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Sammanfattning 
Denna studie handlar om pedagogers uppfattningar om barns lek och lärande. I litteraturen 
har vi funnit att de flesta lekforskare är eniga om att lek är viktig för barns utveckling och 
lärande. Syftet med studien var att beskriva om, och i så fall hur, pedagoger säger sig 
använda lek för barns lärande. Studien har utförts i en förskola där vi har intervjuat fem 
pedagoger, fyra lärare i förskolan (förskollärare) och en barnskötare. Resultatet visade att 
pedagogerna uppfattar lek som viktig och att de använder sig av olika lekformer för att 
stimulera barns lärande. De ser sig egen närvaro som viktig i barns lek. Pedagogerna är 
överens om att miljön inverkar på barnen och att den har betydelse för deras lek. De 
framhåller att de använder sig av dokumentation för att synliggöra barns lärande.   
 
 
Nyckelord: Lek, lärande, miljö, dokumentation och förskola. 
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Förord 
Vi vill framföra ett varmt tack till er pedagoger som avvarat tid till intervjuer, där ni delat 
med er av era erfarenheter och tankegångar. Utan er medverkan hade denna studie inte varit 
genomförbar. Vi vill även rikta tacksamhet till dig Lena Sahlberg, för att du under vårt arbete 
med studien, läst och granskat den och haft synpunkter på förbättringar. Samt ett stort tack 
till vår handledare Mia Maria Rosenqvist, vid Högskolan Dalarna Falun, för god handledning 
och värdefulla synpunkter på den skrivna texten. 
 
/Maria Bergwall och Sara Johansson  
Lärarstuderande 
 
Maj 2008  
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1. Inledning och problembeskrivning 
Hur ser du på lek? Lär barn av lek eller är lek bara ett roligt tidsfördriv utan mening? Är 
frågor som intresserar oss i denna studie. 
 
Det som ska prägla verksamheten i förskolan är att pedagoger1 använder sig medvetet av lek 
för att stimulera varje barns individuella utveckling. Lek är viktig för barns utveckling och 
lärande. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) kan man läsa följande:  
 

Ett medvetet bruk av lek 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.2 
 

Syftet med studien är bland annat att beskriva om och i så fall hur pedagoger säger sig 
använda lek för barns lärande i den pedagogiska verksamheten i en förskola. I samband med 
tidigare studier och praktiska erfarenheter har vi förstått hur viktig lek är för barns lärande 
och utveckling, men att barn själva inte alltid är medvetna om att de lär genom lek. Vi har 
också uppmärksammat hur olika pedagoger använder sig av lek för att barn skall lära, men vi 
tror att det sker i liten utsträckning. Med anledning av det vill vi fördjupa oss i vilka 
uppfattningar fem pedagoger har om lekens betydelse för barns lärande. Knutsdotter 
Olofsson menar att lek inte är något naturligt och självklart hos barn, den vuxne måste lära 
barn leksignaler och lekregler. Hon påtalar vidare att om inte barn har denna förförståelse 
kan de få svårigheter att leka med andra barn, eftersom de har svårt att tolka leksignaler.3  
 
Genom följande citat visar Knutsdotter Olofsson hur förskolläraren tar barns lek på allvar 
där lek får en central roll, hon skriver:  
 

Efter en föreläsning blev jag avtackad av en barnomsorgsassistent. Hon berättade att 
hon hade en femårig dotter på förskola. I förra veckan, när hon skulle hämta sin flicka, 
var hon försenad. Andfådd kastade hon sig in på förskolan och väntade sig en längtande 
liten flicka och kanske reprimander. Det var alldeles tyst och tomt överallt. Var var de? 
Så hörde hon röster från en stängd dörr. Hon knackade försiktigt och gläntade på 
dörren. På golvet låg förskolläraren och hade barnen runt sig. De var utklädda och hade 
bestick i händerna. ”Vill du vara snäll och gå ut och vänta för jag håller på att opereras”, 
väste förskolläraren. Det var bara att sätta sig ned och vänta. Tiden gick. Fler föräldrar 
fick sätta sig på väntbänken. Till slut var dock operationen överstökad.4 

 
Det är viktigt för barns lärande och utveckling att de får komma i kontakt med olika 
uttrycksformer, vilket också kommer till uttryck i Lpfö 98: 

                                                 
1 I studien används termen pedagoger för såväl lärare i förskolan (förskollärare) som barnskötare.  
2 Läroplan för förskola (Lpfö 98) i Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet, 2004 s. 27 
3 Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2003 
4 Ibid. s. 119 
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Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.5 
 

Mot bakgrund av detta blir det intressant att undersöka om och hur pedagoger i den här 
studien uppfattar lekens betydelse för barns lärande och om och i så fall hur de använder sig 
av lek för barns lärande i den pedagogiska verksamheten.  

2. Tidigare forskning 
I olika tider har lek betraktats på olika sätt. I det västerländska samhället är lek förknippat 
med barn och ses som viktig för deras utveckling.6 Men vad säger olika lekforskare om lek 
och varför lek är viktig? Lär sig barn något av lek? I det följande presenteras några olika 
teorier om lek.   

2.1 Olika teorier om lek 
Fröbel (1782-1852) grundaren till Kindergarten i Tyskland, vilken är föregångaren till 
förskolan i Sverige, anser att fri lek är barns naturliga sätt att uttrycka sig. I lek utvecklas barn 
fysiskt, andligt och moraliskt.7 Den fria leken ses som fri från påverkan och krav från den 
vuxne. I fri lek kan barn uttrycka sina känslor, tankar och erfarenheter samtidigt som de får 
kunskaper, därför skall lek inte ses som något tidsfördriv utan något som skall tas på allvar.8  
 
Vygotskij (1896-1934) menar att all lek innehåller regler. Barn som till exempel leker häst vet 
hur en häst beter sig och agerar utifrån det. För att barn skall veta hur de ska gå in i rollen 
som häst måste de ha kunskap om hästen. Fantasin är uppbyggd av tidigare erfarenheter ur 
verkligheten.9 Han poängterar vidare hur viktigt det är med en människas erfarenheter, ju 
rikare en människas erfarenheter är desto rikare blir människans fantasi. Därför, menar 
Vygotskij, är en vuxen människas fantasi rikare än ett barns eftersom den vuxne har fler 
erfarenheter. Det är därför viktigt som vuxen att vidga barns erfarenheter, för att ge dem en 
stadig grund för sin skapande verksamhet. Barn behöver inte uppleva erfarenheter på egen 
hand, de kan också få lånade erfarenheter av andra människor, både av andra barn och 
vuxna. Vygotskij nämner den heta öknen som ett exempel på detta: det inte är många som 
upplevt den heta öknen, men ändå kan nästan alla människor känna hur det känns att vandra 
omkring i den. Fantasin blir ett medel för att vigda människans erfarenheter. Därför anser 
Vygotskij att lek är källan till all utveckling. I lek återskapar barn vad de har varit med om, 
men de bearbetar också det och vidgar och skapar en ny verklighet.10 
 
Piaget (1896-1980) var i grunden biolog men är mest känd för sin betydelse inom 
pedagogiken under 1900-talet. Piaget anser att det finns olika stadier i barns utveckling. Han 
menar att barn inte kan gå vidare till nästa stadium förrän de har etablerat nödvändiga 
kunskaper i det stadie de befinner sig i. Alla barn utvecklas på samma sätt och lärandet är 
beroende av barnets ålder. Lärande sker genom handlande och samspelande med omvärlden. 

                                                 
5 Läroplan för förskola (Lpfö 98) i Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet, 2004 s. 28 
6 Annica Löfdahl. Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll. Lund: Studentlitteratur, 2004 
7 Ibid. 
8 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996 
9 Annica Löfdahl. Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll. Lund: Studentlitteratur, 2004 
10 Lev s Vygotskij. Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos, 1995 
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Piaget menar att de sociala relationerna och det sociala samspelet är viktigt för utvecklingen. 
Individen tolkar omvärlden utifrån kunskap, insikt och erfarenhet. Genom lek får barn 
utlopp för sin kreativitet utifrån sina egna förutsättningar.11 Lek utvecklas genom imitation. 
Till skillnad från Knutsdotter Olofsson anser Piaget att vuxna inte behöver lära barn att leka. 
I lek stärks barns redan lärda kunskaper där vuxna kan påverka lek med yttre medel såsom 
leksaker och lekmiljö.12  
 
Knutsdotter Olofsson (1929-) skriver att redan på skötbordet introduceras lek i barns liv. 
Genom mimik, ögon, beteende och röstläge lär föräldern barnet vad som är lek. Barnet 
härmar förtjust efter föräldern och lär sig vilka signaler som gäller i lek, något som är 
nödvändigt för barnet när det senare i livet lär sig leka med andra barn. Leksignaler hjälper 
till att meddela omgivningen vad som är på lek. Med hjälp av dessa signaler sätts en ram runt 
lek och innanför ramen råder lekens logik. Lek och leksignaler utvecklas hos barn ju mer de 
leker. Hon menar att det inte finns några enkla termer för att förklara lek. Lek är ett möte 
mellan barns inre och yttre värld och i lek kan vad som helst hända. Knutsdotter Olofsson 
menar vidare att barn i lek lär sig turtagande, samförstånd och ömsesidighet. Detta utvecklar 
deras sociala kompetens, vilket bland annat innebär att veta hur man beter sig och är mot 
andra människor. Något som hon också poängterar är att barns lekspråk och talspråk 
utvecklas ungefär samtidigt. Barn som är lekvana utvecklar lekspråk före talspråk. De har 
lättare att uttrycka sig genom lek än genom tal. Tal och lek vävs sedan samman. Barn som 
har ett rikt lekspråk får också ett rikt talspråk. Något som underlättar senare när de börjar 
uttrycka sig i skrift.13 
 
Lindqvist (1942-) påtalar att lek kännetecknas av att barn kan se samband mellan saker och 
deras egenskaper och ge dem en ny mening. I lek kan barn välja att pröva olika synsätt och 
handlingar som gör barns eget liv begripligt och lek förbereder även för det kommande livet. 
Barn skapar sammanhang i lek, men det är den vuxne som har ansvar att hjälpa barn i deras 
lek eftersom de vuxna skapar ramar och inspirerar lekprocessen. Den vuxne behövs i lek för 
att ge inspiration och påverka innehållet, annars är det lätt att lek blir tråkig och enformig. 
Genom en aktiv pedagog kan lek bli en metod att lära barn. Får lek stå i centrum i den 
pedagogiska verksamheten kan barn och vuxna tillsammans lära sig om världen genom att 
skapa påhittade och hanterbara världar.14  
 
