåer (1996, s. 196). Hjort beskriver vidare att leken bidrar till att 
utveckla barns tänkande, detta kan beskrivas som gradvis uppkomst av mentala handlingar 
som verbaliseras, leken bidrar även till att utföra medvetna och ändamålsenliga handlingar 
(1996, s. 197). Överlag är helhetstolkningen att förskollärarna i båda kommunerna var högst 
medvetna om lekens betydelse för barns lärande och utveckling. Redogörelserna för den 
sociala utvecklingen dominerade, förskollärarna beskrev även att ett ämnesinriktat lärande 
också förekom. 
	
Undersökningen visade att samtliga förskollärare i båda kommunerna ansåg att deras 
deltagande och roll i barns lek oftast handlade om att de gick in i leken när det uppstod 
konflikter. Rasmussen framhåller att pedagoger bör ta en aktivare roll i barns lekar, att den 
vuxne tar en aktiv roll i leken på samma villkor som barnen menar han är de mest 
meningsfulla sättet att styra en lek på (ref. i Åm, 1992, s. 43–44).  Förskollärarna var även 
överens om att deras deltagande i barns lek oftast handlade om att hjälpa ett barn som inte 
kan ta eget lekinitiativ, eller för att styra en stagnerad lek. Åm menar att det är en fördel med 
vuxendeltagande i leken där den vuxne agerar som lekkamrat, då kan pedagogen exempelvis 
hjälpa barn som står utanför leken (Åm, 1992, s. 42). Flera förskollärare ansåg att en väl 
fungerande lek mellan barnen bör vara ostörd från vuxna. De var närvarande men inte 
delaktiga i leken, ett återkommande svar var att de observerade barnens lekar. Loizou 
understryker att pedagoger behöver ta en aktivare roll i barns lekar då forskning indikerar att 
barns lekar inte är lika komplexa som det varit tidigare och det beror högst troligt på ett 
bristande vuxenengagemang (Loizou, 2017, s. 785). 	

8.2 Konklusion 
Studiens resultat synliggör att förskollärarna i studien har en djup förståelse för lekens 
betydelse för barns sociala utveckling och ämnesrelaterat lärande. Slutsatsen vi drar är även 
att det är tydligt att förskollärarna i båda kommunerna har en mycket god uppfattning 
angående deras roll och deltagande i barns lekar. Utifrån vår tolkning ser vi att förskollärare 
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har en stor medvetenhet om deras roll i barns lekar, dock upplever vi inte att de använder sin 
roll aktivt i barns lekar där de deltar på barnens nivå. Deltagandet från förskollärarens sida 
handlar mestadels om att indirekt observera, korrigera men även att stödja ett enskilt barn 
genom att försöka få med barn som inte behärskar de sociala lekreglerna. Då vi anser att vi 
har fått en bred uppfattning om förskollärarens roll i barns lek ur ett vuxenperspektiv känner 
vi att vi skulle vilja fördjupa oss i barnens perspektiv på pedagogens roll och deltagande i 
barns lek. 	
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 Informationsbrev 
 
Hej, vi är två studenter som heter Zerrin Yilmaz och Kim Rönn och läser vår sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet. 

 

Vi ska nu påbörja vårt examensarbete där vi vill undersöka pedagogers syn på lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande, men även pedagogens roll i barns lek. 

Undersökningen är frivillig och du kan när som helst under studiens gång välja att dra 

tillbaka ditt medgivande. Vi önskar att spela in svaren på ljudfil för vidare bearbetning av 

data. Svaren kommer att behandlas anonymt i examensarbetet och inga känsliga uppgifter 

kommer att redovisas i studien.  

 

All data som samlats kommer endast att användas för studiens ändamål och inget annat. 

Informationen som vi fått ta del av kommer inte utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra vetenskapliga syften. 

 

Ett önskemål från vår sida är om du kan vara tillgänglig i ca: 20–30 minuter. Vi skulle 

uppskatta om du ville vara med och delta med dina kunskaper och erfarenheter inom 

området.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Zerrin Yilmaz & Kim Rönn 
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10.2 Bilaga 2: Intervjufrågor till förskollärare 
 
- Vad betyder lek för dig? 

- kan du se att leken bidrar till barns sociala utveckling? ge exempel 

- Kan du se att leken utvecklar barns lärande? I så fall hur, 

- Hur skiljer leken sig i olika typer av inomhusmiljöer? 

- Hur ser ni på pedagogens roll i leken? 

- Hur kan pedagogen delta i barnens lek? 

- När eller hur bedömer ni om pedagoger ska delta i leken? 

- Hur tror du att den vuxenstyrda leken påverkar barnens utveckling och lärande i 

förhållande till barnens egen lek? 

- Hur stort utrymme får leken i den dagliga verksamheten? 

- Har du någon gång planerat en aktivitet med lek där lärande och utveckling ingår?  Ge 
exempel 
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10.3 Bilaga 3. Lärarguide  
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