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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger använder sig av leken i sin verksamhet och 
vad de har för syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Studien bygger 
på litteratur om tidigare forskning kring lek samt kvalitativa intervjuer med sex pedagoger 
verksamma inom förskola och förskoleklass. Resultatet av vår studie visar att både pedagogerna 
och de forskare vi tagit del av anser att leken är en viktig bit av barns lärande och utveckling. 
Pedagogerna lyfter fram leken som barnens arbetsredskap och poängterar hur viktigt det är att 
skapa goda förutsättningar för lek. De använder leken på ett medvetet sätt i sin verksamhet och 
är eniga om att begreppen lek, lärande och utveckling är sammanhängande och inte går att skilja 
åt. Studien visar att leken mestadels ses som god och befrämjande men också att leken har en 
baksida som enligt pedagogerna kan innehålla inslag av maktutövande och förtryck. 
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Inledning 
Vårt examensarbete handlar om några pedagogers syn på lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling. Under vår lärarutbildning har vi uppmärksammat hur viktig leken är för barnen och vi 
valde därmed detta område för att vi ville få en djupare kunskap och förståelse för barns 
möjligheter att lära och utvecklas genom leken. Vi har uppmärksammat att såväl den fria som den 
styrda leken har stor betydelse för barns inlärning och utveckling, vilket även framkommer i 
förskolans läroplan ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande”.1 Vi anser att begreppet 
utveckling och begreppet lärande kan vara svåra att skilja åt vilket även Lillemyr påpekar. Han 
menar att begreppen utveckling och lärande och förhållandet mellan dem inte är så lätta att 
förklara.  Detta beror framför allt på att de betraktas olika beroende på teoretisk utgångspunkt 
samt efter vilken grundsyn man har. 2

 
Lek är ett intressant och spännande ämne att utforska som vi kommer att ha stor nytta av i vårt 
kommande yrkesliv. Nationalencyklopedin definierar begreppet lek som att det är någonting som 
sker på låtsas och använder ordet ”som om" och låtsasverksamhet när leken beskrivs.3 
Edenhammar och Wahlund uppger att det är svårt att fastställa begreppet lek eftersom ordet lek 
är processer som ständigt utvecklas och förändras. Det går däremot att beskriva vad man gör när 
man leker, vad leken innehåller och vad man behöver för att leka. Lek är en viktig del i barns liv 
och den hjälper barnen i sin sociala, emotionella, motoriska och intellektuella utveckling.4

 
Lek och lekpedagogik är aktuella och betydelsefulla områden som de senaste 20 åren fått ett ökat 
intresse inom den internationella forskningen. Intresset kan delvis bero på att formell 
undervisning kryper allt längre ner i åldrarna och för lite lek förekommer, vilket enligt Welen har 
kritiserats av skolverket i flera rapporter. Lekpedagogik är en pedagogisk metod som används för 
att främja lek, lärande och utveckling. Samtliga forskares lekteorier lyfter på olika sätt fram lekens 
betydelse för lärandet och som nämnts tidigare är begreppet lek svårfångat och används därför 
med olika betydelse i olika sammanhang.5

 
Synen på leken har genom tiderna förändrats, men i dagens samhälle ses det som en fördel om 
pedagogerna är delaktiga i barns lekande och genom leken för in lärandet. Pedagogens roll är att 
stimulera med material och uppslag och deltar i leken på barnens villkor. Pedagogiken utgår från 
barnens initiativ och deras lek där barnen ges tid att ostört utveckla sin fantasi.6 Vi anser att det är 
både roligt och lärorikt för såväl pedagoger som barn att leka tillsammans, däremot är nog 
avvägningen mellan att delta på barns villkor eller att gå in för mycket i sin pedagogroll hårfin. 
Charlotte Tullgren säger att ”det är omöjligt för vuxna att delta i leken på barns villkor. De är 
fångade i sin pedagogroll och har andra syften och mål med leken än barnen har”. 7

 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi båda haft förmånen att vara med barn i olika 
åldrar. Vi har märkt att de flesta barn oavsett ålder tycker om att leka och att barnen lär sig 
mycket i leken, även om de själva inte alltid är medvetna om sitt lärande. Vi har även lagt märke 

                                                 
 Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Utbildningsdepartementet s. 6 1

 Lillemyr, O. (2002) Lek-upplevelse-lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB s. 52f 2

 Nationalencyklopedin. 2007-12-30.  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=239446&i_word=lek3   
 Edenhammar, K & Wahlund ,C (2000) Utan lek ingen utveckling. Rädda barnen s. 6 4

n Wele5  (2006) Tidningen förskolan (red.2006) Lekens roll i förskola och förskoleklass. Welen, T. i Tidningen i förskolan 
Lek och lärande-förr och nu. Malmö: Lärarbundets förlag och Tidningen Förskolan s. 9ff 
 Ibid. s. 13 6

7 Tullgren, C. (2006) Tidningen förskolan (red.2006) Lekens roll i förskola och förskoleklass. Tullgren, C. i Tidningen i 
förskolan Vuxna styr barnens lek. Malmö: Lärarbundets förlag och Tidningen Förskolan  s. 17 
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till hur olika pedagogerna använder sig av leken i sitt arbetssätt. Vi har därmed riktat vår studie till 
att ta reda på hur några pedagoger arbetar med leken. 
 

Syfte  
Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger anser att de använder sig av leken i sin 
verksamhet och vad de har för syn på lekens betydelse för barnens lärande och utveckling. 
 

Frågeställning 
• Hur definierar pedagogerna begreppen lek, lärande och utveckling? 
 
• Hur ser pedagogerna på sin roll i barnens lek?  
 

Bakgrund 
Många har forskat kring lek och lärande och de forskare som vi kommer att ta upp i vår 
litteraturgenomgång har som sin utgångspunkt att leken är viktig för barns lärande och 
utveckling. De flesta forskare tar upp ungefär samma aspekter i sina studier och då lek är ett stort 
ämne kommer vi att koncentrera oss på lek i förhållande till lärande och utveckling. Vi börjar vår 
bakgrund med att ta upp hur forskare beskriver barns lek, för att läsaren ska få en grundläggande 
förståelse för hur barns lek kan kopplas till lärande och utveckling. Därefter kommer vi att ta upp 
vad som framkommer från litteraturen om pedagogens roll i barns lek. 
 

Barns lek  
Lillemyr beskriver och uppger att de flesta forskare är tämligen överens om vad som är 
karakteristisk för barns lek. 

• ”Lek är en typisk aktivitet bland barn. 
• Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagaren. 
• Lek är en frivillig aktivitet som barn själva väljer att delta i. 
• För barn är lek ”som om”, den befinner sig utanför den verkliga världen. 
• Lek innebär att det skapas en viss ordning (till exempel ett system med regler). 
• Lek är lokaliserad till en viss plats och en viss tid. 
• Lek rymmer spänning. 
• Lek är ett uttryck för en inre drift. 
• Lek är en förberedelse för vuxenlivet.”  8

 
Ser man på leken ur en pedagogisk synvinkel kan man hävda att följande är karaktäriskt för barns 
lek. 

• ”Lek har inget mål utöver sig själv. Den ger i sig en inre tillfredställelse.  
• Genom lek lär barn känna sig själva. 
• Lek stimulerar till estetiska uttryck och kan återspegla estetiska upplevelser och erfarenheter. 

Ibland övergår lek och estetisk aktivitet i varandra. 
• Lek stimulerar lärande och utveckling rent allmänt, samtidigt som den ger information om barnet. 
• Lek försiggår oftast i samspel med andra. Genom lek lär sig barn samverkan och kommunikation. 
• Lek stimulerar och återspeglar barns socialisation till närmiljö, samhälle och kultur.”  9

                                                 
8 Lillemyr (2002) s. 46f 
9 Ibid. s. 50 
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Den vanligaste formen av lek bland förskolebarn anses vara rollek. Genom rollekar lär sig barnen 
bland annat sociala roller samt att skildra sociala relationer. Barnet antar en eller flera roller i 
rollekarna som oftast utförs av flera barn i samspel med varandra. I leken är barnen någon annan 
och de går in i sin roll och beter sig och talar som rollen kräver. De bearbetar tidigare 
erfarenheter och lever ut konflikter och besvikelser i sina olika roller. Barn som spelar 
föräldraroller i leken uppträder ibland väldigt strängt och tyranniskt.10 I rolleken använder barnen 
språket, kroppen och det material som behövs för att skapa och gestalta sina erfarenheter. I sin 
roll övar och utvecklar barnet självkontroll, samarbete och hur man beter sig mot varandra.11 
Rollek bygger inte på återgivande av en roll utan på igenkännande och för den som är osäker och 
otrygg kan identifikationen i rollek vara för närgången och krävande. Rollteknik och samspel är 
faktorer som bör behärskas då barnet ger sig in i rollek med andra barn, vilket kan vara svårt för 
de barn som är ovana.12  
 

Styrdokument 
Förskolan fick sin läroplan 1998 (Lpfö 98), i den betonas det vid ett flertal tillfällen att leken har 
en betydande roll i förskolan och att barns lärande ska ske på ett lekfullt sätt. Lpfö 98 lyfter fram 
varför leken är så viktig för barns utveckling och lärande och att förskolan har en viktig roll i 
samhället då den lägger grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik samt stimulera barnens lust och förmåga att leka, lära, upptäcka och utforska.13  
 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 
för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 
att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter.” 14

 
Verksamheten i förskolan ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg och fostran 
tillsammans med lärandet bildar en helhet. Lärandet ska baseras på samspelet mellan vuxna och 
barn samt att barnen lär sig av varandra.15 Detta framgår även i styrdokumentet för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet som förskoleklassens verksamhet 
styrs av. Däremot har leken i Lpo 94 inte en lika framträdande och självklar roll som i Lpfö 98.  
 
I Lpo 94 framgår att ett av skolans viktigaste uppdrag är att förmedla de grundläggande värden 
som vårt samhälle vilar på och tillsammans med hemmet främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om 
individen, omtanke och generositet. Det aktiva lärandet ska främjas genom att stimulera individen 
att inhämta kunskap där skapande arbete och lek är väsentliga delar. Lärandet ska baseras på olika 
kunskapsformer som balanseras och bildar en helhet.16

                                                 
10 Lindqvist, G. (1996) Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur s. 127ff 
11 Pramling Samuelsson, I. & Carlsson, M. (2003) Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: 
Liber AB s. 42 
12 Knutsdotter Olofson, B. (2006) I lekens värld. Stockholm: Liber AB s. 89f 
13 Lpfö 98 s. 4ff 
14 Ibid. s. 6 
15 Lpfö 98 s. 4ff 
16 Utbildningsdepartementet (2005) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. 
Västerås: Skolverket och CE Fritzes AB s. 7ff 
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Tidigare forskning om lek och lärande 
Många forskare har intresserat sig för barns lek, lärande och utveckling och Lillemyr framhåller 
att forskning visar att leken är viktig för barn i åldrarna 0-12 år. Speciellt betydelsefull är leken för 
de barn som är mellan 5-9 år då de använder en stor del av sin tid till att leka. Det betydelsefulla i 
leken är egenvärdet som leken har för barnen. Lillemyr menar att det är en krävande uppgift att 
försöka förklara och få förståelse för begreppet lek, då samma form av lek kan vara olika från 
gång till gång. Barnens uppfattning om leken vid samma lektillfälle kan vara väldigt varierad och 
leken kan uppfattas olika beroende på var någonstans den utförs.17   
 
Lillemyr påpekar att barn erövrar sin omvärld genom lek, vilket betyder att leken ger en viktig 
grund för lärandet. Studier gjorda om barns lek och lärande visar att leken stimulerar språket, 
fantasi och kreativitet, utvecklar social kompetens och utvecklar identiteten. Leken ger även 
barnen möjlighet till aktivt inflytande. Leken påverkas också motsatt väg vilket innebär att den 
influeras av språket, fantasin och kreativiteten. Det kan därmed vara svårt att skilja på lärande och 
utveckling då lärandet påverkar utvecklingen likväl som lärandet ingår i och utgör en del av 
utvecklingen.18

 
Schousboe skriver att den forskning som Piaget och Vygotskij bedrivit visar att leken är gynnsam 
för barnet och att den främjar barnets utveckling och lärande. De beskriver leken som att den kan 
allt och står i det godas tjänst, leken främjar barnens sociala utveckling och under ett längre 
perspektiv även barnets positiva deltagande i samhällslivet. De påpekar även att vuxnas 
förhållningssätt har en stark påverkan på vilken betydelse leken får i barns liv.19  
 