Lillemyr (1945-) beskriver lek som en omfattande sysselsättning som är viktig för barn. Barn 
älskar att leka och mår bra av att leka. I lek blir barn engagerade och motiverade. Han skriver 
att genom lek blir det variation i lärandet. Genom lek skapas ett bra socialt klimat, vilket 
underlättar lärandet. Barn lär sig klara av utmaningar och får viktiga färdigheter genom lek, 
som att kommunicera och samarbeta. Han menar att de upplevelser och erfarenheter som 
barn får med sig i lek kommer till användning i andra sammanhang och senare i livet. Lek 
har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Lillemyr poängterar att lärandet måste 
vara anpassat till det enskilda barnets nivå och bör vara meningsfullt för barnet. Barn får 

                                                 
11 Ole Fredrik Lillemyr. Lek – upplevelse- lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB, 2002 
12 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996  
13  Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2003 
14 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996   
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erfarenheter i lek då de utforskar, prövar och använder fantasin, vilket utvecklar barns 
självkänsla och självtillit.15  
 
Löfdahl (1960-) menar att barn skapar mening genom lek. De skapar förståelse för 
omgivningen som de befinner sig i. Barn är sociala aktörer som är medvetna om lekens 
förutsättningar. Innehållet i lek formas utifrån stundens ingivelse och är spontan.  Löfdahl 
ser lek utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där barn lär sig genom att delta i en process i en 
gemensam praktik, som bland annat innebär att barn lär av varandra, av pedagoger och 
andra vuxna. I lek återger barn sina tidigare erfarenheter och med hjälp av fantasi producerar 
barn nya erfarenheter. Genom kommunikation får lek sitt innehåll och om pedagogen 
observerar lek kan hon eller han förstå barns aktiviteter. Löfdahl tar upp den vuxnes roll i 
lek. Lämnas barn ensamma i lek blir den fattigare och barns möjlighet att skapa mening och 
förståelse för tillvaron blir begränsad.16 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de nämnda lekforskarna är eniga om att lek är viktig 
för barns utveckling och lärande. Grundaren till Kindergarten (föregångare till svensk 
förskola), Fröbel, poängterar att fri lek är barns naturliga sätt att uttrycka sig på. Han menar 
att fri lek är fri från den vuxne, där barn kan uttrycka sina känslor, tankar och erfarenheter, 
därför poängterar Fröbel att fri lek inte skall ses som något tidsfördriv utan tas på allvar.17 
Piaget menar att i lek stärker barn sina redan inlärda kunskaper och dessa kunskaper behövs 
för att barnet skall kunna gå vidare till nästa utvecklingsstadie.18 Vygotskij hävdar att det är 
själva leken som är källan till utveckling och lärande. Han menar att barns fantasi utvecklas i 
lek och att fantasin hjälper barn att vidga och förstå sina erfarenheter. Lek fungerar inte bara 
som ett sätt att återskapa erfarenheter utan utvecklar också förståelse för dessa 
erfarenheter.19 Ett barn behöver lära sig att leka, menar Knutsdotter Olofsson. De vuxna har 
en stor betydelse för att lära barn leksignaler. Med hjälp av dessa signaler sätts en ram runt 
lek och innanför ramen råder lekens logik. Hon poängterar att i lek lär sig barn turtagande, 
samförstånd och ömsesidighet.20  Även Löfdahl tar upp vikten av den vuxnes roll i barns lek. 
Lämnas barn ensamma i lek blir den fattigare och barns möjlighet att skapa mening och 
förståelse för tillvaron blir begränsad. Precis som Vygotskij menar Löfdahl att lek fungerar 
som ett sätt att återskapa tidigare erfarenheter samtidigt som lek skapar nya erfarenheter.21 
Lillemyr skriver att barn lär sig klara av utmaningar och får viktiga erfarenheter genom lek. 
Genom lek skapas ett bra socialt klimat, vilket underlättar lärande.22 Lek förbereder för det 
kommande livet, menar Lindqvist, och i lek kan barn välja att pröva olika synsätt och 
handlingar. Hon poängterar att om lek får stå i centrum i den pedagogiska verksamheten kan 
barn och vuxna tillsammans leka och lära i påhittade och hanterbara världar.23 

                                                 
15 Ole Fredrik Lillemyr. Lek – upplevelse – lärande i förskola och skola. Stockholm Liber AB, 2002 
16 Annica Löfdahl. Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll. Lund: Studentlitteratur, 2004 
17 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996 
18 Ibid. 
19 Lev s Vygotskij. Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos, 1995 
20 Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2003 
21 Annica Löfdahl. Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll. Lund: Studentlitteratur, 2004 
22 Ole Fredrik Lillemyr. Lek – upplevelse – lärande i förskola och skola. Stockholm Liber AB, 2002 
23 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996 
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2.2 Lekformer 
Det finns olika typer av lek, exempelvis fri lek, rollek, konstruktionslek, lekpedagogiskt 
arbetssätt eller dramalek och undervisningslek. I det följande presenteras dessa. 

2.2.1 Fri lek 
Knutsdotter Olofsson menar att fri lek bygger på att barn själva väljer vad de vill leka med 
för stunden. Ofta ses fri lek som fri från pedagogers påverkan, men hon poängterar att både 
yngre och äldre barn behöver pedagogers stöd i fri lek. Genom att observera barns lekande 
kan pedagoger gå in i lek och ge stöd när det behövs.24 

2.2.2 Rollek 
Knutsdotter Olofsson framhåller att i rollek går barn in i en roll och beter sig och pratar som 
rollen kräver. Barn kan bli allt i rollek exempelvis indian och cowboy. I rollek avspeglas 
barns syn på sin omvärld. Om ett barn är ovant vid att samspela med andra barn kan det 
vara svårt för barnet att förstå rolltekniken och ta en roll i leken.25 Vidare menar Lindqvist 
att barn i rollek ofta byter roller med varandra eftersom det inte finns några fasta roller, samt 
att handlingen under lekens gång kan förändras. I rollek lär sig barn hur de ska bete sig mot 
andra barn och hur sociala relationer fungerar.26 

2.2.3 Konstruktionslek  
Granberg menar att konstruktionslek är när barn experimenterar med föremål. Det som hör 
till konstruktionslek är exempelvis att bygga med klossar, bygga med duplo- och legobitar, 
samt att leka och bygga med tågbanor i trä. Hon menar att det också räknas som 
konstruktionslek när barn bygger och dekorerar sandkakor med stenar, pinnar, löv, blommor 
och kottar.27 

2.2.4 Lekpedagogiskt arbetssätt eller dramalek 
Lindqvist skriver att pedagoger arbetar efter ett lekpedagogiskt arbetssätt när de skapar olika 
lekteman tillsammans med barn. Pedagoger får ofta inspiration från känd barnlitteratur, 
exempelvis Pippi Långstrump och Mumintrollen. De skapar sedan scener och roller utifrån 
litteraturen, där olika figurer och sagovärldar möts och går in i varandra. Tillsammans med 
barn skapar de en gemensam lekvärld genom drama, där barn får olika roller. Detta för att 
erbjuda barn inspiration och idéer till att fortsätta leka med temat i den fria gemensamma 
leken.28  

2.2.5 Undervisningslek 
Rosenqvist har skapat begreppet undervisningslek. Med begreppet menar hon att pedagogen 
medvetet organiserar och styr en lek som innehåller träning av färdigheter av olika slag. Det 
hela sker på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Hon poängterar vidare att pedagogen kan använda 
sig av rim och ramsor vid exempelvis träning av färger, former och olika begrepp (liten, stor, 

                                                 
24 Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2003 
25 Ibid. 
26 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996 
27 Ann Granberg. Småbarns utevistelse – naturorientering, lek och rörelse. Stockholm: Liber AB, 2000 
28 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996 

 8



framför, bakom). Begreppet Undervisningslek skall inte förväxlas med Undervisning i lek, där det 
är barn som tar initiativ till en lek och pedagogen deltar på barns villkor.29  

2.3 Miljö 
Har miljön någon betydelse för barns lek? I det följande presenteras några olika forskares 
syn på miljön i förskolan.  
 
Lenz Taguchi skriver att inom Reggio Emilia30 talar man om tre pedagoger. Pedagogen i 
förskolan ses som en pedagog, den andra är barnet eller barngruppen och den tredje är 
miljön i förskolan. Den tredje pedagogen (miljön) ses som en viktig del i verksamheten och 
pedagogerna inom Reggio Emilia arbetar mycket med miljön för att den ska vara 
stimulerande för barnen. Rummen i förskolan skall inte bara var rum utan de ska väcka barns 
fantasi och stimulera till nyfikenhet och vara spännande. Grundsynen när det gäller miljön är 
att den skall erbjuda något nytt i förhållande till vad hemmet erbjuder. Det ska finnas 
lättillgängligt material som normalt inte finns i hemmet och barn skall få använda detta 
material på sina egna villkor. När barn känner att miljön är till för dem resulterar det i att de 
lär sig att ta ansvar för den.31 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan menar också att det är viktigt med miljöns utformning 
för barns lärande. För att främja lek, kreativitet och lärande bör miljön i förskolan vara 
konstruerad och uppbyggd så att barn ges möjlighet till eget skapande och att de får 
möjlighet att uttrycka sig med olika former av material.32 Det är av vikt att materialet finns 
lättillgängligt för barn på ett sådant sätt att de kan använda det när lusten faller på. 
Författarna poängterar att det är av betydelse att pedagoger är medvetna om hur miljön är 
utformad och att de reflekterar över varför miljön ser ut som den gör. Miljön bör vara lätt att 
förändra efter vad som intresserar barn för tillfället.33 
 
Även Åberg och Lenz Taguchi menar att miljöns utformning i förskolan har betydelse för 
hur barn leker och lär. Miljön bör anpassas till barngruppen, dess storlek och 
sammansättning. En miljö kan vara stimulerande för en barngrupp medan samma miljö 
kanske inte är lika stimulerande när det kommer in nya barn och det bildas en ny barngrupp. 
Författarna poängterar vidare att det är viktigt att förändra miljön efter barngruppens behov 
för att stimulera till lek och lärande.34  
                                                 
29 Mia Maria Rosenqvist. Lek och skolämnen i ny lärarroll. Temaarbete med 3-9 åringar. En aktionsforskningsstudie. 
Uddevalla: Norstedts akademiska förlag, 2006 
30 Reggio Emilia är en stad i norra Italien. I återuppbyggnaden av samhället efter andra världskriget präglades 
staden av framtidstro där barn sågs som viktiga medborgare. Efter att ha upplevt Mussolini och Hitler ville man 
inte längre se barn som tomma kärl som ska fyllas med andras innehåll, utan låta dem tänka själva. Förskolorna 
växte fram som kooperativ, men 1963 kunde kommunen ta över dem. Loris Malaguzzi var en eldsjäl i 
nytänkandet och blev kommunalbarnomsorgschef i Reggio Emilia. Pedagogiken i Reggio Emilia karaktäriseras 
av respekt för barnets rättigheter och förmågor. Lärandet utgår ifrån barns egna tankar, teorier och 
erfarenheter. Många olika perspektiv och synsätt tas till vara inom pedagogiken. Reggio Emilia skall inte ses 
som en pedagogik som kan kopieras utan varje förskola eller skola måste arbeta fram sin egen filosofi. (Anna 
Barsotti. D – som Robin Hoods pilbåge. Ett kommunikationsprojekt i Reggio Emilia. Stockholm: HLS Förlag, 1997) 
31 Hillevi Lenz Taguchi. Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS förlag, 1997 
32 Med material menas i detta fall, leksaker och skapande material, som exempelvis papper, färg, lera och sand.  
33 Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan. Lärandets grogrund. Lund: Studentlitteratur, 1999 
34 Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi. Lyssnandets pedagogik. Etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: 
Liber AB, 2005 

 9



2.4 Dokumentation 
Hur kan pedagoger synliggöra barns lärande genom dokumentation och vad är pedagogisk 
dokumentation egentligen? I det följande presenteras några olika forskares syn på 
dokumentationens betydelse i förskolan.   
 
I Förskola i brytningstid står det att i förskolan kan pedagoger dokumentera det barn gör i 
verksamheten i form av fotografering, videofilmning, barnobservationer eller barnintervjuer. 
Om pedagoger sedan för en diskussion och reflekterar över det dokumenterade benämns det 
som pedagogisk dokumentation.35 
 
Åberg och Lenz Taguchi skriver att genom pedagogisk dokumentation kan pedagoger lära 
sig vad det är barn förstår och hur barn lär, de kan då även göra barns lärande synligt för 
barnen själva samt att även föräldrar ges en möjlighet att följa barnets lärande i förskolans 
verksamhet. Författarna menar vidare att detta kan leda till att pedagoger skapar situationer 
där barn utmanas och inspireras till att söka ny kunskap. De poängterar att det är av vikt att 
pedagoger reflekterar tillsammans, då kan de få nya infallsvinklar och förstå varandras 
barnsyn.36 
 
Wehner - Godée anser också att pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg som kan 
göra barns lärande synligt för pedagogen. Hon poängterar att om pedagogen skall observera 
barn bör hon eller han alltid ställa sig själv följande frågor: Vad är det som jag önskar fånga 
in? Vad ska jag använda materialet till? Vem ska se det? Kan det tänkas att någon är emot att 
jag observerar? 37 

2.5 Barn som inte leker 
Finns det barn som inte leker och vad kan pedagoger göra för dessa barn? I det följande 
presenteras några olika forskares syn på pedagogers roll för barn som inte leker. 
 
Knutsdotter Olofsson påtalar att varje barn föds med en förmåga att leka, men för att lek 
skall utvecklas måste den vuxna leka med barn, lära dem förstå leksignaler och att kunna 
skilja lek från det som inte är lek. Hon menar vidare att det kan finnas en eller flera 
anledningar till varför barn inte leker. Barn kan vara otrygga och inte våga lämna 
verkligheten och gå in i lekvärlden. En annan orsak kan vara att barn inte kan skilja på lek 
och verklighet, de förstår inte leksignaler. Ännu en orsak kan vara att barn har en bristande 
social kompetens. Något som innebär att barn har svårigheter i samspelet med andra barn, 
barn förstår inte regler i leken som exempelvis att vänta på sin tur. Knutsdotter Olofsson 
poängterar att det inte är lätt att skapa en trygg miljö för otrygga barn, men att det är de 
vuxnas ansvar om barn leker, hur barn leker och vad barn leker.38 
 
Folkman och Svedin hävdar också att det är den vuxnes uppgift att locka fram leklust hos 
barn. Barn måste få stöd i att upptäcka lekens magiska värld för att kunna leka med andra 
                                                 
35 Skolverket, Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. Stockholm: Fritzes förlag, 2004 
36 Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi. Lyssnandets pedagogik. Etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: 
Liber AB, 2005 
37 Christina Wehner – Godée. Att fånga lärandet. Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Stockholm: 
Liber AB  
38 Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2006 
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barn och utvecklas socialt. Om barn inte får förutsättning till att leka, kan barn senare få 
svårigheter att skaffa vänner. De poängterar att pedagoger i förskolan bör ta tag i barns 
svårigheter i lek och inte tro att det löser sig när de blir äldre och börjat skolan. Författarna 
menar att pedagoger bör anpassa lek efter varje enskilt barns utvecklingsnivå.39 Eftersom ett 
barn kan befinna sig på en lägre utvecklingsnivå än vad som ses som normalt. Detta kan 
göras genom att exempelvis lära en femåring lekens grunder genom att leka småbarnslekar 
som ”nu-kommer-jag-och-tar dig” och ”rulla bollar”. De poängterar vidare att det är av vikt 
för pedagoger att inte betrakta lek som självklar för alla barn, att inte glömma bort tysta barn, 
att förstå den första lekens betydelse, att inte tappa hoppet, att hitta barns egen lust och utgå 
från deras intressen, att ge lek utrymme och att som pedagog hitta den egna lusten för lek.40 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Folkman och Svedin menar att barn måste få 
stöd i att upptäcka lekens magiska värld för att kunna leka med andra barn och utvecklas 
socialt.41 Knutsdotter Olofsson påtalar att varje barn föds med en förmåga att leka, men för 
att lekandet skall utvecklas måste den vuxna leka med barn, lära dem förstå leksignaler och 
att kunna skilja lek från det som inte är lek. Hon poängterar att det inte är lätt att skapa en 
trygg miljö för otrygga barn, men att det är de vuxnas ansvar om barn leker, hur barn leker 
och vad barn leker.42 Pramling Samuelsson och Sheridan anser att det är av betydelse att 
pedagoger är medvetna om hur miljön är utformad och att de reflekterar över varför miljön 
ser ut som den gör. Miljön bör vara lätt att förändra efter vad som intresserar barn för 
tillfället.43 Åberg och Lenz Taguchi påtalar att det är viktigt att förändra miljön efter 
barngruppens behov för att stimulera till lek och lärande. De menar vidare att för att göra 
lärande synligt kan pedagoger använda sig av pedagogisk dokumentation. Där de poängterar 
att det är av vikt att pedagoger reflekterar tillsammans, för att de då kan få nya infallsvinklar 
och förstå varandras barnsyn.44 

3. Syfte och undersökningsfrågor 
Det övergripande syftet med studien är att beskriva om, och i så fall hur, pedagoger säger sig 
använda lek för barns lärande.  
 
De undersökningsfrågor som är vägledande i studien är: 
 
• Vilka uppfattningar har pedagoger om lekens betydelse för barns lärande? 
• Om och i så fall hur använder sig pedagoger av lek i den pedagogiska verksamheten? 
• Hur ser pedagoger på yttre faktorer, som miljöns betydelse för lek och lärande?  
• Vad anser pedagoger om hur dokumentation kan synliggöra barns lärande?  

                                                 
39 Med utvecklingsnivå i detta fall menas den nivå som barnet befinner sig på i lek. 
40 Marie-Louise Folkman och Eva Svedin. Barn som inte leker. Från ensamhet till social lek. Stockholm: Runar 
Förlag, 2003 
41 Ibid. 
42Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2003  
43 Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan. Lärandets grogrund. Lund: Studentlitteratur, 1999 
44 Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi. Lyssnandets pedagogik. Etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: 
Liber AB, 2005 
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4. Tillvägagångssätt 
Denna studie är en kvalitativ studie, vilket Patel och Davidsson bland annat beskriver som 
en forskning där tolkning av empiriskt material45 fokuseras på tolkande analyser.46 
 
För att få ta del av fem pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande 
valdes intervjuer som undersökningsteknik, eftersom vi tror att vi genom intervjuer kan få 
djupare svar på frågan än om vi hade använt oss av exempelvis enkäter. Enligt Rosenqvist 
och Andrén är de vanligaste undersökningsteknikerna enkät, intervju och observation. Enligt 
författarna finns det två typer av intervjuer, formell- och informell intervju. En formell 
intervju ses som ett samtal som har planerats och förberetts med en noggrann struktur som 
följs av intervjuaren. Detta intervjusätt kan användas om syftet är att göra en jämförelse av 
de intervjusvar man fått. En informell intervju liknas vid ett samtal, där intervjun utvecklas 
och som författarna benämner ”vilja-veta-intervju”. Syftet med intervjun är att få veta ”allt” 
om hur intervjupersonen tänker och vad den vill få sagt.47 Eftersom studiens övergripande 
syfte är att beskriva om och i så fall hur pedagoger säger sig använda lek för barns lärande, 
ansåg vi att en ”vilja-veta-intervju” var den bästa tekniken att utgå ifrån.  
 
Intervjufrågorna (se bilaga 1) förbereddes på ett medvetet och noggrant sätt för att ge rik 
information till det valda ämnet. Intervjufrågorna ställdes inte i inbördes ordning, utan 
användes mer som en checklista. Under intervjuerna prickades frågorna av allt eftersom 
pedagogerna berättade, ansåg och tyckte. Rosenqvist och Andrén poängterar att det är av 
vikt att följdfrågor ställs och vävs in i intervjun och att intervjuaren har ett äkta intresse och 
lyssnar på vad intervjupersonen har att säga.48 För att följa de tanketrådar som pedagogerna 
hade, ställde vi följdfrågor som ”berätta mer”, ”kan du utveckla det där lite mer, ” ”hur då?” 
och så vidare. 
 