Inger Pramling Samuelsson har forskat länge om barn i skola och förskola och har tillsammans 
med många olika författare intresserat sig för hur förskolebarn uppfattar och upplever sin 
omvärld.20 Pramling Samuelsson & Carlsson menar att som traditionen ser ut så vilar begreppen 
lek och lärande på olika synsätt och olika teorier. Lärande förknippas som överföring av kunskap 
från en generation till en annan och handlar om yttre påverkan. Leken har ett annat ursprung än 
lärandet och har betraktats som barns innersta väsen, vilket innebär barns naturliga sätt att 
förhålla sig till omvärlden. Leken är barns värld och det finns många olika teorier om leken och 
det finns även olika åsikter om lekens värde beroende på kultur och sammanhang. Debatten 
inom förskolan tyder på ett förgivet tagande perspektiv på lärande vid tal om lek. Sett ur ett barns 
perspektiv är meningen med såväl leken som lärandet att skapa förståelse för sig själv och sin 
omvärld. Ett traditionellt synsätt är att i leken dominerar processen över produkten eftersom det 
är processen som är målet, medan det i lärandet är produkten det vill säga målet som är det 
mätbara beviset på kunskap. De menar att det inte med lätthet går att skilja mellan lek och 
lärande i förskolan eftersom det är omöjligt att veta när barns tankar, fantasi eller kreativitet 
skenar iväg. Det som däremot kan fastställas är att både lek och lärande handlar om att vara här 
och nu och samtidigt kunna överskrida, framställa och nyskapa utifrån barnens tidigare 
erfarenheter.21  
 
Barns liv utgör en helhet där tidigare och nuvarande erfarenheter länkas samman samtidigt som 
de följs med i de framtida erfarenheterna. Lek och lärande är delar av barns livsvärld och skiljs 
inte åt ur ett barns perspektiv. Lek och lärande betyder inte att barnet bara leker något eller att 
barnet bara lär sig något utan påverkan sker även inom barnet. Det finns inga begränsningar i 

                                                 
17 Lillemyr (2002) s. 43 
18 Ibid. s. 115 
19 Schousboe, I. (2007) Baner, A.(red. 2007) Barns lek – Makt och möjlighet. Schousboe, I. i Baner Barm medskapare av 
kultur. Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet s. 159 
20 Doktorspromotion-Åbo Akademin. 2007-12-19. http://web.abo.fi/aa/promotion/hc.html  
21 Pramling Samuelsson & Carlsson (2003) s. 210ff 
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barns meningsskapande och de uppslukas av sin livsvärld. De greppar varandras språk och 
handlingar i leken samt bjuder in såväl som avvisar varandra. Leken är barnens arena där de 
utvecklar kommunikativ kompetens som är grundläggande för deras fortsatta lärande och 
skapandeförmåga. 22  
 
Den nya synen på barn och barndom som börjat ta form under 2000-talet beror mycket på den 
stora mängden empiriska studier som gjorts kring barns lärande. De nya forskningsmetoder och 
perspektiv som använts har synliggjort barns olikheter. Det innebär att de sociala och kulturella 
erfarenheterna satts i centrum. Tidigare studier har haft ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 
som grund i teorier om barns utveckling och lärande. Det enskilda barnets utveckling och dess 
biologiska mognad har då satts i fokus. På denna grund har förskolan utvecklat läroplanen och 
strukturerat verksamheten. Forskningen har i och med den nya synen konstruerat ett annat barn 
än tidigare som är kopplat till det samhälle och den forskning som är dominerande. Det barnet är 
kompetent, har förmågor och möjligheter, är aktivt och meningsskapande. Denna förändring 
beror mycket på det informations- och kommunikationssamhälle som vi idag lever i och som gör 
barns verklighet annorlunda än tidigare generationers. De barn som idag växer upp med den nya 
tekniken kommer ha oändliga förutsättningar för omvärlden.23  
 

”Barn erövrar omvärlden genom leken. När barn utforskar och försöker förstå 
sig själva och sin omvärld sker det oftast genom lek. Det går därför knappast att 
skilja lek från lärande. I leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar intryck och 
erfarenheter och kommunicerar med andra. I leken upptäcker barn också sina 
förmågor och intressen. Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, 
motoriskt och intellektuellt. Lek och lekfullhet bör därmed ses som en 
betydelsefull dimension i allt lärande. 24

 
Leken kan ses ur två skilda synvinklar, som barns egen angelägenhet eller som en pedagogisk 
aktivitet styrd av vuxna. Lekens kraft har genom tiderna fängslat både forskare och lärare som har 
insett att leken betyder mycket för barns fysiska och psykiska utveckling samt tänkande och 
lärande. De flesta som har forskat om leken är överens om vilka begrepp som gestaltar leken och 
framhåller den som lustfylld, frivillig, spontan, symbolisk och att medel dominerar över mål, dvs. 
det finns inga utifrån ställda mål, ett aktivt engagemang och att den oftast är social. Leken måste 
ha näring och är därmed beroende av attityder, stimulans och material från pedagoger då deras 
inställning har stor betydelse för att leken ska kunna utvecklas. Som tidigare nämnts så utvecklas 
barnen socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt genom leken. I de olika lekarna 
utvecklar barnen tankar och hypoteser som de prövar själva eller ihop med andra och befäster 
tidigare kunskap och begrepp. De konstruerar olika lekvärldar och utvecklar förståelse för 
grundläggande funktioner som deras kunskap sedan bygger vidare på. 25  
 

Fröbels syn på leken 
Fröbel (1782-1852) såg den fria leken som barns naturliga uttrycksform. Hans pedagogik bygger 
på att barnet självständigt ska utvecklas genom den fria leken utan påverkan från de vuxna.26 Han 
förespråkar en pedagogik där människan är en del av naturen och alltid kan förändras. Fröbel 
menar att ett aktivt arbete krävs för att utvecklas och barns arbete är leken. Barnets lek och egen 
verksamhet lyfts fram som betydelsefulla, samtidigt som en underton av ett hårt strukturerat och 
                                                 
22 Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2006) Lek och läroplan möten mellan barn och lärare i förskola och skola. 
Göteborgs universitet s. 15ff 
23 Pramling Samuelsson & Carlsson (2003) s. 12ff 
24 Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2006) Lärandets grogrund. Denmark: Studentlitteratur s. 83 
25 Ibid. s. 83ff 
26 Lindqvist (1996) s. 50ff 
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planerat arbetssätt kan utläsas. Han uppger själv att hans mening aldrig varit annat än att fostra 
och leda barnen rätt i livet såväl kunskapsmässigt som moraliskt.27

 
Fröbels inställning till barns lek är mycket romantisk och han anser att leken är den mest rena och 
andliga produkten där barnet utvecklas fysiskt, andligt och moraliskt. Leken ger även barnen 
glädje, frihet, tillfredsställelse och fred med världen. Om barnets självständiga aktivitet i leken inte 
hindras av någon vuxen, ger den fria leken barnet bästa möjliga utveckling. I leken uttrycker 
barnet känslor, tankar och upplevelser samt får erfarenhet och kunskap. Fröbel såg den fria leken 
som barnens väg till lärandet. Förskolepedagogiken vilar fortfarande mycket på Fröbels 
utvecklingspsykologiska teorier vilket innebär att antingen utgår pedagogen från barnets frihet i 
leken eller från funktionell styrning. Det blir en snäv pedagogik som bara innehåller två 
förhållningssätt frihet eller styrning. Lindqvist skriver att pedagogiken i och med detta synsätt 
hindrats i sin utveckling. Frågor om barnets relation gentemot sin omgivning och dess påverkan 
uteblir, frågor som behövs för att förbättra den pedagogiska utvecklingsgången. 28

 

Vygotskijs syn på leken 
Vygotskij (1896-1934) utvecklade den sociokulturella teorin om hur människan utvecklas 
beroende på samhället och omgivningen. Hans teori handlar om hur människan genom tecken 
som till exempel språket tolkar och förstår sin omgivning. Han hänvisar till tre teoretiska synsätt i 
förhållandet mellan lärande och utveckling. Den första är en riktning som antar att processerna i 
barnets utveckling är självständiga från lärandet och att lärandet därmed släpar efter utvecklingen. 
Den andra är en riktning som betraktar lärande och utveckling som samma sak. Den tredje är en 
kombination av de föregående, där utvecklingen baseras på mognad och lärande och att dessa 
processer har en ömsesidig inverkan på varandra. Vygotskij fann det nödvändigt att skilja mellan 
olika utvecklingsnivåer. Han menar att den existerande utvecklingsnivån hänger samman med 
fullföljd utveckling, medan den potentiella utvecklingsnivån handlar om den kommande 
utvecklingen. Den potentiella utvecklingsnivån, innebär att barnet genom stöd och hjälp av 
exempelvis en vuxen eller genom samarbete med andra barn som har mer erfarenheter lättare kan 
klara en del utvecklings uppgifter.29  
 
Vygotskij betonar att glädje och regler är viktiga kännetecken hos barns lek och att förhållandet 
mellan leken, barns utveckling och lärande är indirekt. I leken skapar barn en fiktiv ”som om” 
situation som de själva kan ta kontroll över. Det är en social process och samarbetet mellan barn 
såväl som vuxna inspirerar till kreativt tänkande och nya idéer. I leken kan barnet själv välja sina 
handlingar och om leksituationen kräver det kan de underkasta sig vissa regler i leken, även om 
det strider mot barnets omedelbara impulser och behov.30 Han menar att fantasin är ett viktigt 
medel för att förstå verkligheten och att leken inte enbart är en hågkomst av händelser och 
upplevelser, utan en kreativ bearbetning av barnets upplevelser som ofta fungerar som ett eko av 
vad de sett och hört av de vuxna.31 ”Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och 
har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto 
betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar.” 32

 

                                                 
27 Pramling Samuelsson & Carlsson (2003) s. 21ff 
28 Lindqvist (1996) s. 50ff 
29 Lillemyr (2002) s. 147f 
30 Ibid. s. 147f 
31 Vygoskij, L. (2005) Fantasi och kreativitet i barndomen. Uddevalla: Media Print AB s. 15 
32 Ibid. s. 20 
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Piagets syn på leken 
Piagets (1896-1980) teori handlar om kognitiv utveckling och han lade stor vikt vid att förklara 
hur barn på olika nivåer i sin utveckling tillägnar sig kunskap och erfarenheter, vilket kan ses som 
lärande. Han framhåller barnets förmåga att genom tidigare erfarenheter och kunskap skapa sig 
ny kunskap och kognitivt konstruera omvärlden. Piagets teori betraktades länge som en 
utvecklingsteori, men idag lägger man störst vikt vid hur barnet i samspel med omvärlden aktivt 
konstruerar sin kunskap. Piaget utvecklade även en teori om lek som bygger på hans allmänna 
teori om kognitiv utveckling. Han resonerar om lek och lärande utifrån fyra olika utgångspunkter. 
 

• Han har en kognitiv förklaring av processen att tillägna sig kunskap, förståelse och av 
leken som ett begrepp. 

• Han har försökt förklara var man finner ursprunget till leken i barnets intellektuella 
utveckling. 

• Han har utvecklat en teori om hur lekens innehåll och struktur förändras i och med 
barnets ålder. 