Innan intervjuerna genomfördes kontaktades fem pedagoger i en förskola via ett besök där 
vi förklarade syftet med studien och där de tillfrågades om det fanns intresse för att ställa 
upp på en intervju. Vi förklarade för varje enskild pedagog att deras medverkan var av 
betydelse för studiens genomförande och att vi i samband med varje intervju skulle använda 
oss av en diktafon (bandspelare). Alla fem svarade ja till medverkan i studien. I samband 
med besöket förtydligade vi för pedagogerna att deras medverkan var frivillig och att de när 
som helst kunde avbryta sin medverkan. Angeläget för oss var även att tydliggöra för dem att 
detta sker med noggrann anonymitet och att vi av forskningsetiska skäl49 i studiens resultat 
använder oss av fiktiva namn och att vi inte namnger den ort där intervjuerna genomförts. 
Detta för att ingen utanför studien skall kunna härleda svaren till dem. Vi talade även om för 
dem att de får ta del av studien när den är färdig.  
 
                                                 
45 Med empiriskt material menas insamlat material från exempelvis intervjuer, enkäter eller observationer. I vårt 
fall är det empiriska materialet intervjuer med fem pedagoger i förskolan. 
46 Runa Patel och Bo Davidsson. Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Lund: Studentlitteratur, 2003   
47 Mia Maria Rosenqvist och Maria Andrén. Uppsatsens mystik - konsten att skriva uppsats och examensarbete. Uppsala: 
Hallgren och Fallgren, 2006.  
48 Ibid. 
49 Grundläggande krav för forskningsetik är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Dessa huvudkrav beskrivs mer utförligt under avsnitt, Forskningsetiska överväganden på s. 14 i 
denna studie. 
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I samråd med pedagogerna bestämdes dag och tid för varje intervju och ett avskilt rum i 
förskolan där vi kunde sitta ostört från barn, kollegor och telefon. De informerades om att 
varje intervju skulle ta cirka 40-60 minuter, detta för att de skulle kunna avsätta den tid som 
behövdes. Intervjufrågorna skickades ut till dem i förväg, cirka en dag före varje intervju, för 
att de skulle få chans att förbereda och fördjupa sina svar. Detta var ett medvetet val av oss 
för att få ett djup i varje enskild intervju och för att pedagogerna skulle kunna fråga om det 
var några av frågorna som var oklara eller svåra att förstå. De uppmärksammades på att 
frågorna de fick skulle användas som en checklista och inte gå i inbördes ordning, utan att 
följdfrågor under intervjun kunde vävas in.  
 
Intervjuerna med de fem pedagogerna genomförde vi tillsammans, där vi valde att intervjua 
en pedagog åt gången, för att få varje enskild pedagogs uppfattning om lekens betydelse för 
barns lärande och om och i så fall hur de använder sig av lek i den pedagogiska 
verksamheten. Intervjuerna tog cirka 50 minuter, vilket vi också trodde att de skulle göra.  
Alla intervjuer bandades och vi gjorde även anteckningar i samband med intervjuerna, ifall 
diktafonen skulle krångla eller om det efter intervjuerna skulle vara svårt att höra vad som 
sades på banden. Eftersom vi under intervjuerna ställde följdfrågor utmanade vi 
pedagogerna till att utveckla sina svar ytterligare, vilket resulterade i att vi fick uttömmande 
svar till studien. Varje intervju fick formen av ett samtal. Efter varje intervju avlyssnades 
bandet och svaren skrevs ner under respektive fråga. Dessa utskrifter finns väl förvarade.50 
 
Resultatet av intervjuerna redovisas på det sätt som Rosenqvist och Andrén förespråkar i sin 
bok. Vi redovisar för studien relevanta utsagor51 under fyra underrubriker, nämligen: 
Intervjupersonernas uppfattningar om varför lek är viktig för barns lärande och hur de använder sig av lek, 
Intervjupersonernas uppfattningar om pedagogens roll för att främja barns lek, Intervjupersonernas 
uppfattningar om miljöns betydelse för barns lek och Intervjupersonernas uppfattningar om 
dokumentationens betydelse för att synliggöra barns lärande. I resultatet används fiktiva namn för att 
pedagogerna skall förbli anonyma. Tolkning av intervjuerna sker genom en process, 
”hermeneutiska spiralen”. Processen innebär att intervjuerna tolkas och omtolkas, och 
processen fortsätter tills alla tolkningar hänger samman och svaren på 
undersökningsfrågorna kan besvaras.52  
 
Patel och Davidsson påtalar att med för många citat kan texten bli tråkig och läsaren kan 
själv börja analysera det skrivna, men med för få citat kan läsaren få svårt att avgöra 
tillförlitligheten i resultatet. Därför redovisar vi det empiriska materialet genom att citat från 
intervjuerna varvas med egna kommentarer och tolkningar.53    

                                                 
50 Första bearbetningen av utsagorna finns väl förvarade på en säker plats hos uppsatsförfattarna. 
51 Men utsagor menas det intervjupersonerna har sagt vid intervjutillfället.  
52 Mia Maria Rosenqvist och Maria Andrén. Uppsatsens mystik - konsten att skriva uppsats och examensarbete. Uppsala: 
Hallgren och Fallgren, 2006. 
53 Runa Patel och Bo Davidsson. Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Lund: Studentlitteratur, 2003   

 13



4.1 Forskningsetiska överväganden 
Genom att vi tagit del av Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som är grundläggande för 
forskningsetik: informationskravet,54 samtyckeskravet,55 konfidentialitetskravet56 samt 
nyttjandekravet,57 har vi beaktat forskningsetiska överväganden. För att tillgodose 
informationskravet har intervjupersonerna delgivits information om syftet med studien, hur 
intervjun skulle genomföras och användas samt vilka villkor som gällde vid deltagandet. Vi 
tydliggjorde för intervjupersonerna att deltagande var frivilligt och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. För att tillgodose samtyckeskravet fick intervjupersonerna 
både muntligt och skriftligt (se bilaga 2) ge sitt samtycke till medverkan i studien. För att 
tillgodose konfidentialitetskravet har intervjupersonerna försäkrats om att eventuella känsliga 
uppgifter samt personuppgifter förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem. Även att de i studien har givits fiktiva namn. Vi har även tillgodosett nyttjandekravet 
genom att all information som kommit fram under intervjuerna endast får användas för 
forskningsändamål och enbart brukas för vår studie.58 

5. Resultat och analys 
Vi har utgått från Rosenqvist och Andréns rekommendationer för hur man kan bearbeta ett 
empirsikt material baserat på intervjuer. Bearbetningen skedde i fyra steg. I steg ett 
markerades centrala utsagor med märkpennor och i steg två sökte vi efter utsagor som 
påminde om varandra. I steg tre jämfördes utsagorna med varandra för att se delar och 
helheter. Det fjärde steget innebar att hela studien kunde kopplas samman. Vi fann fyra olika 
kategorier. Dessa kategorier har döpts till fyra rubriker, som nämndes ovan. Vid presentation 
av utsagorna skrivs först det intervjupersonerna uttryckt och sedan intervjupersonernas 
namn.59 Efter varje avsnitt är det en sammanfattande kommentar och sist finns en kort 
sammanfattning av resultat och analys i punktform.  
 
Vi vill förtydliga att när vi skriver tre punkter så här … menar vi att intervjupersonen tänker 
efter och koden /…/ används när vissa uttryck utan avgörande meningsinnebörd tagits bort. 
Vid ett tillfälle nämner en intervjuperson en ort, för att anonymitet skall bestå har vi kallat 
orten för XXX. Intervjupersonerna arbetar i samma förskola, men på två olika avdelningar 
som vi benämner ”Berguven”60 och ”Ugglan.”61 I det följande presenteras val av 
intervjupersonerna med fiktiva namn. 

                                                 
54 Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte (Vetenskapsrådet 
2002). 
55 Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002). 
56 Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002). 
57 Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 
2002). 
58 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vällingby: Elanders 
Gotab, 2002 
59 Mia Maria Rosenqvist och Maria Andrén. Uppsatsens mystik - konsten att skriva uppsats och examensarbete. Uppsala: 
Hallgren och Fallgren, 2006. 
60 Berguven är ett fiktivt namn. 
61 Ugglan är ett fiktivt namn. 
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5.1 Val av intervjupersoner 
Lisa är förskollärare och atelierista62 och har arbetat i förskolan i 34 år. Hon arbetar i en 
barngrupp med 3-5 åringar på avdelning Berguven. 
 
Eva är förskollärare och har arbetat i förskolan i 25 år. Hon arbetar i en barngrupp med  
3-5 åringar på avdelning Berguven. 
 
Erika är förskollärare och har arbetat i förskolan i 20 år. Hon arbetar i en barngrupp med 3-5 
åringar på avdelning Berguven.  
 
Ida är barnskötare och har arbetat i förskolan i 20 år. Hon arbetar i en barngrupp med 3-5 
åringar på avdelning Ugglan. 
 
Anna är förskollärare och har arbetat i förskolan i 17 år. Hon arbetar i en barngrupp med  
3–5 åringar på avdelning Ugglan.  

5.2 Intervjupersonernas uppfattningar om varför lek är viktig för barns 
lärande och hur de använder sig av lek 
Alla intervjupersoner poängterar att lek är viktig för barns lärande, något som de nämnda 
lekforskarna63 i denna studie också är eniga om. I lek lär sig barn förstå sin verklighet, menar 
Vygotskij,64 vilket även Eva lyfter fram: 
 

Lek tycker jag är ett sätt för barnen att försöka förstå sin vardag … sin verklighet … att 
de leker sig igenom den information och det sätt de ser hur andra människor agerar. 
Det måste barnen bearbeta på något sätt … och det gör dom i lek. Sin bearbetning om 
vad dom varit med om och vad dom hör … det gör dom genom att leka. /…/ Bland 
annat för att öka sin förståelse för livet. /…/ Man lär genom möten … och det tycker 
jag är så viktigt för barnen, just det här att man lär genom att möta en annan kompis i 
lek … man lär genom att göra saker och lyssna på varandra (Eva).  
 

Intervjupersonerna nämner att barn lär sig socialt samspel, samarbete, kommunikation, 
respekt och turtagande i lek, något som Knutsdotter Olofsson65 står för, vilket kan ses i 
följande utdrag ur intervjuerna: 

 
Barnen lär sig mycket genom lek … samarbete … kommunikation … socialt samspel 
… turtagande … respekt … initiativförmåga och hänsyn. Det är så mycket man får in i 
leken alltså (Anna). Barnen lär sig mycket turtagande i lek … man kan inte bara köra på 
liksom … utan man måste lyssna på sin kompis ... och det är också ett lärande (Ida).  
De lär sig att ta hänsyn till varandra, dela med sig, se vad andra tycker och tänker … 
samarbete … ofta är man inte två som leker … utan det är väldigt många … de lär sig 
snabbt att leka många … och de lär sig se varandra (Erika). En sak som är viktig som de 
lär i leken är det här samspelet … det sociala samspelet … att lära sig umgås 
tillsammans och ta hänsyn till varandra … att vänta på sin tur … mycket sådant (Lisa).  

 

                                                 
62 Atelierista är en konstpedagog.  
63 Fröbel, Vygotskij, Piaget, Knutsdotter Olofsson, Lindqvist, Lillemyr och Löfdahl 
64 Lev s Vygotskij. Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos, 1995 
65 Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2003 
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Intervjupersonerna använder sig av olika former av lek i verksamheten, de nämner fri 
lek,66dramalek,67 undervisningslek,68 rollek69 och konstruktionslek,70 vilket följande 
intervjucitat belyser:  
 

Vi har fri lek … då får barnen själva välja vad de ska göra … om de vill leka ute eller 
inne eller med något speciellt … (Erika). Drama brukar vi ha … vi har läst boken ”Fia 
och alla djuren” … och sen har de fått rita djuren själva … så har de klippt ut de där 
djuren och så har vi plastat in dom och satt på pinnar … så när vi har läst boken så har 
de haft sina djur och varit med … och sen har vi börjat med lite kläder och varit ute i 
lekhallen och provat spela teater … och då har de fått gjort helt själva (Ida). 
Undervisningslek gör man automatiskt på samlingarna … vi gör det mer som en lek. 
Det här med framför och bakom eller motsatsbegrepp … om det inte är kallt så är det 
varmt. Vi har kort med alla kroppsdelar … det är bland annat nyckelben, hand, fot och 
mage … så får de dra ett kort och peka, ”visa dina kompisar var du har magen.” Så får 
de visa var de har magen (Lisa). Om barnen behöver träna på turtagande kan man ta en 
lek … en rollek som är ledarstyrd … så att de får vänta på sin tur … man kan vara 
mormor i leken … och dela ut pannkakor … på låtsas alltså … då kan det vara ”och 
den får du” fast alla sitter med sina fat … man är tydlig i allt man gör … ”å vad bra att 
du väntar på din tur”… att man pratar om det samtidigt (Anna). Vi gör mycket 
konstruktionslek inne hos oss … där de bygger … barnen konstruerar av olika material 
… de gör saker i gips … till exempel inne i ateljén. Även när barnen är ute konstruerar 
de … de bygger och leker med pinnar (Lisa). 
 

Kommentar: Intervjupersonernas utsagor kan tolkas som att de ser lek som viktig för barns 
lärande. Där intervjupersonerna menar att barn i lek bland annat lär sig socialt samspel, 
turtagande och kommunikation. I verksamheten använder de sig av olika former av lek för 
att barnen ska lära, som exempelvis rollek, konstruktionslek och undervisningslek. 

5.3 Intervjupersonernas uppfattningar om pedagogens roll för att främja 
barns lek 
Intervjupersonerna pratar bland annat om att de brukar vara med barnen i deras lek och att 
det är viktigt att vara med som stöd för de barn som har svårighet att komma i gång med lek. 
Något som även Knutsdotter Olofsson71 och Folkman och Svedin72 påtalar. 
Intervjupersonerna pratar också om att de brukar dra sig ur leken när den väl kommit igång, 
men de brukar observera om de behöver gå in i leken igen. De beskriver detta på följande 
sätt:  
 

Ibland kan jag vara med och leka med den som inte får vara med … då kan man säga 
att ”men vi kan leka” … och sen oftast när man sätter sig ner och leker blir barnen att 
se direkt att nu leker fröken och då kommer de … och så sitter man med och leker en 
stund och då ser man att de har kommit igång (Erika). Vid speciella tillfällen då man 

                                                 
66 Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2003 
67 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996 
68 Mia Maria Rosenqvist. Lek och skolämnen i ny lärarroll. Temaarbete med 3-9 åringar. En aktionsforskningsstudie. 
Uddevalla: Norstedts akademiska förlag, 2006 
69 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996 
70 Ann Granberg. Småbarns utevistelse – naturorientering, lek och rörelse. Stockholm: Liber AB, 2000 
71 Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2003  
72 Marie-Louise Folkman och Eva Svedin. Barn som inte leker. Från ensamhet till social lek. Stockholm: Runar 
Förlag, 2003 
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liksom märker att det är något barn som inte har så lätt att komma in i leken. Att man 
då är med mer … så man ser att det här barnet kommer in i leken (Ida). Det finns också 
barn som inte leker … då tycker jag att det är viktigt att vi som pedagoger hjälper de 
barnen och leker in dom och är med som stöd … att vi finns nära och leker igång dom 
och sen kan vi kanske backa … det är jätteviktigt. Lika det här med att man hittar plats 
för barnen att leka relativt ostört (Eva). Vissa barn kan kanske inte vara tillsammans i 
leken … då får man vara med som ett litet stöd i just den leken … det kan bara vara att 
de sitter och leker med bilar … men behöver ändå ha ett stöd som sitter bredvid 
(Anna).  
 

Genom att observera leken ser intervjupersonerna även vad barnen är intresserade av och 
hjälper barnen att utveckla leken vidare. De framhåller även att de brukar göra olika teman 
utifrån barnens idéer och lekar. Något som även Löfdahl påtalar.73 Intervjupersonerna Eva 
och Erika lyfter fram detta i följande utdrag ur intervjuerna:   
 

Man tittar mycket på hur barnen leker. Om man ser ett barn som kanske leker doktor 
… då kanske man går in och erbjuder material … som kanske gör att den leken 
utvecklas. Man själv kan gå in och vara patient … man kan tillföra fler barn som 
kommer och är med. /…/ Då blir det förhoppningsvis en kommunikation i leken 
mellan barnen och den vuxne … för att öka förståelsen hos barnen om leken (Eva).  
 
Det började med en liten grej hos något barn /…/ Det var nog någon som började 
med att sätta ihop en gubbe utav en sådan där tvättboll som man har i tvättmaskinen. 
Det såg ut som en astronauthjälm … och då ville han göra en gubbe. Då kom vi på, 
”Hur ser en astronaut ut?” Då gick vi bort till skolan och tittade i böcker … och såg att 
dom är vitklädda. ”Ja, men då kanske man kan använda gipsbindor.” Så tog dom 
toarullar och gipsbindor och så blev det en gubbe. ”Men den där gubben måste ha 
någonting, vad gör en astronaut?” och det blev nästa fråga då. Vi visste väl inte riktigt 
hur det skulle bli och då gjorde de en rymdraket. /…/ Det är roligt om temat kommer 
från barnen … för då kan man tillsammans skapa temat (Eva).  
 
Det var något barn som hade åkt tåg … och då gjorde de tåg med stolar … och han 
vart konduktör och de gjorde biljetter … då hade han åkt tåg och då har han sett hur 
man gör … sen lärde han de andra … ”man kliver på tåget och sätter sig och så får man 
en biljett” /…/ Så det var jättemycket tåg, sen vart det där en jättestor lek och alla 
skulle göra biljetter … och vara tåg … de fick kartonger att göra tåg av … Sen gick Eva 
längre med deras lek … så fick de åka tåg på riktigt till XXX … så gjorde vi en bok om 
tågresan /…/ man ser att nu var de intresserade av tåg då spinner man vidare på det 
(Erika).  
 

Kommentar: Intervjupersonernas utsagor kan tolkas som att de är med i leken som stöd om de 
ser att det behövs. När de ser att leken fungerar och fortgår brukar de dra sig ur den, men de 
observerar leken på håll och går in i leken igen om de ser att det är nödvändigt. 
Intervjupersonerna påtalar vikten av att ta till vara på barnens lek och intressen. Genom att 
observera leken kan de se vad som intresserar barnen för tillfället och utveckla deras lek och 
intressen till olika teman.   

                                                 
73 Annica Löfdahl. Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll. Lund: Studentlitteratur, 2004 
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5.4 Intervjupersonernas uppfattningar om miljöns betydelse för barns lek  
De flesta av intervjupersonerna har liknande uppfattningar om miljöns betydelse för barns 
lek och lärande. Dels nämns miljön som den tredje pedagogen och att miljön ska erbjuda 
någonting nytt i förhållande till hemmet, vilket Lenz Taguchi74 menar är en viktig del inom 
Reggio Emilia. Även Eva och Lisa framhåller detta:    
 

Man brukar ibland prata om den tredje pedagogen. Att det underlättar om man har en 
miljö som är väldigt tydlig för barnen. Att dom kan läsa sig till … ”vad är det tillåtet att 
göra här”. Genom miljön gör man barnen sugna på något kul … och det är våran 
uppgift tycker jag … att synliggöra och vara tydlig (Eva). Det ska vara en barnmiljö … 
det ska inte vara det här tuttinuttandet med rysch-pyschgardiner, söta dockor och Walt 
Disney-tavlor på väggarna, det är bannlyst hos oss. Nu är det bara barnens alster och 
våra dokumentationer som pryder väggarna. Det ska framförallt vara inspirerande inne i 
ateljén. Barnen ska känna att här ser det inte ut precis som hemma … för förskolan är 
inte hemma … barnen ska känna att det här är vår miljö/…/ Att man ser att det är en 
miljö för barnen … en inspirerande miljö som är till för dem (Lisa). 
 