• Han har intresserat sig för hur förhållandet mellan barns regellek utgör en grund för att 
lära sig regler i allmänhet. 33  

 
Piaget relaterar lek till utvecklingspsykologiska stadieteorier och han delar in leken i tre former; 
övningslek, symbollek och regellek. Dessa anses som viktiga för barns motoriska och språkliga 
utveckling. Övningsleken och symbolleken hör samman och genom övningsleken utvecklar 
barnen sin förmåga att tänka i symboler som senare övergår i rollek, barnen imiterar och befäster 
redan inlärda strukturer. Regelleken består av spel, sport och tävlingslekar som är lekar av social 
art.34 Han ansåg att leken är ursprunget för barns hela utveckling och framförallt anses leken 
gynna barnens språkutveckling.35 Piaget har en funktionell inställning till leken och anser att 
barnen självständigt ska befästa och bearbeta sina kunskaper. Pedagogen skall befinna sig utanför 
leken och enbart stimulera med rekvisita.36

 
Både Piaget och Vygotskij fokuserar hur lärande går till, men Piaget försöker förklara lärandet 
medan Vygotskij försöker tolka lärandet. De intresserade sig av olika aspekter av barns 
tankeutveckling. Piaget ägnade sig åt hur den mänskliga logiken utvecklades medan Vygotskij 
ägnade sig åt det sociokulturella perspektivet där barnens intellektuella förmåga utvecklas i 
samspel mellan mänsklig kultur och historia. Bådas teorier handlar dock om hur barn skapar 
förståelse för vår omvärld ur olika synvinklar.37

 

Lekens betydelse 
Leken är ett av förskolans viktigaste redskap för att nå barns lärande och det finns klara samband 
mellan omsorg och pedagogik samt mellan lek och lärande där det ena inte utesluter det andra. 
En intervjustudie som utbildningsdepartementet genomförde med hjälp av lärarstuderande våren 
2004, påvisar att barnen själva är eniga om att det bästa med förskolan är att man får leka. Det är 
därmed viktigt att pedagoger använder leken för att på ett lustfyllt sätt låta barnen lära och 

                                                 
33 Lillemyr (2002) s. 130f 
34 Lindqvist (1996) s. 54 
35 Pramling Samuelsson, I (red.2001) Lek och lärande Konferensrapport från Nätverk för Barnomsorgsforskning 
Göteborg den 15-16 november 2001 s. 89 f 
36 Lindqvist (1996) s. 55 
37 Pramling Samuelsson & Carlsson (2003) s. 18 
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utvecklas. Pedagogerna avlyssnar, berikar och stimulerar barns handlande och tänkande i den 
lärande leken. 38

 
När barn leker bearbetar de erfarenheter och behandlar centrala frågor som exempelvis liv, död, 
sjukdom, syskon, att möta svårigheter, sorg, glädje eller annat som uppstår i barngruppen och 
kommer sedan fram till en gemensam förståelse. Lekens innehåll bidrar till kunskap, kultur och 
identitetsskapande. Barn utsätter sig ofta för farliga situationer i leken som de sedan löser på ett 
positivt sätt om de får leka färdigt. Därmed är det av största vikt att i förskolan skapa goda 
förutsättningar för att barn ska kunna fullfölja sin lek. Som pedagog är det betydelsefullt att förstå 
innehållet i barnens lekar då de är en viktig del av barnens utvecklings- och 
socialisationsprocesser. Leken visar var barnen befinner sig i sin förståelse och kan vara en bra 
utgångspunkt för att arbeta vidare med barnens frågor i andra sammanhang.39  
 
Leken är en förutsättning för barns utveckling och för att den ska bli mångsidig bör den ske i 
interaktion med andra. I leken använder barnen alla sina sinnen och övar olika förmågor. Ett 
positivt samspel mellan barnet och dess omgivning är en nödvändighet för att barnet ska kunna 
utvecklas på bästa möjliga sätt. I lekarna lär sig barnen sociala färdigheter som turtagande, 
samförstånd och ömsesidighet vilket är början på fostran till en demokratisk människa. Barn lär 
sig genom att leka, experimentera och utforska omvärlden. 40  
 
Barns lek betraktas som ett grundläggande område inom förskolepedagogiken och är viktig för 
den pedagogiska verksamheten. Genom att observera barns lek lär sig pedagogerna mycket om 
barn och om det värde som leken representerar. I leken får barn erfarenheter genom att utforska, 
pröva och använda sin fantasi som i sin tur bidrar till att de utvecklar en god självkänsla. De lär 
sig hur man klarar utmaningar, kommunicerar och hur man förhåller sig till varandra. Leken har 
även en stor betydelse för barns socialisering. Det är av vikt att ha ett medvetet förhållningssätt 
för de olika funktioner som leken har för barns utveckling och lärande, men även att se leken 
som viktig i sig själv utan några specifika mål.41

 
När det gäller lärande genom lek så är en av de viktigaste faktorerna pedagogens förhållningssätt 
gentemot lek och lärande, men även barnets inställning och huruvida barnet känner trygghet i 
förhållande till lek är av stor betydelse. Lek och lärande är två helt olika fenomen och kan 
beskrivas som att barnet är i leken och lärande är något som försiggår i barnet. Dessa två 
fenomen kan dock göra sig gällande på samma gång, barnet leker och samtidigt tillägnar det sig 
kunskaper och färdigheter genom leken.42 Knutsdotter Olofsson uppger att leken är en 
buffertzon mot verkligheten och att barn som inte leker riskerar att bli känslomässigt omogna 
och omedvetna.43  

                                                 
38 Korpi, B. Tidningen förskolan (red.2006) Lekens roll i förskola och förskoleklass. Korpi, B i Tidningen i förskolan. 
Förord. Malmö: Lärarbundets förlag och Tidningen Förskolan s.5 ff 
39 Löfdahl , A. (2006) Tidningen förskolan (red.2006) Lekens roll i förskola och förskoleklass. Löfdahl, A. i Tidningen i  
förskolan Leken handlar om livet. Malmö: Lärarbundets förlag och Tidningen Förskolan s. 26ff 
40 Edenhammar & Wahlund (2000) s. 8ff  
41 Lillemyr (2002) s. 41ff 
42 Ibid. s. 64ff 
43 Knutsdotter Olofsson (2006) s. 85 
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Pedagogens roll i förhållande till leken 
Knutsdotter Olofsson påpekar att många pedagoger anser att fri lek betyder att leken ska vara fri 
även från vuxna och att man inte ska lägga sig i vad barnen leker. Hon anser att fri lek betyder att 
det är barnen själva som bestämmer vad de vill leka men de behöver stöd från vuxna när de leker. 
Det är inte meningen att pedagogen ska styra leken men finnas till hands för att hjälpa barnet att 
utveckla och vid behov styra upp leken. Enligt Knutsdotter Olofsson är pedagogik att möta barn 
på deras nivå i leken och hjälpa dem att göra sin lek och sitt skapande alltmer utvecklande. När 
barnen leker fritt är det viktigt att de får leka klart och att leken inte blir avbruten. Det krävs stor 
koncentration av barnet att hålla i minnet vem jag är, vilka de andra är, vad som är vad, var man 
är och vad som skall hända. Om leken som bygger på inre föreställningar ofta blir avbruten, störs 
den inre uppbyggnaden och barnet tappar tråden och motivationen för att leka.44

 
Flera studier visar att leken i förskolan anses viktig men dess roll är aningen diffus. En studie 
gjord av Knutsdotter Olofsson visar att pedagogerna var mer intresserade av det arbetstyngda än 
det lekfulla trots att de själva hävdade motsatsen. Pedagogerna varken deltog i barnens lekar eller 
stimulerade barnen till att leka. Det finns ofta en distans mellan pedagoger och barn som innebär 
att de vuxna står för normer och regler och deltar sällan i barns lekar. Pedagogerna framhäver 
ofta lekens roll som betydelsefull för inlärningen, men vad de själva anser att de gör i förhållande 
till barns lek stämmer sällan överens med verkligheten. Fortfarande lever Fröbels syn om den fria 
leken kvar och leken har inte utvecklats som pedagogisk verksamhet.45  
 
Lindqvist menar att många pedagoger har ett osäkert förhållningssätt gentemot barns lek och 
anser att barnen utvecklas i den fria leken utan att behöva någon påverkan från dem.46 Schousboe 
uppger att pedagogernas förhållningssätt är en viktig aspekt när det gäller lekens funktioner och 
dess bidrag till barns utveckling. Vidare uppger han att lek oftast framställs som god men de 
nordiska forskarna är medvetna om att lek kan innehålla inslag av grymhet. Han beskriver att 
Knutsdotter Olofsson anser att allt som stör barnets harmoni och tvingar barnet ut ur leken är 
inte längre lek.47  
 
Åsikterna om pedagogens roll i barns lekande är skilda och det kan ses som att vi står inför ett 
paradigmskifte. Leken framhålls som en viktig del i lärandeprocessen och i styrdokumenten har 
pedagogens ansvar för lek och lärande förtydligats. Det ses som en fördel att pedagogen är 
delaktig i barns lekande och ett medvetet bruk av leken anses gynna barns utveckling och lärande. 
Samtidigt finns en strävan att skydda barns lekvärld så pedagogen inte tar över eller berövar 
lusten för lek samt hindrar barnen att skapa egna kulturer i leken. Som antytts tidigare av flera 
forskare stimulerar leken och det lustfyllda lärandet fantasi, inlevelse, kommunikation, symboliskt 
tänkande, samarbete och problemlösning.48 Lärandet i förskolan betraktas oftast som informellt 
och inbäddat i barnens lek och vardag men det är pedagogens uppgift att rikta barns 
uppmärksamhet mot ett meningsfullt innehåll för bästa möjliga utveckling och lärande.49 Om 
pedagogerna låter leken stå i centrum för den pedagogiska verksamheten, kan de tillsammans 
med barnen upptäcka verkligheten genom att skapa fiktiva och hanterbara världar med hjälp av 
en skapande lekpedagogik. Lekens form gör världen levande vilket ökar barnets inlevelse som i 
sin tur bidrar till en djupare förståelse och medvetenhet för vår värld. 50  

                                                 
44 Knutsdotter Olofsson (2006) s. 28ff 
45 Lindqvist (1996) s. 49f 
46 Ibid. s. 49f.  
47 Schousboe (2007) s. 159ff 
48 Pramling Samuelsson (2001) s. 123f 
49 Pramling Samuelsson & Carlsson (2003) s. 16f 
50 Lindqvist (1996) s. 81f 
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Nyare forskning visar att pedagogen har en viktig roll i barns lek eftersom leken inte är fri från 
makt, hierarkier och positioneringar. Det krävs då en lyhörd pedagog som kan hjälpa barnet i 
detta lärande och skapa materiella och fysiska ramar för olika lekar. Pedagogen visar med sitt 
deltagande att lek är viktigt, samtidigt som ett aktivt deltagande i leken bygger upp starka 
relationer mellan barnen och pedagogerna. Barnets lek blir även mer komplex och dess 
uppmärksamhet varar längre då leken berikas av idéer från en pedagog. Om vi ser på leken ur ett 
lärande perspektiv blir pedagogens roll att följa barns intresse, möta barnet i samspel och utmana 
barnets tankevärld. Det är av betydelse att hjälpa barnen i sin förståelse för omvärlden och i 
barnens värld befruktar lek och lärande varandra och ingår som en odelbar helhet i barns 
lärandeprocess. 51 ”Det känns viktigt att understryka att pedagogens förhållningssätt alltid måste 
bygga på en respekt för barnets lekvärld, en skicklighet i att förstå när och på vad sätt vuxna kan 
agera så att dessa dimensioner ges möjlighet att samspela.” 52   
 
Pramling Samuelsson & Sheridan påpekar att pedagogen med fördel kan stödja och utveckla 
barns lek och läroprocesser genom ett aktivt deltagande. Det är pedagogens uppgift att se till så 
alla barn får möjlighet att vara med och leka. En del barn behöver ett aktivt stöd för att komma 
in i leken och för att kunna leka tillsammans med andra barn.53 Knutsdotter Olofsson menar att 
alla barn är födda med en förmåga att leka, men att vuxna måste leka med barnet för att 
lekförmågan ska utvecklas.54 Pedagogen deltar på lekens villkor och kan vara en förebild för 
barnen samt stödja dem i sin utveckling. Barn prövar gärna olika roller i sin lek och lever sig in i 
den tagna rollens sätt att vara. En del barn tar ofta samma roll eller tilldelas samma roll av de 
andra barnen när de leker och orsakerna till detta kan vara många. Pedagogen kan i och med sitt 
deltagande locka barnet att pröva andra roller och stödja barnet i de nya rollerna. Pedagogens 
uppgift är även att ge barnen tid till lek utan avbrott och utveckla leken genom material och 
inspiration samt skapa en miljö som stimulerar till lek.55 Rosenqvist beskriver begreppet 
undervisningslek och undervisning i lek vilka även benämns som rollspelspedagogik. I 
undervisningslek får barnen veta vad pedagogen har planerat och föreslår en lek där avsikten är 
att på ett lustfyllt sätt inspirera till lärande och träna barns färdigheter under pedagogens ledning. 
Undervisning i lek innebär att pedagogen bjuder in sig eller bjuds in och därmed blir delaktig i 
barnens lek. Genom deltagandet för pedagogen in lärande inslag i leken men på barnens villkor 
och med avsikten att föra in och klargöra nya begrepp.56  
 

Utvecklingspedagogik 
Pramling Samuelssons har utifrån nya teorier om barn format en teoretisk grund för en 
utvecklingspedagogik som knyts till barnpedagogisk tradition.57 Ett synsätt som kännetecknar den 
utvecklingspedagogiska teorin är att det lekande lärande barnet är kreativt, aktivt samt skapar 
mening och förståelse för sin omvärld i interaktion med andra. Utvecklingspedagogiken bygger 
på förskolans tradition, samhällets förändring samt de trender som nyare forskning visar och är 
utvecklad av förskollärare. Pedagogiken grundar sig på att i barnens värld är lek och lärande 
oskiljbara, men barns lärande och utveckling ser olika ut beroende på det sociala och kulturella 
ursprunget. Pedagogens uppgift är att både ha tillit till barns förmåga samt ta ansvar för barns 
behov, utveckling och lärande. För att se barnet som kompetent krävs att pedagogen ser 

                                                 
51 Pramling Samuelsson (2001) s. 128ff 
52 Ibid. s. 138 
53 Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) s. 87f 
54 Knutsdotter Olofsson (2006) s. 82 
55 Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) s. 87f 
56 Rosenqvist, M. (2006) Lek och skolämnen i en ny lärarroll. Temaarbete med 3-9-åringar. Norstedts Akademiska 
Förlag s. 109 
57 Doktorspromotion-Åbo Akademin. 2007-12-19. http://web.abo.fi/aa/promotion/hc.html
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utveckling och lärande som förenligt med barns lek såväl som i barns samspel med andra barn 
och vuxna. Pedagogiken präglas av en helhetssyn på barnet som bygger på att allt hänger samman 
för inlärningen och pedagogens roll är att utgå från barns erfarenheter i lärandet.58 Det innebär 
att pedagogen aktivt och medvetet utvecklar barns erfarenhetsvärld genom att utgå från barnets 
egna erfarenheter som utgör såväl målet som medlen. Pedagogen utvidgar i och med det barns 
medvetenhet om olika händelser i deras omvärld och om sig själva. Arbetssättet bygger på att få 
barnen att tala och reflektera och använda sig av barnens mångfald av idéer som ett innehåll i 
undervisningen. Det är i flödet av idéer och tankar som barnen själva skapar det som är viktigt 
för utvecklingen. Barn som får pröva sina tankar och teorier i ett utforskande arbete och utveckla 
sin förståelse, får en nyfikenhet och en längtan att vilja lära mer.59

 

Metod 
Kapitlet inleds med en beskrivning av valet av metod och hur vi gått tillväga med vår 
undersökning och vårt urval av pedagoger. Därefter följer en beskrivning hur studiens material 
har samlats in och hur vi har bearbetat vårt material. Kapitlet avslutas med några etiska 
ställningstaganden gällande vår undersökning. Då lek är ett stort ämne har vi valt att avgränsa oss 
och fokusera på leken i förhållande till barns lärande och utveckling. Sex pedagoger valdes ut för 
ändamålet, då vi ansåg att det skulle ge oss tillräckligt med material för arbetets omfång samt med 
tanke på den tid det tar att transkribera intervjuer. Patel & Davidson påpekar att även ett fåtal 
intervjuer ger ett stort textmaterial om de skrivs ut, vilket gör kvalitativa undersökningar både 
tids- och arbetskrävande.60 Avsikten med arbetet är inte att fokusera på varje pedagogs enskilda 
åsikter utan att få en helhetsbild av deras syn på leken i förhållande till lärande och utveckling. 
Samtliga intervjuade har många års erfarenhet inom sina verksamhetsområden och de var alla 
väldigt engagerade vid intervjuerna och gav uttryck för att barns lek är viktig för lärande och 
utveckling. Patel och Davidson skriver att bandinspelning stärker trovärdigheten, eftersom 
materialet då finns tillgängligt och forskaren kan försäkra sig om att allt har uppfattats korrekt. 
Nackdelarna är att transkribering är tidskrävande samt att närvaron av bandspelaren kan påverka 
de intervjuade negativt.   61

 

Val av metod 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning som bygger på att tolka och förstå människors upplevelser 
eller syn på olika fenomen. Kvalitativa studier innebär att datainsamlingen oftast sker i form av 
intervjuer och tolkande analyser.62 Sex intervjuer utfördes och frågorna formulerades före 
intervjuerna med utrymme för eventuella följdfrågor. Det som vi ansåg passade bäst till vår 
undersökning var en form av halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att frågorna ställdes i en 
strukturerad ordning eller i den ordning som det föll sig naturligt. En av intervjuerna gick mer åt 
det ostrukturerade hållet men ändå med fokus på intresseområdet. Kvalitativa studier består av 
ostrukturerade eller halvstrukturerade intervjuer där intervjuaren ger den svarande personen stort 
utrymme för egna svar och väljer att ställa frågorna i en bestämd ordning eller i den ordning som 
faller sig bäst för situationen. Både intervjuare och intervjuperson är medskapare i ett samtal även 
om de har olika roller. 63   

                                                 
58 Pramling Samuelsson & Carlsson (2003) s. 15ff 
59 Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) s. 109ff 
60 Patel, R & Davidson, B. (2003) ) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur s. 119 
61 Ibid. s. 83 
62 Ibid. s. 14 
63 Ibid. s. 78 
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Urval av intervju personer 
Med tanke på undersökningens innehåll valdes pedagoger som vi ansåg skulle ge oss ett varierat 
utbud att analysera. De sex pedagoger som valdes tillfrågades om de ville vara delaktiga i vår 
undersökning. Samtliga var intresserade att delta och de fick vid samtalet information om vad vår 
studie skulle handla om. Urvalet i kvalitativa undersökningar är viktigt då endast ett fåtal 
intervjuas och det gäller därför att finna de individer som kan ge den information som eftersöks. 
Valet måste därmed vara genomtänkt och kan underlättas om intervjuaren har en viss relation till 
dem som ska intervjuas.64 Intervjuerna utfördes på en förskola och två förskoleklasser i en 
mellanstor stad i Mellansverige. Vår tanke var att intervjua pedagoger inom olika 
verksamhetsområden men som ändå arbetar inom förskoleverksamhet. På förskolan intervjuades 
fyra förskollärare och i förskoleklasserna intervjuades två förskollärare. Förskollärarna som 
intervjuades har samtliga minst tjugo års erfarenhet inom pedagogiskt arbete. Ingen av 
pedagogerna arbetar på samma avdelning, två av dem arbetar på en 1-3 års avdelning, två arbetar 
på en 3-5 års avdelning och två arbetar i förskoleklass. Dessa områden skiljer sig mycket åt både 
vad det gäller kultur och sociala problem. Förskolan är belägen i en lantlig miljö där sociala 
problem och kulturell mångfald är sällsynt. Förskoleklasserna tillhör olika rektorsområden, men 
båda är centralt belägna och har till skillnad mot förskolan en rik kulturell mångfald och sociala 
problem förekommer. Pedagogerna kommer att benämnas med fingerade namn och ingen 
specifik presentation av pedagogerna kommer att göras för att säkra deras anonymitet, däremot 
kommer det att framgå vilka av pedagogerna som arbetar i förskola respektive förskoleklass. 
 

Genomförande av intervjuerna 
Intervjupersonerna hade önskemål om att få ta del av frågorna innan intervjun skulle 
genomföras. Frågorna skickades tillsammans med ett informationsbrev som beskrev studien samt 
intervjupersonernas rätt till anonymitet. Innan intervjuerna gjordes, läste vi in oss på tidigare 
forskning för att få en bra förförståelse inom området. Pedagogerna valde själva tidpunkt för 
intervjuerna för att de på bästa sätt skulle anpassas till verksamheten. Samtliga intervjuer utom en 
genomfördes på pedagogernas arbetsplats och utfördes av oss tillsammans. Den intervju som inte 
genomfördes på pedagogens arbetsplats, utfördes på ett bibliotek i ett enskilt rum där endast en 
av oss var närvarande. Före varje intervju frågade vi om det var någon fråga som de inte förstod 
eller som behövde förtydligas och pratade lite allmänt för att få en bra start. Samtliga intervjuer 
bandades och vi använde ett band för varje enskild pedagog för att vi lättare skulle hitta i 
materialet. Intervjuerna utfördes med var och en enskilt för att de skulle undvika att påverka 
varandra allt för mycket och genomfördes i avskilda rum för att undvika störande moment. 
Pedagogerna hade genom informationsbrevet fått besked om hur lång tid intervjun beräknades ta 
och för att det inte skulle kännas stressigt hade vi bett dem att avsätta en timme. Intervjuerna tog 
mellan 30-60 minuter och det kändes bra att det fanns tid för att diskutera om så behövdes. En 
av oss ställde frågorna och den andra antecknade, dels för att understryka viktiga kommentarer 
dels som gardering om inspelningen skulle fungera dåligt. Båda var dock delaktiga i samtalet och 
ställde eventuella följdfrågor.  
 

Bearbetning av material 
I vår bearbetning av det inspelade materialet har vi använt oss av analytisk induktion vilket 
innebär att alla intervjuer genomfördes innan materialet analyserades, detta för att undvika 
analyserande påverkan under intervjuerna.65 Efter samtliga intervjuer transkriberades 
inspelningarna för att vi lättare skulle kunna få grepp om materialet som helhet. Banden lyssnades 

                                                 
64 Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur s. 284ff 
65 Ibid. s. 286f 
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av flera gånger för att vi skulle kunna återge allt ordagrant. Varje pedagogs svar lades efter 
respektive intervjufråga och texterna skrevs sedan ut och lästes igenom noga. Materialet kodades 
och kategorier som underlättar tolkandet och förståelsen konstruerades. Vi hade hela tiden vår 
frågeställning i fokus och koncentrerade oss på de uttryckssätt som ofta återkom.66 För att få 
överblick över stycken som behandlar samma fråga användes överstrykningspenna och styckena 
flyttades sedan samman. Då många av våra intervjufrågor går in i varandra kommer vi att 
sammanfoga de frågor som hör ihop och redovisa dem under samma rubrik. Vi kommer att 
sammanfatta pedagogernas svar men även ta med utvalda citat för att styrka undersökningens 
tillförlitlighet. Patel & Davidson skriver att en kvalitativ bearbetning ofta bygger på en väl avvägd 
balans mellan sammanfattning och citat som ger resultatet dess trovärdighet.67 Då studien bygger 
på pedagogernas olika syn på lek, lärande och utveckling har vi lagt fokus på det i vår bearbetning 
av materialet.  
 

Etiska ställningstaganden 
Vi har använt oss av de forskningsetiska anvisningar som gäller för uppsatsstudenter vid 
Högskolan Dalarna både före och under arbetets gång, samt efter arbetets avslutande. Vi 
informerade de berörda intervjupersonerna först muntligt och sedan skriftligt om vår studie och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande. De upplystes om att deltagandet är frivilligt och att 
de när som helst under arbetets gång kan välja att avbryta sitt deltagande samt att de kommer 
vara helt anonyma. Vi informerade även om att det endast är vi som kommer avlyssna de 
inspelade banden och att allt empiriskt material efter arbetets slut kommer att makuleras för att 
inte hamna i orätta händer. Efter samtliga intervjuer informerades pedagogerna att de kommer att 
få ta del av uppsatsen då den är klar.68 För att kunna garantera anonymitet för pedagogerna som 
deltagit i undersökningen, kommer inte frågorna rörande hur länge de arbetat eller vilken 
åldersgrupp de arbetar med, att redovisas i resultatet. Detta med tanke på att vi intervjuat 
pedagoger inom samma förskola varvid möjligheten att de kan identifiera varandra blir större. 
Patel & Davidson menar att det är forskarens ansvar att värna om de enskilda individernas 
integritet och behandla de erhållna uppgifterna konfidentiellt. Detta innebär att inget empiriskt 
material får lämnas till utstående och det får inte vara möjligt att kunna identifiera någon i 
resultatet. En undersökning som genomförs på en liten avgränsad grupp är lättare att identifiera 
än en större grupp.69  
 

Resultat 
Pedagogerna som arbetar på förskolan kommer att kallas Katarina, Maria, Petra och Pia. 
Pedagogerna som arbetar i förskoleklass kommer att kallas Eva och Lena. För att underlätta för 
läsaren kommer vi i den följande texten att sätta ett litet f bakom namnen på de i förskolan och 
ett stort F bakom namnen på de i förskoleklassen. Resultatet kommer att utgå från studiens två 
frågeställningar som handlar om hur pedagogerna definierar begreppen lek, lärande och 
utveckling, samt hur pedagogerna ser på sin roll i barns lek. 
 