Pramling Samuelsson och Sheridan poängterar betydelsen av att materialet ska finnas 
lättillgängligt för barn i förskolan,75 vilket även flertalet av intervjupersonerna framhåller:  

 
Vi har tänkt utifrån barnen … det är inbjudande … vi har korgar med leksaker i. /…/ 
Man tänker mer utifrån barnen … att de ska nå … (Erika). Här hos oss finns materialet 
lättillgängligt och det är ganska elementärt hos oss att grejerna ska ligga framme … 
barnen får experimentera och det är tillåtande (Lisa). Vi fick det här målarrummet … 
där de sitter och ritar och målar och där allt finns tillgängligt … att de kan nå själva 
(Ida). Inne i ateljén har vi stora burkar med bönor, makaroner, kottar och kapsyler. 
Färgerna får de ta själva … det enda de inte får är att ta flaskfärgen själv, har vi sagt … 
för att dels kostar den mycket och jag tycker att det är viktigt att det ska vara bra färger 
… och står dom då helt plötsligt och bara tycker det är skoj att trycka på flaskan … så 
går det väldigt mycket färg … så flaskfärgen får de inte ta själva … och glitter strösslet 
är vi också med när de tar. Annars så gör de själva (Lisa). Vi har den här ateljén … det 
är liksom hjärtat på avdelningen kan man säga … där är barnen väldigt mycket … där 
har vi kommit ganska långt … där har de fri tillgång till allting /…/ de når allting 
(Erika). 
 

Pramling Samuelsson och Sheridan76 och Åberg och Lenz Taguchi77 skriver om att miljön 
bör vara föränderlig och anpassad efter barnen och vad som intresserar dem för tillfället, 
vilket även intervjupersonerna anser är av betydelse: 

 
Jag tror att man hela tiden måste se vilken barngrupp man har och hur leker dom, vad 
leker dom, skulle jag kunna göra det roligare? Jag tycker att miljön också måste vara 
öppen för ommöblering /…/ Att man flyttar om i miljön efter vad som intresserar 
barnen (Eva). Ofta ser man vad barnen är intresserade av … och då är det oftast att 
man byter ut något lekmaterial … leksaker eller något sådant /…/ Eller flyttar om till 
exempel bygghörnan (Ida). Det kanske inte alltid är dockvrålek och då ska inte 

                                                 
74 Hillevi Lenz Taguchi. Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS förlag, 1997 
75 Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan. Lärandets grogrund. Lund: Studentlitteratur, 1999 
76 Ibid. 
77 Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi. Lyssnandets pedagogik. Etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: 
Liber AB, 2005 
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dockvrån vara dominerande i ett rum. Den här gruppen håller på mycket med det här 
… och då lyfter vi fram det (Lisa). Om dom behöver öva lite mera bygglek … då får 
man ta fram mer sånt material (Anna).  
 
Vi har pratat väldigt mycket om miljön och hur den ser ut och hur miljön inverkar på 
barnen /…/ Att tänka på hur man möblerar. Har man ett problem på avdelningen, 
tänk efter vad är det här, springer de i soffan vad beror det på? Skyll inte på barnen, 
utan ta bort soffan, så kan jag tycka /…/ En lång, lång korridor inbjuder till spring. 
Men står det möbler eller ligger det en ”hoppa-hage-matta” på golvet så kanske det blir 
avbrott och då signalerar det inte spring längre (Lisa).  
 

Kommentar: Intervjupersonerna är enade om att miljön inverkar på barnen och att den har 
betydelse för hur de leker. De anser att det är viktigt att det ska vara en miljö för barnen, där 
materialet är lättillgängligt och att miljön ska erbjuda något nytt i förhållande till hemmet. 
Intervjupersonerna menar att miljön ska vara föränderlig efter barnens intressen, samt att 
miljön lockar till lek, men också att miljön kan locka till spring om det inte finns en tanke 
bakom hur miljön är utformad och möblerad. 

5.5 Intervjupersonernas uppfattningar om dokumentationens betydelse för 
att synliggöra barns lärande 
Intervjupersonerna har liknande åsikter om dokumentation. De använder sig av 
dokumentation genom att fotografera det barnen gör i verksamheten. Exempelvis när de gör 
något speciellt med barnen, såsom skogsutflykter, temaarbeten och drama. Något som också 
står i Förskola i brytningstid.78 Nedan följer några typiska utsagor ur intervjuerna som bekräftar 
dessa tolkningar: 
 

Vissa saker dokumenterar vi med kort och skriver text till /…/ Vi dokumenterar om vi 
gjort något speciellt … om man har haft något tema /…/ Så har man dokumenterat det 
… eller om det är en speciell grej som hänt (Lisa). Det vi tar kort på är ofta om vi går 
till skogen … eller när vi gör något drama … vid lucia … om vi åker ner på stan … 
sådana där saker … vi sätter upp det på väggen och skriver en text till (Ida). Går vi till 
skogen så tar vi kanske kort när barnen hittar en tallkotte eller en snigel som de är helt 
fascinerade över /…/ Kameran är ett redskap för att se det här lilla som inte vi tycker 
är någonting … men som är jättestort för barnen (Erika).  
 

Intervjupersonerna menar även att de dokumenterar barnens lärande, där de sparar 
dokumentationen i pärmar så att barnen kan följa sitt lärande. Det dokumenterade sätts 
också upp på väggarna så att barnen och föräldrarna kan följa lärandet och vardagen i 
förskolan. Något som också Åberg och Lenz Taguchi framhåller.79 I följande intervjuutdrag 
kan man se hur dokumentation används i verksamheten:  
 

En dokumentation kan vara det här att någon lärt sig att ta på sig skorna … nej eller jo 
det kan vara det. Eller vad man hjälper varandra med. En pojke var så söt när han skulle 
hjälpa en flicka att ta på sig fingervantarna. Han stod och kämpade med de där 
fingervantarna och han liksom berättade för henne hur man gör och ”du måste spreta 
med fingrarna.” Han stod och han drog, han höll säkert på i tio minuter och kämpade 

                                                 
78 Skolverket, Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. Stockholm: Fritzes förlag, 2004 
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med hennes fingervantar. En sån sak … det hade vi uppe på väggen och så skrev vi att 
han var en bra kompis och vad han hade sagt när han hjälpte henne. Det är också en 
form av dokumentation … men det är inte en dokumentation av en lång händelse … 
men av en liten sån där ögonblicksgrej (Lisa).  
 
Jag hade några småbarn som inte vågade ta i fingerfärg … liksom hur de så småningom 
tar mer och mer färg … tillslut så står de och kladdar ner hela sig. Genom att då ta kort 
kan man visa på att ”såhär var du när du första gången målade och nu vågar du använda 
hela papperet, först var det bara två pluppar i hörnet där.” /…/ Dom har sina egna 
pärmar till exempel där vi kan stoppa in sådana här bilder, så att de kan sitta och titta på 
sitt eget lärande (Eva). Med dokumentation kan man visa och prata om lärandet på ett 
helt annat sätt … när man kan visa bilder att ”kommer du ihåg här vad svårt du tyckte 
att det var när du satt på cykeln?” och så har man tagit ett foto när han cyklar … ”nu 
kan du … otroligt vad du har lärt dig” och så blir det med i barnets egen pärm … och 
då synliggör man det genom dokumentation (Anna). 
 

Kommentar: Enligt intervjupersonernas utsagor används dokumentation i form av fotografier 
för att synliggöra det som görs i verksamheten för både föräldrar och barn. 
Dokumentationen används även för att barnen skall kunna följa och få förståelse för sitt eget 
lärande. Intervjupersonerna dokumenterar både stora händelser, såsom utflykter, drama, 
temaarbeten och lucia, men även små händelser i vardagen som exempelvis när barnen lär 
sig saker, eller när de lär av varandra. Viss dokumentation sparas i barnens egna pärmar 
(portfolio) för att de ska kunna se och följa sitt eget lärande.   

5.6 Sammanfattning av resultat och analys 
Pedagogernas uppfattningar om lek kan sammanfattas i punktform, enligt följande:  
 
• Lek ses som viktig för barns lärande 
• Olika sorters lek används i verksamheten 
• De är med i leken som stöd om de ser att det behövs 
• Genom observation av barns lek kan de se vad som intresserar barnen för tillfället    
• Miljön har betydelse för hur barn leker 
• Dokumentation används för att barn skall kunna följa och förstå sitt eget lärande  

6. Resultatdiskussion och slutsatser 
Det övergripande syftet med studien var att beskriva om, och i så fall hur, pedagoger säger 
sig använda lek för barns lärande. I resultatdiskussionen, som följer, diskuteras resultatet 
utifrån litteraturen som användes i tidigare forskning som även varvas med egna tolkningar 
och kommentarer.  

6.1 Lek ses som viktig för barns lärande 
Av studien framgår att pedagogerna anser att lek är viktig och har stor betydelse för barns 
lärande. De anser liksom Fröbel att lek inte bara är något tidsfördriv utan något som skall tas 
på allvar.80 Eva menar att i lek lär sig barn förstå sin verklighet, vilket stämmer överens med 
Vygotskijs syn på lek. Han anser att barn inte bara återskapar vad de har varit med om i lek 
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utan de bearbetar sina upplevelser och skapar en ny verklighet.81 Vår tolkning av Evas utsaga 
är att lek är viktig för barns lärande, då hon understryker att barnen i lek bearbetar händelser 
de varit med om, för att de ska förstå vad som egentligen hände.  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson lär sig barn turtagande, samförstånd och ömsesidighet i lek, 
och att detta lärande leder till ökad social kompetens.82 Något som de flesta av pedagogerna i 
denna studie också nämner när de pratar om barns lärande i lek. Erika menar att barn oftast 
leker tillsammans med många andra barn och då lär de sig vad andra barn tycker och tänker, 
de lär sig samförstånd. Enligt vår tolkning av henne anser hon att lek är viktig, därför att 
barn genom kommunikation i lek lär sig ta hänsyn och lyssna på varandra, de lär sig social 
kompetens. Detta kan också kopplas samman med Piagets teorier om lek. Han menar att 
sociala relationer och socialt samspel är viktigt för barns utveckling.83 Vi vill även framhålla 
att barns språkutveckling stimuleras genom lek, vilket vi har fått förståelse för genom tidigare 
arbete inom förskolan. Något som vi också kopplar samman med Knutsdotter Olofssons 
förklaring om att barn som har ett rikt lekspråk även får ett rikt talspråk.84 
 