Pedagogernas syn på begreppen lek, lärande och utveckling  
Samtliga pedagoger anser att begreppen lek, lärande och utveckling hör ihop samt att leken är 
viktig för barns lärande och utveckling. De tycker inte att begreppen kan skiljas åt utan lek, 

                                                 
66 Hartman (2004) s. 287f 
67 Patel & Davidson (2003) s. 120 
68 Forskningsetiska nämnden 2007-12-05 http://www.du.se/Templates/InfoPage____2685.aspx?epslanguage=SV  
69 Patel & Davidson (2003) s. 60 
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lärande och utveckling är väldigt tätt förknippat med varandra. Det finns inte någon inbördes 
ordning, utan barn behöver leka för att lära och utvecklas och barn lär och utvecklas genom att 
leka. Alla tre faktorerna är beroende av varandra och ingen del kan plockas bort. Pedagogerna 
uppger att i leken är det mesta möjligt och att leken är inkörsport för barns lärande. Leken 
engagerar barnen på ett positivt sätt eftersom de upplever leken som rolig och lustfylld. För barn 
är det så naturligt att leka och det finns hela tiden i barnen och får de inte leka kommer de ingen 
vart i sin utveckling. Barn ska leka i hög grad för samtidigt som de leker finns en tydlig koppling 
till lärandet och utvecklingen. 
 

”De hör ihop tycker jag, det hör ihop alltihopa det är ju inte så att man leker 
här, man lär här och utvecklas här utan det är ett begrepp alltihop.” (Lena, F)  

 
”Man ser dem ju nästan som en trekant att de hänger ju ihop, verkligen så där 
och alla delar är ju viktiga att det är ett samspel. För barn de lär ju genom lek 
och de leker det de lär sig så det är ju hela tiden. Barn tycker ju inte att det är 
kul att bara sitta rakt upp och ner och lära utan det är ju leken är ju en 
jätteviktig sak.”(Petra, f)  
 

På frågan om lekens betydelse för lärande och utveckling och vad barn utvecklar genom leken får 
vi till svar att leken fungerar som barnens arbetsredskap och att det är genom leken som barn 
utvecklar sina sinnen. Framförallt uppger pedagogerna att leken har stor betydelse för den sociala 
utvecklingen eftersom leken bygger på socialt samspel. Barnen lär sig samhörighet och de tränar 
empatiförmåga, samspel och turtagande. De framhäver även leken som betydelsefull för att träna 
begrepp, fantasi, motorik och språk. Både den fria och den organiserade leken anser de som 
viktigt då barn bearbetar och lär mycket genom leken. De framhåller att barn som leker lär sig att 
förstå sambandet mellan olika företeelser, de bearbetar händelser och hittar ett sätt att förstå sin 
omvärld. 
 

”Man ser ju de här krigsdrabbade länderna där barnen inte får leka, så har ju 
dom ofta jobbigt att man får bli vuxen väldigt fort, det är någon bit som fattas 
på något vis, du ska va liksom vuxen.” (Petra, f) 
 
”För mig så finns leken med i stort sett i allting som de här små barnen gör, 
därför att de är för små för att tänka medvetet att dom lär. Fastän som dom 
samtidigt som dom håller på och lär sig så otroligt mycket, vad helst dom gör så 
lär de sig någonting nytt antingen motoriskt, socialt eller rena begrepp eller vad 
de än gör så finns det med i allting som händer.”(Katarina, f) 

 
”Lekens principer med turtagande, ömsesidighet och samförstånd det är ju i 
grunden demokratiska principer och leken är därför ett bra redskap för att 
utveckla demokratiskt tänkande. Och så tänker man ju inte, men så är det 
alltså.” (Pia, f) 
 
”Lek är ett barns sätt att lära sig vad ingen annan kan lära det, det tycker jag är 
väldigt viktigt.” (Lena, F) 

 
Pedagogerna är sålunda överens om att begreppen lek, lärande och utveckling inte går att skilja åt 
samt att leken är en viktig del i förskolebarns värld. Det framgår att leken uppfattas som 
någonting väldigt positivt och att barns lärande huvudsakligen sker genom ett lekfullt arbetssätt. 
De ser leken som meningsfull och naturlig för barn oavsett vilken ålder de arbetar med.  
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Pedagogernas arbetssätt med leken för barns lärande och utveckling 
Pedagogernas arbetssätt med leken skiljer sig åt beroende på vilken ålder de arbetar med. De 
pedagoger som arbetar i förskoleklass använder leken på ett mer skolförberedande sätt medan 
pedagogerna i förskolan anser att den fria leken är den viktigaste biten och har den största 
betydelsen. Samtliga pedagoger påpekar dock att det bör finnas moment med organiserad lek i 
verksamheten men det får inte bli för mycket skolverksamhet vare sig i förskolan eller i 
förskoleklassen. Pedagogerna menar att lärandet ska vara lekfullt och spännande och att det är 
viktigt att kunna motivera och ha ett syfte med sitt arbetssätt. De uppger att det viktigaste för att 
fånga barns intresse är att pedagogen själv tycker att det är roligt. 
 

”Fånga intresset det är ju kroppen det man använder helt klart kroppsspråk det 
är ju nummer ett det alltså, det är ju jätteviktigt att man använder kroppen hela 
tiden, för det är ju det man använder och rösten och sen att jag tycker det är 
roligt själv, annars tycker jag inte det är roligt då har jag ju inte med dom.” 
(Lena, F) 
 

 
”Ibland kan jag känna att det spelar ingen roll vad vi gör eller vilka teman vi 
jobbar med eller rent teoretiskt lärande utan om de när de är vuxna kan komma 
ihåg sin förskoletid och säga Gud vad roligt jag hade när jag var på dagis! Då 
har jag gjort ett bra jobb och sen vad vi gjorde det är ju strunt samma.” 
(Katarina, f) 
 

Pedagogerna delar upp leken i fri eller styrd lek och framhäver den fria leken som väldigt viktig 
för barn. Katarina (f) uppger att de har lagt stor tyngdpunkt på den fria leken och den är fri i den 
bemärkelsen att barnen själva väljer vad de vill göra och pedagogerna finns med som stöd i 
bakgrunden. Styrd lek anser de är när leken är organiserad och man bestämmer att idag ska vi 
leka den här leken. Maria (f) poängterar att läroplanen har gett förskolan en mer medveten syn på 
leken samtidigt som det i och med läroplanen blivit mycket annat som ska in i verksamheten. 
Hon menar att det ibland känns som om de stör barnens lek men att det är viktigt att få en bra 
balans mellan den fria och den organiserade leken. 
 

”Jag tycker att det är bra att leken är verkligen med i läroplanen där står det ju 
faktiskt, för att ibland kan man ju känna att för några år sen att det har varit 
svårt, man har ju förstått att leken alltid har varit viktig men det har ju inte 
funnits så på pränt som det gör nu. Nu kan man ju faktiskt ta fram läroplanen 
och läsa eller visa läsa högt för vissa föräldrar att det är bra det här med leken.” 
(Maria, f) 
 

Pedagogerna i förskoleklassen menar att fri lek kan innebära att barnen får välja mellan olika 
lekstationer. Lena (F) uppger att de har både fri lek och styrd lek varje dag och när de har haft sin 
första lektion berättar hon att pedagogerna frågar barnen vad de ska arbeta med och poängterar 
att arbete här det är det samma som lek. Under intervjun talar hon om hur arbetssättet i 
förskoleklasser kan skilja sig åt beroende på pedagogens syn på leken. Hon berättar vidare att 
meningen med att flytta förskoleklasserna till skolverksamheten var att få in mer 
förskolepedagogik i skolan, dessvärre blev det tvärtom. Det innebär att förskoleklassernas 
verksamhet på många ställen anammat ett mer skolinriktat arbetssätt och den viktiga leken har 
fått stå tillbaka. Lena (F) säger att allt arbete ska ske på ett lekfullt sätt men att det är svårt om det 
blir alltför fritt inomhus men uppger att utomhus har barnen fri lek hela eftermiddagen. Hon 
tycker att fri lek är en väldigt viktig bit men att den fria leken liksom den styrda måste planeras 
väl. Hon menar att pedagogen ser till att det finns material, så barnen inte bara har ett stort rum 
att springa runt i för det resulterar ofta i att det blir väldigt rörigt. Eva (F) beskriver den fria leken 
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som att den hör ihop med vad de arbetat med tidigare under sitt arbetspass, den fria leken är 
således fri men ändå organiserad och kan därmed innebära lek som berör det logiska tänkandet.  
Har de exempelvis arbetat med matematik så kan den fria leken bestå av att man skapar, bygger 
med lego, eller använder sig av mosaik plattor där man kan bygga mönster efter mallar eller egna 
mönster.  
 
Eva (F) använder termer som rast och arbetspass när hon pratar om sin verksamhet i 
förskoleklassen. I båda förskoleklasserna varvas arbetspass med fri lek och den fria leken har 
störst utrymme på eftermiddagen. Både Eva (F) och Lena (F) betonar lekens betydelse vid 
konflikthantering och Eva (F) berättar att hon brukar spela upp en liten bordsteater som berör 
konfliktområdet och Lena (F) använder sig av två stora dockor. De använder konkret material för 
att barnen lättare tar till sig budskapet än om de enbart talar om konflikten. Vidare uppger 
pedagogerna i förskoleklassen att ett tydligt och strukturerat arbetssätt som bygger på ett lekfullt 
sätt är nödvändigt för deras verksamhet. 
 

”Vi utnyttjar den här tiden då vi går ut på rast till fri lek, vi tycker att 
lektionspassen är viktiga eftersom det är skolförberedande.” (Eva, F) 

  
”Jag tycker att vi arbetar, det låter ju väldigt styrt så men vi, eftersom många av 
våra barn kommer från olika kulturer så har dom inte de här begreppen som 
dom behöver ha med sig när de sen börjar skolan. För att det ska gå lättare att 
förstå då, till exempel matten eller med språket också och därför så känns det 
viktigt att ge dem en bra underbyggnad till deras första skolår så känns det som 
om det här är rätt väg att gå.” (Eva, F) 

 
”Arbete med lek i allt vad vi, det är allt vad vi gör exempel våran matematik, så 
använder vi oss av mattesagor, mattenallar, mattespel och matteburkar och i 
svenska så använder vi oss av lek, exempel just nu så arbetar vi med mini en 
fantasifigur, vi leker då in ljuden och lyssnar på rim och ramsor i olika leker och 
vid konflikter använder vi oss av leken som ett mycket viktigt hjälpredskap, 
leken ingår i allt.” (Lena, F) 

 
Samtliga pedagoger anser att all verksamhet sker på ett lekfullt sätt och att organiserade lekar 
varvas med fri lek. De pedagoger som arbetar i förskolan uppger att den fria leken prioriteras 
men att de organiserade lekformer som är mest förekommande är rollekar, dramalekar, 
gruppstärkande lekar och regellekar. I förskoleklasserna är verksamheten mer styrd på 
förmiddagen då det är viktigt att barnen får den grund de behöver inför kommande skolår. Maria 
(f) beskriver hur hon i sitt arbetssätt använder sig av leken för att ta upp svåra händelser och 
berättar hur de använder sig av en förslagslåda, där barnen och pedagogerna kan lägga lappar där 
de beskriver önskemål om förändringar eller förslag på vad barnen vill göra. Eva (F) använder 
ofta sagohus för att dramatisera sagor och hon berättar att ett sagohus är en liten skokartong som 
är fint målad. Hon använder sig inte bara av färdiga sagor, utan även fria sagor som hon hittar på 
själv, för att det kanske finns något speciellt som barnen eller hon behöver ta upp. Lena (F) 
använder sagorna till att leka fantasilekar med barnens tankar och med kroppen. Hon uppger att 
när barnen börjar i förskoleklassen på hösten, brukar hon använda boken om Pelle Svanslös. 
Hon pratar då med barnen om Pelle och hans känslor, om hur det är att vara utanför och 
annorlunda. Tillsammans löser de Pelle Svanslös problem och på så vis får hon in hur dumt det 
är att retas och att ingen mår bra av det.  
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Pedagogens roll i leken 
Det som framkommer under intervjuerna är att samtliga pedagoger ser sig som medupptäckare 
eller observatörer i leken och att de inte alltid är aktivt delaktiga. De menar dock att man bör 
finnas till hands för att stimulera och vägleda barnen samt för att tillföra nya begrepp i leken. För 
att leken ska få ett bra innehåll bör pedagogen förse barnen med material som utvecklar dem och 
hela tiden ger barnen nya utmaningar som i sin tur bidrar till att ge barnen ökad självkänsla. De 
poängterar att det är viktigt att man skapar förutsättningar för lek och att man för leken framåt. 
När pedagogerna deltar i leken är det på barnens villkor och de anser att man inte behöver delta 
aktivt i leken, men att man som pedagog alltid har ett ansvar för leken så den inte spårar ur. Det 
gäller dock att noga avväga och lyssna in när det är läge att styra upp leken, för i den mån det går, 
är det bra om barnen själva får lära sig att lösa eventuella konflikter. Maria (f) menar att det även 
är viktigt att låta barnen få utlopp för sin energi så man inte hela tiden avbryter leken genom att 
tysta ned barnen och säga att de låter för högt. Det blir lätt högljutt när många barn leker men 
hon säger att ibland måste barnen få höras. Petra (f) talar om vikten att föra de traditionella lek- 
och sånglekarna vidare så att barnen får dem med sig så att de inte försvinner. Hon berättar att 
dessa lekar är en del av det kulturarv som verksamheten i förskolan har ansvar över.  
 

”Vi finns med i bakgrunden av leken som stöd för barnen det är sällan, ytterst 
sällan som vi leder en lek eller aktivt delaktiga i en lek. Det är barnen som ska 
vara i centrum i leken inte vi vuxna. Däremot om det behövs om vi ser att 
leken spårar ur eller att det är någon som inte får vara med eller om någon som 
är dum så finns man där för att hjälpa till och stötta och styra leken.” (Katarina, 
f)  
 
”Vuxnas deltagande i leken innebär fördjupad kontakt med barnen och det är ju 
väldigt viktigt […] den vuxne ska inte vara ett barn då utan den skall vara vuxen 
som lever sig in i leken, deras lek och tillföra något positivt, det kan vara att 
man behöver hjälpa dem lite grann också i den där leken då.” (Lena, F) 
 
”Jag ser mig som en deltagare hoppas jag, för jag ska ju vara den som är med 
och stimulerar och som sagt ser om de behöver någonting mer, jag vill ju inte 
bara vara den som övervakar leken utan jag ska ju vara den som också får vara 
med.”(Pia, f) 
 

Pedagogerna beskriver att det finns många sätt att få in de barn som finns i utkanten av leken 
genom att hjälpa dessa barn att få en position. De menar att det ibland kan räcka med att man 
nämner barnets namn eller att man själv bjuder in sig och barnet i leken. Vidare nämner de olika 
lekformer så som drama lekar, samarbetsövningar, gruppstärkande lekar. De menar att lekens 
innehåll och uttryckssätt bör observeras så att inte leken blir enkelspårig eller att leken innehåller 
våldsinslag, konkurrens eller utslagning av vissa barn.  
 

”Barnen som handlar i den här hundrollen som alltid får vara bebis och ligga 
still och de andra styr och ställer. Det är ju en del av det hela och sen finns det 
ju många tillfällen där vi faktiskt går in och säger eller bryter en lek därför att 
det finns några barn som tar över totalt, eller börjar bli dumma, och där vi går 
in och bryter och tar bort dem.” (Katarina, f)  
 

Så gott som alla upplever att det fanns mer tid för att vara delaktig i barnens lek förr, vilket de till 
stor del tror beror på att barngrupperna i dagsläget är större än tidigare. Petra (f) beskriver att 
grupperna var mindre när hon började jobba i slutet av 70- talet och att hon därmed kunde ägna 
mer tid till varje enskilt barn. Hon nämner hur tiden idag ska räcka till så mycket mer och 
beskriver bland annat språkutveckling, portfolio och kvalitetsarbete och att det nästan känns som 
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att leken ibland glöms bort. Vidare beskriver hon hur politikerna vill att förskolans verksamhet 
ska se så bra ut som möjligt. Hon uppger att det känns som att barnen ska kunna så mycket, så 
tidigt som möjligt och att vi i och med det får världens bästa förskola. Pedagogerna menar att det 
är viktigt att inte planera för mycket styrd verksamhet och ha så pedagogiska samlingar så att 
leken faller bort för då anser de att förskolan liknar skolan i allt för hög grad. De betonar att det 
är viktigt att leken ges tillräckligt med tid och planeras in så att avvägningen mellan 
verksamhetens bundna aktiviteter blir bra. 
 

”Tittar man lite generellt nu så alltså för tio år sedan så det vi gör idag med 
femåringarna det var vad förskoleklassen gjorde med sina barn för tio år sedan. 
Och det är lite så att man funderar på om vi ska ha femåringarna nu ska ner till 
skolan till hösten[…] då gäller det att man har förskoleverksamhet som är 
viktigt och det beror ju mycket på dom som jobbar vad dom har för inställning 
tror jag.”(Petra, f) 

 
”När jag jobbade på dagis, förskola då hann jag då var det mycket mer tid för 
just dom här rollekarna och det här, men här är det ju så att det ska organiseras 
det ska vara kanske några här fortfarande som är kvar och sen så är det någon 
som ska dit och ha hjälp och någon sitter här och de spelar ett spel och det är ju 
ofta så att man får gå mellan och hjälpa dem och styra upp det, men ute brukar 
jag leka med dom.” (Lena, F) 
 

Pedagogerna ser sin roll i leken som att vara de som ger leken den stimulans som behövs för att 
föra leken och på så vis barnens utveckling framåt. Katarina (f) menar att många gånger räcker 
det att sitta med när barnen leker och få sig en kopp kaffe, mat som barnen lagar eller en docka i 
knäet att passa. Hon uppger att det finns pedagoger som arbetar precis tvärtom och tar väldigt 
stor plats i barngruppen och anser att vuxna går in och stör barnen alldeles för mycket i deras lek 
värld och avbryter leken. Hon menar att vilken roll pedagogen tar i barns lek beror på hur man är 
som människa och hur man tänker och tycker. Personligen går hon inte in aktivt i barnens lek 
men om de frågar säger hon inte nej. 
 

Är all lek god?  - För- och nackdelar med lek  
Pedagogerna är i det stora hela enade om att det mestadels finns fördelar med leken och de 
uppger att leken är barnens arbetsredskap. De tycker att de lättare når barnen genom att använda 
sig av ett lekfullt arbetssätt då leken fångar barnens intresse för olika fenomen och det barnen 
tycker är roligt lär de sig lättare. 
 

”Jag skulle inte säga att man använder leken, leken finns vare sig jag använder 
den eller inte för leken är barnens värld, leken är inte min värld.” (Katarina, f) 
 
”Ja, det är väl alla fördelar man kan ha det för att i leken, det fångar ju barnen 
också så om man nu ska göra någonting så kan man ju göra det lite lättare för 
sig om man använder sig av någon leksignal eller någonting. Städning och 
allting om man har en liten lekgrej så blir ju genast mycket roligare inte bara 
någonting som man måste göra utan det kan vara kul också. För då gör de 
oftast, de små barnen, lite större barn kanske skulle genomskåda en då att man 
skulle städa kanske.” (Pia, f) 
 

Katarina (f) menar dock att lek inte enbart är god. Lek som går överstyr och där den vuxne inte 
finns närvarande, kan bli väldigt ond. Hon säger att mobbing kan uppstå i leken, och grunden till 
mobbing anser hon beror på frånvaron av vuxna eller vuxna som inte vågar sätta gränser. Där 
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kan den fria leken så att säga bli ond därför att den blir för fri, den blir fri från den vuxnes ansvar 
och barnen är för små för att ta eget ansvar för leken. 
 

 ”Och får man härja fritt när man är 2-3 år då är det svårt att få stopp på det 
senare. Man måste ibland verkligen markera att så här gör man inte.” (Katarina, 
f) 
 

Samtliga menar att det inte finns några direkta nackdelar med leken men att det förstås beror på 
vilka lekar man leker. Pedagogen har en viktig roll med att ha översyn och vara uppmärksam på 
vad det är barnen leker så inte någon hamnar utanför eller blir utfryst. De beskriver hur det kan 
finnas lekar där något barn kan bli tvingad till någonting som den inte vill, eller lekar där reglerna 
inte är de samma för alla barn. Det händer att barn är elaka mot varandra i leken och det finns 
barn som är drivande och har väldigt bestämda åsikter om hur leken ska vara. Dessa barn tar då 
gärna bestämmande roller och kan försvara sitt beteende med att de bara leker. 
 

”Ibland så uppfattar dom väl kanske inte att de är elaka men vi kan tycka att det 
är inte riktigt snällt om tre leker och en får sitta utanför dörren och vara hund 
till exempel.” (Petra, f)  

 
Samtliga pedagoger poängterar att lekar där något eller några barn hamnar i en utsatt situation 
genast avbryts, till exempel när barnen leker krigslekar där man ska slå och skada varandra. Lena 
(F) beskriver ett tillfälle som påverkade och gjorde hennes barn i förskoleklassen oroliga. De 
äldre pojkarna på skolan lekte hängning utomhus och hade snören runt halsen. Pojkarna gick runt 
på skolgården och sa att de letade efter ett träd som de skulle hänga sig i. Det var en lek för dem, 
men barnen i förskoleklassen uppfattade det inte som lek. Lena (F) poängterar att det är viktigt 
att ta itu med sådana händelser direkt. Både Eva (F) och Lena (F) menar dock att det inte enbart 
är positivt när pedagogen går in för snabbt och avbryter leken för då lär sig barnen inte att 
hantera konflikter själva. Detta är något som barnen bör få möjlighet att öva på eftersom det inte 
alltid är meningen att en vuxen ska behöva gå in och lösa en konflikt. 
  

”Man har tagit ifrån barnen mycket av det här, för när jag var ung så lekte vi 
mycket brottas [...] men då fick jag känna att aj det gör ju ont det där, det gör 
inte våra barn för de har så mycket folk omkring sig, de på förskolan och så 
sitter de där treåringarna där och börjar knuffa, de skulle få knuffa lite för att 
känna att det gör ju ont och man har tagit bort det där och sen när de är 13-14 
år då har de sett på film att där slår man ju.”(Lena, F) 
 
”I slutändan kommer det nog ut något gott utav all lek även där man mest kan 
tycka att det bara är en massa konflikthantering, så i slutänden så lär sig de 
barnen också. Man lär de barnen ett sätt att fungera tillsammans med andra. Så 
att, ja, just det här för att man ska fungera, fungera i en grupp man måste lära 
sig koderna för kan man inte de här sociala koderna så blir det svårt.” (Eva, F) 
 

Pedagogerna uppger att barns lek kan gå över styr och framhåller vikten av vuxnas närvaro för att 
undvika situationer där barn utsätts för kränkande behandling. Det är viktigt att ta itu med 
problemen när barnen är små eftersom det annars kan bli värre med åren. Katarina (f) uppger att 
det finns många tillfällen då de går in och bryter en lek. Det kan vara tillfällen då barn tar över 
leken fullständigt eller när barn är dumma mot varandra i leken. Pedagogen tar då bort de barnen 
som är dumma, för det är inte meningen att någon annan ska behöva flytta på sig om någon är 
dum. Hon menar att det är en del av det sociala lärandet, du kan inte uppföra dig hur som helst i 
leken för då får du inte vara med. De flesta barn förstår hur man uppför sig i leken men det är 
några barn som trillar dit om och om igen och då får man hålla på tills de förstår lekens regler.  
Även Eva (F) beskriver hur viktigt det är att det sociala samspelet fungerar mellan barnen för det 
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finns barn som bara har sig själv och sina känslor i fokus. Barn som inte riktigt har kommit 
underfund med de sociala lekreglerna och som går in och avbryter mitt i en lek eller tar det som 
några andra barn leker med, då är det inte längre en lek utan det blir bara konflikthantering.  Lena 
(F) menar att barnen måste känna trygghet för att leken ska nå målet. Hon anser att det är viktigt 
att det finns regler samt ordning och reda för att få leken att fungerar. För att uppnå målet måste 
pedagogen vara helt konsekvent och stå fast vid sina åsikter. Det är viktigt för barnen att 
pedagogen inte ändrar sig hela tiden och ena gången tycker si och nästa gång tycker så för då blir 
barnen förvirrade. 
 