Pedagogerna menar att lek har betydelse för barns lärande och genom att de observerar 
barns lek ser de vad som intresserar barnen för tillfället. Genom att se detta intresse brukar 
pedagogerna utveckla teman utifrån barns idéer och lek. Detta kopplar vi samman med 
Löfdahl som menar att om pedagoger observerar barns lek kan det leda till att de förstår 
barns aktiviteter.85  Eva ger exempel på när ett barn skulle bygga en astronaut av en tvättboll. 
Barnet visste inte hur en astronaut ser ut, vilket ledde till att Eva tillsammans med barnet 
sökte efter fakta om astronauter, hur de ser ut och vad de gör. Något som utvecklades till ett 
temaarbete. Vi tolkar det som att pedagogerna i denna studie ofta spinner vidare på barns 
idéer, intressen och lek och utvecklar dessa, något som vi tror leder till ett mer lustfyllt 
lärande än om pedagogen bestämmer temat själv. Detta är vad Rosenqvist kallar för ett 
generativt arbetssätt. Hon betonar även, liksom Lillemyr,86 att barn lär sig bättre när 
aktiviteter upplevs som meningsfulla eller ”på riktigt” för dem.87  

6.2 Olika sorters lek och pedagogers stöd 
Av pedagogernas utsagor kan utläsas att de använder sig av olika sorters lek på ett aktivt och 
lustfyllt sätt. De lekformer som de nämner att de använder sig av är fri lek, rollek, 
konstruktionslek, dramalek och undervisningslek. Anna menar att om ett barn behöver träna 
på turtagande, kan hon som pedagog leka med barnet i exempelvis en rollek. Hon ger 
exempel på att hon kan vara mormor och dela ut pannkakor till barnet, där hon är tydlig i 
leken och påtalar för barnet att hon eller han är duktig som väntar på sin tur. Lindqvist anser 
att om pedagogen är aktiv i barns lek kan lek bli ett sätt för barn att lära.88 Vi tolkar Annas 
utsaga som att hon använder lek för att barn ska lära sig speciella saker som de behöver träna 
på, som i detta fall turtagande. Sådana intentioner i barns lek kallar Rosenqvist för 
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87 Mia Maria Rosenqvist. Lek och skolämnen i ny lärarroll. Temaarbete med 3-9 åringar. En aktionsforskningsstudie. 
Uddevalla: Norstedts akademiska förlag, 2006 
88 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996 
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undervisningslek.89 Vi tror liksom Lindqvist, Rosenqvist och Anna att genom en närvarande 
pedagog kan lek utvecklas till ett lärande för barnen. 
 
När Lisa pratar om undervisningslek säger hon att de använder det i samlingen för att 
exempelvis träna olika begrepp (framför och bakom eller kallt och varmt), hon menar att de 
gör det som en lek. Enligt Rosenqvist är undervisningslek en lek som styrs av den vuxne på 
ett lustfyllt och lekfullt sätt med syftet att träna barns färdigheter av olika slag.90 De 
lekforskare, som omnämns i denna studie menar alla att barn lättare lär sig om lärandet sker 
på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Vi hävdar att en undervisningslek är ett exempel på hur 
pedagogen kan använda en så kallad ”styrd lek” för att främja ett lustfyllt lärande.  
 
Granberg menar att konstruktionslek är när barn experimenterar och bygger med olika 
material och föremål.91 Lisa påtalar att de gör mycket konstruktionslek, både utomhus och 
inomhus. Hon pratar om att inne i ateljén konstruerar barnen med olika material, exempelvis 
med gips. I ateljén finns också burkar med bönor, makaroner, kottar och kapsyler, och hon 
menar att detta material är lättillgängligt för barnen, så att de kan använda det fritt. Vi tolkar 
Lisas utsaga som att hon tycker det är av vikt att barnen själva får välja olika material som de 
kan skapa och experimentera med. Vi tror att detta beror på hennes fortbildning till 
atelierista, vilket vi ser som något positivt eftersom hennes fortbildning förmodligen kan 
resultera i att barnen ges fler valmöjligheter till skapande och lek.   
 
Att vara med som stöd i lek när barn inte leker och när inte deras lek fungerar menar 
pedagogerna är viktigt. Erika säger att om hon ser att ett barn inte får var med i leken, brukar 
hon leka med det barnet. Oftast när hon gör det ser de andra barnen det och kommer dit. 
Hon är med som ett stöd ett tag, tills hon ser att leken kommit igång. Vi kopplar samman 
Erikas utsaga med Folkman och Svedins åsikter om vikten av att vara med som stöd i barns 
lek och att det är den vuxnes uppgift att locka fram leklusten hos barn som har svårigheter 
att leka. Detta för att hjälpa barn att upptäcka lekens magiska värld.92 Även Knutsdotter 
Olofsson framhåller de vuxnas roll när det gäller barns lek, där hon menar att det är vuxnas 
ansvar om barn leker, hur barn leker och vad barn leker.93 Enligt oss försöker pedagogerna 
vara med barnen i deras lek om de ser att något barn inte leker eller om inte leken fungerar. 
Något som vi tror är viktigt för att få alla barn delaktiga i lek och för att de ska kunna gå in 
och möta den magiska lekvärlden, som bland annat Knutsdotter Olofsson94 och Lindqvist95 
understryker, vilket vi anser är ett av det viktigaste uppdraget som pedagoger i förskolan har.  

6.3 Pedagogernas uppfattning om miljöns betydelse för barns lek 
Pedagogerna anser att miljön har stor betydelse för vad barn leker och hur. Om miljön ska 
utgöra en stimulerande faktor för barns lärande så menar pedagogerna att det behövs 
leksaker och annat material som är lättillgängligt och där barnen fritt kan välja leksaker och 
                                                 
89 Mia Maria Rosenqvist. Lek och skolämnen i ny lärarroll. Temaarbete med 3-9 åringar. En aktionsforskningsstudie. 
Uddevalla: Norstedts akademiska förlag, 2006 
90 Ibid. 
91 Ann Granberg. Småbarns utevistelse – naturorientering, lek och rörelse. Stockholm: Liber AB, 2000 
92 Marie-Louise Folkman och Eva Svedin. Barn som inte leker. Från ensamhet till social lek. Stockholm: Runar 
Förlag, 2003 
93 Birgitta Knutsdotter Olofsson. I lekens värld. Stockholm: Liber AB, 2003 
94 Ibid. 
95 Gunilla Lindqvist. Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1996 
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material efter vad som intresserar dem för tillfället. Eva menar att en tydlig och inspirerande 
miljö där barnen själva kan välja leksaker och material, kan verka som en tredje pedagog. 
Något som vi kopplar samman med att inom Reggio Emilia ses miljön som den tredje 
pedagogen och miljön ses som stimulerande och inspirerande för att väcka barns fantasi, 
enligt Lenz Taguchi.96 Vi tolkar pedagogernas utsagor som att de är inspirerade av Reggio 
Emilia när det bland annat gäller miljön och att den är tydlig, inspirerande, inbjudande och 
till för barnen. Något som vi tror kan utveckla barns fantasi och lek.  
 
Pedagogerna menar att miljön är föränderlig och att den utformas utifrån barngruppens 
intresse och behov. Ida poängterar att de brukar byta ut lekmaterial och möblera om i 
innemiljön efter barnens lek och intressen. Något som vi kopplar samman med Pramling 
Samuelsson och Sheridans påståenden om att miljön bör vara lätt att förändra efter vad som 
intresserar barnen för tillfället.97 Även Åberg och Lenz Taguchi påtalar vikten av att förändra 
miljön efter barngruppens behov och intresse för att stimulera till lek.98 Vi håller med 
pedagogerna och författarna om att miljön bör vara föränderlig efter barnens behov och 
intressen, något som vi tror leder fram till en miljö där lek lättare skapas och utvecklas.  

6.4 Observation och dokumentation av och för barns lärande   
I Förskola i brytningstid står det att pedagoger i förskolan kan dokumentera det barnen gör i 
verksamheten, bland annat genom fotografering,99 vilket även pedagogerna i denna studie tar 
upp. De dokumenterar genom att ta kort på det barnen gör i verksamheten, exempelvis 
skogsutflykter, temaarbeten, lucia och drama. Fotografierna sätts upp på väggarna i 
förskolans lokaler tillsammans med en beskrivande text, för att synliggöra för föräldrar och 
barn vad som görs i verksamheten. Vi anser att synliggörandet av dokumentation också kan 
vara viktigt för pedagogerna när det gäller att utveckla verksamheten och dess 
arbetsmetoder. Genom att ständigt som pedagog dokumentera och ställa sig de didaktiska 
frågorna genom att reflektera över vad pedagoger gör, hur de gör och varför de gör som de 
gör, tror vi att den pedagogiska verksamheten ständigt kan förnyas och förbättras. Något 
som vi anser är en viktig aspekt om man som pedagog vill att förskolan ska vara en del av 
samhället. 
 
Genom dokumentation menar pedagogerna att de synliggör barnens lärande och även att de 
gör det möjligt för barnen att själva se och följa sitt eget lärande. Dokumentationen sparas 
även i barnens egna pärmar för att de skall kunna gå tillbaka och minnas vad de lärt sig.   
Anna säger att de genom dokumentation kan prata med barnen om lärande på ett helt nytt 
sätt, hon tar upp exemplet med pojken som lär sig att cykla. Vi tolkar Anna som att hon 
menar att med hjälp av dokumentation kan de prata med barnen och visa hur och vad de lärt 
sig, som i detta fall att cykla. Detta kopplar vi samman med Åberg och Lenz Taguchi som 
menar att genom dokumentation kan pedagoger göra barns lärande synligt för barnen själva 
och även att pedagogerna kan lära sig vad det är barn förstår och hur barn lär.100  

                                                 
96 Hillevi Lenz Taguchi. Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS förlag, 1997 
97 Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan. Lärandets grogrund. Lund: Studentlitteratur, 1999 
98 Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi. Lyssnandets pedagogik. Etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: 
Liber AB, 2005 
99 Skolverket, Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. Stockholm: Fritzes förlag, 2004 
100 Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi. Lyssnandets pedagogik. Etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: 
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Lisa ger ett exempel på att de också brukar dokumentera när barn lär av varandra, då tänker 
vi på hennes utsaga om pojken som hjälpte flickan med hennes fingervantar. Pedagogerna 
dokumenterade händelsen och det resulterade i en bilddokumentation med text, som fick 
pryda väggen och visa hur barn lär av varandra och hur en bra kompis bör vara. Något som 
bland annat kan kopplas samman med det sociokulturella perspektivet, där bland annat 
Löfdahl menar att barn lär av varandra genom att delta i en gemensam praktik som innebär 
att barn lär av varandra, av pedagoger och andra vuxna, men i detta fall lärde sig barnen av 
varandra.101 Även Piaget anser att lärandet sker genom handlande och samspelande med 
omvärlden.102  
 
Mot bakgrund av resultat och analys tycker vi oss ha fått svar på syftet och de 
undersökningsfrågor som väglett oss i studien (se s. 11). Vi har fått fram ett mönster av 
liknande uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande. Studien visar att pedagogerna 
anser att det är viktigt att använda sig av lek i verksamheten och att stötta barn som inte kan 
leka genom att själva delta och leka med dem. Pedagogerna menar att i lek bearbetar barn 
händelser de varit med om för att få förståelse för dem. Pedagogerna har gett uttryck för att 
barn lär sig samarbete, kommunikation, socialt samspel, turtagande, respekt, initiativförmåga 
och hänsyn i lek. De framhåller att de i verksamheten använder sig av fri lek, rollek, 
konstruktionslek, dramalek och undervisningslek. De menar också att miljön har stor 
betydelse för vad barnen leker och hur. Miljön förändras efter vad som intresserar barnen 
för tillfället. Pedagogerna påtalar att material i deras verksamhet är lättgillgängligt för barnen. 
De understryker också att de lär sig mycket om barnen genom att observera och 
dokumentera deras olika framsteg. Dokumentation görs bland annat för att synliggöra barns 
lärande. Den sätts upp på väggarna och sparas även i barnens egna pärmar, för att de skall 
kunna gå tillbaka och minnas vad de lärt sig.  
 