Diskussion och slutsats 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur pedagoger använder sig av leken i sin verksamhet 
och vad de har för syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. De frågor 
som vi ville ha svar på var hur pedagogerna definierar begreppen lek, lärande och utveckling samt 
hur de ser på sin roll i barns lek. Vi kommer i denna del av studien knyta ihop resultatet från 
intervjuerna med litteraturen samt med våra egna åsikter och tankegångar kring ämnesområdet. 
Vi kommer att organisera materialet och använda oss av rubrikerna lek, lärande och utveckling, 
fri och organiserad lek, pedagogens deltagande i leken samt när leken urartar 
 

Lek, lärande och utveckling 
Samtliga pedagoger är överens om och anser att begreppen lek, lärande och utveckling inte går att 
skilja åt vilket även många som forskat kring lek och lärande framhåller. Vygotskij betonar att 
förhållandet mellan lek, barns utveckling och lärande är indirekt.70 Piaget anser att leken är 
ursprunget för barns hela utveckling.71 Pramling Samuelsson och Carlsson visar genom sin 
forskning att lek och lärande är delar av barns livsvärld och inte kan skiljas åt.72 På liknande sätt 
påpekar Lillemyr att barn erövrar sin omvärld genom lek, vilket betyder att leken är en viktig 
grund för lärandet.73 Detta visar tydligt att leken är viktig för barn och vi instämmer med 
pedagogerna när de säger att barnen behöver leka för att lära och utvecklas och barnen lär och 
utvecklas genom leken. Lena (F) ger ett tydligt exempel på att dessa begrepp är sammanhängande 
och beroende av varandra. Hon menar att det inte är så att barn leker, lär och utvecklas i olika 
situationer utan lek, lärande och utveckling är ett begrepp som hör ihop.  

 
Av pedagogernas svar framkommer det att de ser leken som betydelsefull för barns lärande och 
utveckling. Detta framkommer även i förskolans styrdokument där det på återkommande ställen 
tydliggörs att leken är viktig för barns utveckling och lärande och att verksamheten ska vara rolig, 
trygg och lärorik.74 I styrdokumentet som förskoleklassen går under, Lpo 94 står det att lärandet 
ska främjas genom att stimulera individen att hämta kunskap där skapande arbete och lek är 
väsentliga delar.75 Leken finns med i båda läroplanerna men betonas betydligt mer i Lpfö 98 än 
vad som framkommer i Lpo 94. Pedagogerna i förskolan är positiva till att de liksom det 
obligatoriska skolväsendet har fått en läroplan. De menar att deras arbete har synliggjorts i och 
med läroplanen och att det är bra att leken har en sådan betydande roll i Lpfö 98. Vi har tolkat 
pedagogernas svar som att både de i förskolan och i förskoleklassen anser att det inte får bli för 
mycket skola i verksamheten och Petra (f) berättar att det som hon gör med barnen nu är det 
som pedagogerna förut gjorde med barnen i förskoleklassen.  
                                                 
70 Lillemyr (2002) s. 147f 
71 Pramling Samuelsson (2001) s. 89 f 
72 Pramling Samuelsson & Carlsson (2003) s .210ff 
73 Lillemyr (2002) s. 115 
74 Lpfö 98 s.4ff 
75 Lpo 94 s. 7 
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Leken har de senaste 20 åren fått ett ökat intresse inom den internationella forskningen vilket 
delvis beror på att formell undervisning kryper allt längre ner i åldrarna och för lite lek 
förekommer. Detta har kritiserats av Skolverket som anser att lek är en viktig del av förskolans 
verksamhet.76 Även vi har sett en tendens till att leken emellanåt kommer i skymundan för allt 
annat som ska hinnas med under dagen. Petra (f) nämner hur tiden ska räcka till för bland annat 
språkutveckling, portfolio och kvalitetsarbete och vi tolkar detta som att det som politikerna 
menar ska utveckla förskolan snarare är betungande för pedagogerna. Tiden tas ifrån barnen och 
stör den dagliga verksamheten och hon berättar om hur politikerna vill att förskolans verksamhet 
ska se så bra ut som möjligt. Hon menar att politikerna tycker att världens bästa förskola det har 
man när barnen kan så mycket, så tidigt som möjligt. Vi tolkar Petras resonemang om politikerna 
som att de vill se förskolan alltför lik skolans verksamhet där faktainhämtning går före leken. Vi 
menar att ytterligare en orsak till att leken kommer i skymundan kan vara att pedagogen vill ha 
något konkret att visa upp för föräldrarna istället för att svara att barnen bara har lekt. Maria (f) 
säger under vår intervju att det är bra att hon kan ta fram läroplanen och med hjälp av den 
poängtera för föräldrarna hur viktig leken är. Pedagogerna lägger stor vikt vid att deras arbetssätt 
ska vara lekfullt eftersom de anser att leken är inkörsport till barns lärande. Vi liksom dem tycker 
att det är viktigt att ha ett medvetet men ändå lekfullt arbetssätt då man arbetar med 
förskolebarn, eftersom det är i förskolan grunden för ett fortsatt lärande läggs.  
 
Pedagogerna beskriver att leken betyder mycket då den är en så naturlig del av barns livsvärld och 
att de genom leken bearbetar händelser. Löfdahl skriver att barnen i leken bearbetar erfarenheter 
och behandlar viktiga frågor som exempelvis kan beröra livet och döden, sjukdomar, att möta 
svårigheter, sorg och glädje eller annat som kan uppstå i barngruppen och som sedan kan leda 
fram till en gemensam förståelse.77 Även Pramling Samuelsson & Sheridan beskriver att barn 
erövrar omvärlden genom lek och att det därför inte går att skilja lek från lärande. I leken 
bearbetar barn intryck och erfarenheter och upptäcker sina förmågor och intressen. Lek och 
lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull dimension i allt lärande.78 Pedagogerna lyfter fram 
leken som barnens arbetsredskap och de beskriver att i leken utvecklar och lär sig barnen socialt 
samspel, tränar empatiförmåga, begrepp, fantasi, motorik och språk vilket även framkommer av 
den forskning vi har tagit del av.  
 
Pedagogerna menar att det viktigaste för att fånga barns lärande är att pedagogen själv tycker att 
jobbet är roligt för annars avspeglas det på barnen. Lena (F) beskriver hur viktigt både 
kroppsspråket och rösten är och Katarina (f) uppger att det som känns viktigast för henne är att 
barnen minns sin tid på förskolan som rolig för då känner hon att hon har gjort ett bra jobb. Hon 
påpekar att vad eller vilka teman hon arbetat med känns mindre väsentligt. Detta är enligt oss ett 
bra resonemang då vi ser rika upplevelser som minst lika viktiga som teoretiska kunskaper. 
 

Fri och organiserad lek 
När vi kommer in på hur pedagogerna använder sig av leken i sin verksamhet skiljer sig svaren åt 
beroende på vilken ålder de arbetar med. Vi tolkar det som att de pedagoger som arbetar i 
förskoleklass använder leken på ett mer skolförberedande sätt än de i förskolan. Detta beror 
troligtvis på att verksamheterna har skilda läroplaner och därmed skilda traditioner. Eva (F) och 
Lena (F) antyder hur viktigt det är att barnen får en bra grund att stå på inför det första skolåret, 
samtidigt som de värnar om att hitta en god balans mellan lek och undervisning. De använder 
bland annat leken för att utveckla språket och det logiska tänkandet. Pedagogerna i förskolan 
använder också leken för att utveckla barnens alla färdigheter, men vi tolkar det som att 
                                                 

n76 Wele  (2006) s. 9ff 
77 Löfdahl (2006) s. 26ff 
78 Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) s. 83 
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pedagogerna i förskolan prioriterar barns fria lek medan de i förskoleklass lägger mer vikt på 
organiserade lekar. Detta kan förknippas med Rosenqvists begrepp undervisningslek, som 
innebär att pedagogen planerar och föreslår en lek där avsikten är att på ett lustfyllt sätt inspirera 
till lärande och träna barns färdigheter under pedagogens ledning.79 Lena (F) och Eva (F) berättar 
att vid bearbetning av konflikter använder de ofta leken som ett mycket viktigt hjälpredskap 
eftersom de lättare når barnen via leken. De berättar om bordsteater och dockor och hur de 
upplever att barnens förståelse för andras känslor blir djupare än om de enbart talar om 
konflikterna. Mot bakgrund av litteraturen kopplat till våra egna erfarenheter kan även vi 
konstatera att rollspel också är ett bra sätt att bearbeta konflikter, för då får barnet ta en annan 
människas roll och lär sig i och med det att förstå den personens situation bättre. Lindqvist 
menar att barn i sina rollekar bearbetar tidigare erfarenheter och lever ut konflikter och 
besvikelser.80  
 
Båda förskoleklasserna ligger i områden med hög invandrartäthet och de har därmed många barn 
som kommer från olika kulturer. Lena (F) och Eva (F) uppger att ett tydligt och strukturerat 
arbetssätt är nödvändigt för att deras verksamhet ska fungera. I båda förskoleklasserna varvas 
arbetspass med fri lek men den fria leken har störst utrymme på eftermiddagen då verksamheten 
ofta är förlagd utomhus. Lena (F) anser att allt arbete ska ske på ett lekfullt sätt, men att det är 
svårt om det blir alltför fritt inomhus eftersom detta ofta resulterar i att det blir rörigt. Även vi 
har många gånger upplevt hur barns fria lek inomhus lätt blir aningen kaotiskt och att alla barn 
inte klarar av om det blir för fritt. Eva (F) beskriver den fria leken som att den hör ihop med vad 
de arbetat med tidigare under sitt arbetspass, den fria leken är således fri men ändå organiserad. 
 
Pedagogerna i förskolan anser att den fria leken är den viktigaste biten och har den största 
betydelsen men påpekar dock att det även bör finnas moment med organiserad lek i 
verksamheten. De försöker så ofta det går att låta barnen få leka klart och menar att det ibland 
känns fel att avbryta leken för exempelvis samlingar eller annan organiserad verksamhet. Vi 
tycker också att det kan kännas fel när barnens lek avbryts men har som åsikt att verksamheten 
ska innehålla moment som exempelvis samlingar där barnen får tillfälle att träna turtagande, att 
lyssna på varandra, att tala inför en grupp, koncentration, uppfattningsförmågor samt språket. 
Knutsdotter Olofsson skriver att när barnen leker fritt är det viktigt att de får leka klart och att 
leken inte blir avbruten eftersom det krävs stor koncentration av barnet att hålla leken i minnet. 81  
Här finns många olika uppfattningar och leken kan ses ur två skilda synvinklar, antingen som 
barns eget intresse eller som en aktivitet styrd av pedagogen och vi undrar om inte båda är lika 
betydelsefulla och bör finnas med i den dagliga verksamheten?  
 

Pedagogens deltagande i leken 
Pedagogerna i vår studie ser det som sin uppgift att ge leken den stimulans som behövs för att 
föra leken och på så vis barnens utveckling framåt. Samtliga menar att de har ansvar så att leken 
varken spårar ur eller stannar av. De uppger att man bör finnas till hands för att vägleda och 
inspirera barnen samt för att tillföra nya begrepp och berika barnens språk. Pedagogerna finns 
med som observatörer och medupptäckare eller servar med material, men de är sällan aktivt 
delaktiga i barnens lekar. Vi tolkar deras resonemang som att det knyter an till Piagets 
funktionella inställning till leken. Hans resonemang bygger på att barnen självständigt ska befästa 
och bearbeta sina kunskaper och pedagogen skall befinna sig utanför leken och enbart stimulera 
med rekvisita.82 Lindqvist däremot skriver att det ofta finns en distans mellan pedagoger och barn 
                                                 
79 Rosenqvist (2006) s. 109 
80 Lindqvist (1996) s. 127ff 
81 Knutsdotter Olofsson (2006) s. 28ff 
82 Lindqvist (1996) s. 55 
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83som innebär att de vuxna står för normer och regler och att de sällan deltar i barns lekar.  Vi får 
intrycket under intervjuerna att det är Pia (f) som är den pedagog som oftast är delaktig i barnens 
lekar och att hon ser sig som en deltagare istället för en iakttagare. Katarina (f) uppger att det är 
sällan hon går in aktivt i barnens lek men om de frågar säger hon inte nej. Hon tycker att en del 
pedagoger tar väldigt stor plats i barngruppen och anser att vuxna går in och stör barnen alldeles 
för mycket i deras lek. Hon menar att vilken roll pedagogen tar i barns lek beror på hur man är 
som människa.  Det finns många olika åsikter om pedagogens deltagande i barns lek, men den 
forskning som vi tagit del av visar till stor del att det ses som en fördel om pedagogerna är 
delaktiga i barns lekande och genom leken för in lärandet. Det poängteras dock av samtliga 
forskare att pedagogen deltar i leken på barnens villkor. Charlotte Tullgren är den som mest 
skiljer sig åt mot övriga forskare i vår studie. Hon har som åsikt att det är omöjligt för vuxna att 
delta i leken på barns villkor eftersom de är fångade i sin pedagogroll och har andra syften och 
mål med leken än vad barnen har.84 Personligen anser vi att det är både roligt och lärorikt för 
såväl pedagoger som barn att leka tillsammans och Pramling Samuelsson skriver att ett aktivt 
deltagande i leken bygger upp starka relationer mellan barnen och pedagogerna. 85 Tullgren 
menar att det kan vara svårt att delta på barnens villkor eftersom pedagogen omedvetet styr leken 
för mycket. Vårt synsätt är att balansen mellan att delta på barns villkor eller att gå in för mycket i 
sin pedagogroll måste avvägas väl genom ett flexibelt förhållningssätt. 
 
Petra (f) talar under intervjun om hur viktigt det är för barn att få leka. Hon anser att om barnen 
inte får tillräckligt med utlopp för att leka påverkar det dem negativt och det blir någon bit i deras 
utveckling som saknas. Knutsdotter Olofsson skriver att barn som inte leker riskerar att bli 
känslomässigt omogna och omedvetna för leken fungerar som en buffertzon mot livets 
upplevelser. Hon menar att alla barn är födda med en förmåga att leka, men att vuxna måste leka 
med barnet för att lekförmågan ska utvecklas. 86 Här får vi uppfattningen att pedagogen har en 
viktig roll att se till så alla barn får leka eftersom det finns barn som behöver hjälp för att lära sig 
lekens koder. Pramling Samuelsson & Sheridan menar att en del barn behöver ett aktivt stöd för 
att komma in i leken och påpekar att pedagogen med fördel kan stödja och utveckla barns lek 
och läroprocesser genom ett aktivt deltagande.87  
 

När leken spårar ur  
Vid intervjuerna framkommer att de flesta av pedagogerna ser leken som mestadels positiv och vi 
kan förknippa detta med Fröbels romantiska inställning till barns lek. Han anser att leken är den 
mest rena och andliga produkten där barnet utvecklas fysiskt, andligt och moraliskt. Leken ger 
barnen glädje, frihet, tillfredsställelse och fred med världen. Fröbel framhäver att om barnets 
självständiga aktivitet i leken inte hindras av någon vuxen, ger den fria leken barnet bästa möjliga 
utveckling. 88   Pramling Samuelsson menar däremot att pedagogens deltagande visar att leken är 
viktig samt att leken då berikas av idéer. Vidare nämner hon att pedagogens roll är betydelsefull 
då lek inte är fri från makt och positioneringar. 89 På vår fråga som berör lekens nackdelar har de 
flesta till en början svårt att komma på några direkta nackdelar och det är endast Katarina (f) som 
direkt knyter an till lekens baksida och uppger att all lek inte enbart är god. Hon menar att lek 
som går överstyr där den vuxne inte finns närvarande kan bli väldigt ond och vi tolkar hennes 
utsaga om lekens baksida som att leken inte alltid är gullig, god och bejakande utan även kan vara 

                                                 
83 Ibid. s. 49 
84 Tullgren (2006) s. 17 
85 Pramling Samuelsson (2001) s. 128ff 
86 Knutsdotter Olofsson (2006) s. 85 
87 Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) s. 87f 
88 Lindqvist (1996) s. 50ff 
89 Pramling Samuelsson (2001) s. 128ff 
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uteslutande och förtryckande. Hon ger som exempel de barn som alltid blir tilldelade hundrollen 
eller bebisrollen och som därmed får sitta ”kopplad” som hund eller ligga still som bebis medan 
de andra barnen styr och ställer i leken. Hon tillägger att de flesta barn förstår hur man uppför sig 
i leken men det är några barn som inte har lärt sig de sociala lekreglerna och då får man hålla på 
tills de förstår lekens regler. Vidare påpekar hon att det är en del av det sociala lärandet, du kan 
inte uppföra dig hur som helst i leken för då får du inte vara med. Schousboe skriver i boken 
barns lek-makt och möjlighet att forskare oftast framställer leken som god. Han nämner dock att 
det finns nordiska forskare som är medvetna om att lek kan innehålla inslag av grymhet och 
uppger att Knutsdotter Olofsson anser att när lekens harmoni blir störd är leken inte längre lek. 
90  
De övriga pedagogerna kommer efter en stunds samtalande även de in på lekens baksida. De 
nämner då konflikter mellan barn, maktpositioner och utfrysning av mindre populära barn som 
exempel. Vi har noterat att barn kan vara väldigt elaka mot varandra i leken även om de inte alltid 
är medvetna om det, men att det finns tillfällen där barnen är mycket väl medvetna om att deras 
handlingar är fel. Det finns även tillfällen där pedagogen blundar för eller kanske inte 
uppmärksammar barnens beteende mot varandra. Det kan bero på att pedagogerna ser 
situationen ur olika perspektiv och därmed tolkar händelsen på olika sätt. Katarina (f) menar att 
mobbing kan vara en del av den onda leken och att mobbing därmed är sanktionerat uppifrån 
och till stor del beror på frånvarande vuxna tillsammans med vuxna som inte vågar sätta gränser. 
Katarina har som åsikt att får barnen härja fritt när de är små kan det vara svårt att ändra deras 
agerande när de blir äldre. Vi tycker att det är viktigt att gå till botten med de lekar som innebär 
att barnen tar olika roller eller positioner i förhållande till varandra och att man tar reda på varför 
vissa barn beter sig som de gör eftersom leken ofta speglar livets aspekter. Lenas (F) exempel om 
de äldre pojkarna som lekte hängning på skolgården visar tydligt hur barn påverkas av varandra. 
Det förvånar oss att ingen pedagog avbröt leken och vi tror att det beror på att det ofta finns för 
få vuxna i barnens närhet. Vi tycker därmed att det är viktigt att det alltid finns en pedagog i 
närheten av barnen när de leker. En pedagog som kan sätta gränser när leken går överstyr för att 
undvika att obehagliga situationer uppstår, för även om leken ibland kan uppfattas som 
problematisk och fylld av konflikthantering menar Eva (F) att det i slutändan kommer något gott 
av all lek och att barnen efter hand lär sig att fungera i en grupp och lär sig de sociala lek koderna. 
 

Metoddiskussion  
Vi märker under intervjun att pedagogernas svar är väldigt lika, vilket delvis kan bero på att de 
fått tid för att förbereda sig på våra frågor. Vid våra intervjuer uppmärksammar vi att 
intervjufrågorna kunde ha formulerats tydligare då en del av frågorna gick in i varandra. Så här i 
efterhand kan vi konstatera att en pilot intervju hade varit värdefull. På det viset hade vi kunnat 
undersöka om frågorna varit tillräckligt bra för att få svar på våra frågeställningar. Att 
pedagogerna tog del av frågorna innan intervjun anser vi kan ha både för och nackdelar. 
Fördelarna kan vara att informanterna hinner tänka igenom det berörda ämnesområdet och 
därmed ge utförliga svar. Nackdelarna kan vara att informanterna förbereder sig för mycket och 
att svaren inte blir spontana. Vi undrar om vi fått annorlunda svar om de inte fått ta del av 
frågorna innan intervjun? 
 
Intervjuerna resulterade i en lättsam och trevlig pratstund vilket delvis kan bero på att vi har en 
viss relation till samtliga som vi intervjuade. Hartman påpekar att urvalet i kvalitativa 
undersökningar är viktigt då endast ett fåtal intervjuas.91 Vårt val att välja pedagoger som arbetar 
med barn i olika åldrar och inom olika rektorsområden visade sig vara bra, då de lade 

                                                 
90 Schousboe (2007) s. 159ff 
91 Hartman (2004) s. 284 
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tyngdpunkten på olika arbetssätt med leken. Pedagogernas engagemang samt många års 
erfarenhet resulterade i intressanta intervjuer och vi fick bekräftat att vårt val av intervjupersoner 
var rätt och gav oss ett rikt material att analysera. 
 
Samtliga intervjuer bandades vilket var bra för det hade varit svårt att hinna med och anteckna 
under intervjuerna, då pedagogerna var väldigt engagerade i ämnesområdet och hade många 
synpunkter på lek, lärande och utveckling. Patel & Davidson menar att intervjupersonerna ofta 
börjar prata mer spontant när bandspelaren stängs av, vilket kan bero på att de anstränger sig vid 
att svara så förnuftigt och logiskt som möjligt så länge bandspelaren är på.92 I våra fall var det 
ingen som verkade störas av bandspelaren utan de pratade obehindrat, men vi märkte ändå en 
viss tendens till avslappning då den stängdes av. Det kan delvis bero på att de liksom vi inte är 
vana att prata inför en bandspelare. Med tanke på den tid som vi har haft till förfogande kändes 
sex intervjuer tillräckligt, men hade tid funnits hade det varit intressant att intervjua fler 
pedagoger. Patel & Davidson påpekar dock att även ett fåtal intervjuer är tidskrävande att 
bearbeta.93 Vi kan i efterhand konstatera att det var av stor vikt att vi använde ett band för varje 
enskild pedagog för att lättare hitta i materialet och att samtliga intervjuer transkriberades, vilket i 
slutändan gav oss en värdefull helhet av materialets omfång.  
 
Valet att intervjua pedagogerna enskilt kändes rätt och likaså den avslappnande miljön som var 
helt fri från störmoment. Innan varje intervju pratade vi lite allmänt och frågade om det var 
någon av frågorna som behövdes förtydligas vilket blev en bra inledning. Det kändes bra att vi 
avsatt gott om tid för intervjuerna och ingen av gångerna kändes det stressigt. För att få en bra 
förförståelse läste vi båda in oss på ämnesområdet, vilket gjorde att vi kunde ställa lämpliga 
följdfrågor. Det kändes som valet av halvstrukturerade intervjuer var rätt då det gav pedagogerna 
stort utrymme för egna svar och vi valde att ställa frågorna i den ordning som passade bäst för 
situationen. 
 
Det som vi kommit fram till i vår studie är att leken är en viktig del av förskolebarnens livsvärld 
men att den inte alltid är god. Pedagogerna vi intervjuat använder leken på ett medvetet sätt i sin 
verksamhet och de är eniga om att begreppen lek, lärande och utveckling inte går att skilja åt. Vi 
tycker att studien har gett oss svar på vår frågeställning och att intervjuerna i kombination med 
litteraturen har stärkt oss i vårt resonemang om lekens betydelse för barns lärande och utveckling.  
 

Förslag till vidare forskning 
Leken framställs ofta som enbart god och det skulle vara intressant att observera de sidor av 
leken som några av pedagogerna i vår studie beskrev som lekens baksida. Lekar som exempelvis 
innehåller moment av makt, förtryck och utfrysning av barn och hur man kan hjälpa både de 
barn som utsätts för mobbing och de barn som mobbar. Studien skulle då kunna genomföras 
med hjälp av återkommande observationer där forskaren fokuserar sig på att se de tillfällen då 
barnens lek inte bara är god.  

                                                 
92 Patel & Davidson (2003) s. 83  
93 Ibid. s. 119 
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Intervjufrågor                                                                                                     Bilaga 1 
                                                                              

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
• Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? 

 
• Hur ser du på du begreppen lek, lärande och utveckling? 

 
• Vilken betydelse har leken för barns utveckling och lärande? 
 
• Vad anser du att barn utvecklar genom leken? 

 
• Hur arbetar du för att fånga barns intresse/lärande? 
 
• Ser du några möjligheter med att använda leken för barns lärande? 

 
• Förekommer det mestadels styrd eller fri lek i verksamheten? 

 
• Hur ser du på din roll som pedagog i barnens lek? 

 
• Använder du dig av olika lekformer i verksamheten? 

 
• Vilka fördelar finns det att använda sig av leken i sin verksamhet? 

 
• Anser du att all lek är av godo eller kan det finnas nackdelar med att använda sig av leken 

i sin verksamhet? 
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Informationsbrev                                                                                               Bilaga 2 
 
Borlänge 2007-11-19 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande som läser vår sista termin på Högskolan Dalarna. För 
närvarande skriver vi på vårat examensarbete som handlar om lek och lärande. För 
att få pedagogers syn på lekens betydelse för barns lärande och utveckling samt hur 
de använder sig av leken i sin verksamhet, kommer vi att intervjua några 
verksamma pedagoger i förskola/förskoleklass. Vi kommer att använda oss av 
bandspelare eftersom vi genom tidigare studier har insett hur svårt det är att hinna 
med och anteckna svaren. Vi beräknar att intervjun kommer att ta omkring en 
timme. I undersökningen kommer det inte att förekomma några namn på berörda 
personer utan samtliga kommer att vara anonyma. Vi är tacksamma att du ställer 
upp i vår undersökning och ser fram emot att ta del av dina åsikter. Om du har 
några frågor angående intervjun är du välkommen att kontakta oss. 
 
Mvh Linda och Marie 
 
Linda Broberg Engvall xxx-xxx xx xx 
Marie Bernblad xxx-xxx xx xx  
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