Inledningsvis skrev vi att vi trodde att pedagoger använder sig av lek i liten utsträckning för 
barns lärande. Den hypotesen besannades, glädjande nog, inte i denna studie.  
 
Vi är medvetna om att studien skulle ha kunnat uppnå ett annat resultat om 
intervjupersonerna varit flera, och om intervjuerna genomförts i fler förskolor. Då det i 
denna studie enbart medverkat fem pedagoger från en förskola, kan därför inte några 
generaliserade slutsatser tas, men vi kan utifrån resultatet utläsa vad de fem pedagogerna 
anser om lekens betydelse för barns lärande och hur dessa fem pedagoger använder sig av 
lek i den pedagogiska verksamheten.  
 
Innan vi påbörjade studien hade vi en förförståelse om att lek var viktig för barns lärande. 
Efter fördjupning i ämnesområdet samt genom intervjuer med de fem pedagogerna har vi 
stärkts i vår uppfattning om lekens betydelse för barns lärande. Resultatet som presenterats i 
studien överensstämmer med egna erfarenheter och studiens rimlighet stämmer med tidigare 
forskning som vi hänvisat till. 
 
Det har varit intressant att undersöka de fem pedagogernas syn på hur de använder sig av lek 
för barns lärande. Vi tror att resultatet skulle kunna fördjupas genom observationer av de 
fem pedagogernas arbetssätt med tydligt fokus på lek och lärande, eftersom vi tror att det 
                                                 
101 Annica Löfdahl. Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll. Lund: Studentlitteratur, 2004 
102 Ole Fredrik Lillemyr. Lek – upplevelse- lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB, 2002 
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kan vara svårt för de intervjuade pedagogerna att få med all kunskap vi tror att de har inom 
området lek. Genom observationer tror vi även att tillförlitligheten i studien hade blivit 
högre.  
 
En annan fortsatt forskning på studien vi gjort skulle kunna vara att undersöka om, och i så 
fall hur, lärare i skolan säger sig utgå ifrån barns intressen för att utveckla temaarbeten. I den 
studien skulle det också vara intressant att utgå ifrån intervjuer. 

7. Metoddiskussion 
I denna studie användes informella intervjuer eller som Rosenqvist och Andrén benämner 
det, ”vilja-veta-intervjuer”, som undersökningsteknik.103 Intervjuerna fick formen av ett 
samtal och svaren blev uttömmande. Vi anser därför att vi använt oss av rätt 
undersökningsteknik.  
 
Eftersom vi skickade ut frågorna i förväg till pedagogerna var de väl förberedda och hade 
hunnit fundera över frågorna, vilket resulterade i innehållsrika svar från dem om hur de ser 
på lekens betydelse för barns lärande. Vi känner att ”vilja-veta-intervjuerna” har givit oss 
omfattande svar, detta gjorde att det empiriska materialet blev stort, cirka 50 sidor utskrivna 
intervjuer. Något som i en första anblick gjorde det svårt att få ut det väsentligaste, men efter 
en gedigen bearbetning kunde studien kopplas samman med syfte och undersökningsfrågor.  
 
I avsnittet Tillvägagångssätt skrev vi att vi använt oss av den hermeneutiska spiralen för att 
se om eller i vad mån utsagorna hänger samman. Vi tycker att vi fått pedagogernas utsagor 
att hänga samman genom att vi har bearbetat det empiriska materialet i fyra steg. I steg ett 
markerades centrala utsagor, i steg två söktes utsagor som påminde om varandra, i steg tre 
jämfördes utsagorna med varandra och i det fjärde steget kopplade vi samman utsagorna 
med syftet och undersökningsfrågorna för denna studie. Något som resulterat i att vi har 
upptäckt nya infallsvinklar. Vi kan nu konstatera att pedagogernas utsagor har varit 
samstämmiga. 
 
Under bearbetningen av pedagogernas utsagor har vi strävat efter en balans mellan 
intervjuutsagor och egna kommentarer, för att få fram trovärdighet i resultatet enligt Patel 
och Davidsson.104 Det har varit svårt att begränsa antalet utsagor eftersom de har innehållit 
rikligt med information. Men vi känner ändå att vi lyckats få med de mest betydelsefulla 
utsagorna för denna studies syfte. 
 
Vi vill framhålla att det varit värdefullt att ha haft intervjuerna inspelade på band, då vi har 
haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna om och om igen för att minimera 
risken för att missa någonting viktigt som tagits upp i dem.  
 
Intervjufrågorna tjänade sitt syfte. Dock hade det i vårt fall varit lättare att bearbeta det 
empiriska materialet om vi hade ställt frågorna efter varandra, istället för att pricka av dem 
som i en checklista. Många utsagor gick in i varandra och det blev svårt att urskilja vilken 
                                                 
103 Mia Maria Rosenqvist och Maria Andrén. Uppsatsens mystik - konsten att skriva uppsats och examensarbete. 
Uppsala: Hallgren och Fallgren, 2006. 
104 Runa Patel och Bo Davidsson. Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Lund: Studentlitteratur, 2003  
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utsaga som hörde till vilken fråga. Vi är medvetna om att denna upplevelse säkerligen beror 
på den ringa intervjuerfarenhet vi har.  
 
Under intervjuerna ställde vi frågan: Finns det några nackdelar med barns lek? Ingen av 
pedagogerna kunde nämna några nackdelar. Vi tror att det kan bero på att frågan kan ha varit 
felformulerad eller att pedagogerna inte anser att det finns några nackdelar med barns lek. 
Därför valde vi att inte ta upp frågan i avsnittet resultat och analys, utan här i 
metoddiskussionen. Istället kanske frågan skulle ha ställts på följande sätt: Finns det 
någonting som inte är positivt med barns lek?  
 
I denna studie har noggrannhet eftersträvats i alla delar. Det empiriska materialet har 
noggrant analyserats och efter bästa förmåga har resultatet redovisats. Vidare överlåter vi till 
läsaren att bedöma studiens trovärdighet och tillförlitlighet.    
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 27



Bilaga 1 
 
Intervjuformulär 
 

• Vilken utbildning har du? 
 
• Hur länge har du arbetat i förskolan?  
 
• Brukar du fundera något över vad lek är, vad barnen leker eller inte leker?  
 
• Brukar du fundera något över vad barn lär sig i olika sammanhang? Ge exempel 
 
• Är lek bra för något?  
 
• Har du/ni något syfte med barns lekande? Om ja, i så fall vilket? 
 
• Brukar du leka med barnen? Vad i så fall, och varför? 
 
• Hur vet du att de lärt sig något genom att de lekt och vad har de då lekt, fri lek av 

något slag? 
 
• Arbetar ni efter något speciellt arbetssätt i er verksamhet? 
 
• Vilka typer av lekar använder ni er av? Exempelvis fri lek, rollek, dramalek och 

undervisningslek. Andra lekformer? 
 
• Om ni har ett barn som har svårighet att leka, vad tycker ni om det?  
 
• Brukar ni dokumentera något, varför och på vilket sätt?  
 
• Brukar du fundera över miljön i förskolan? Är du nöjd med hur ni har det? Om ej, 

vad vill du ändra?  
 
• Finns det några nackdelar med barns lek? 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev  
 
I samband med studien är din medverkan frivillig och du kan när som helst avbryta den. 
Angeläget för oss är att klargöra att din medverkan sker med noggrann anonymitet och att vi 
av forskningsetiska skäl i studiens resultat använder oss av fiktiva namn och att vi inte 
namnger den ort där intervjun genomförs. Detta för att ingen utanför studien skall kunna 
härleda till dig. Intervjumaterialet tillhandahålls av oss och det kommer endast att användas 
av oss (Maria och Sara) i vår utbildning. Eftersom din medverkan är av stor betydelse för 
studiens genomförande, får du ta del av studien när den är färdig.  
 
I samråd med dig vill vi bestämma en dag och tid som passar dig för en enskild intervju. 
Intervjun tar cirka 40-60 minuter och det är av vikt att det finns ett avskilt rum där vi kan 
sitta ostört från kollegor, barn och telefon. Intervjufrågorna skickas ut till dig en dag före 
intervjun, detta för att du ska få chans att förbereda dig och eventuellt fördjupa dina svar. 
Även att du gentemot oss före intervjun kan fråga om det är några av frågorna som är oklara 
eller svåra att förstå. Vi vill uppmärksamma dig på att frågorna under intervjun inte kommer 
att ställas i inbördes ordning, utan att följdfrågor under intervjun kan vävas in. Detta för att 
intervjun ska få formen av ett samtal, eller även kallat en ”vilja-veta intervju”. Där syftet är 
att få veta ”allt” om hur du tänker kring ämnet lek. Avslutningsvis vill vi poängtera att under 
intervjun används en diktafon (bandspelare), för att det i efterarbetet av intervjun skall 
fungera smidigt, detta för att vi skall få möjlighet att gå tillbaka och minnas vad som sades i 
intervjun.  
 
Vid eventuella frågor kan du ringa: 
 
Maria Bergwall xxxx-xxx xx eller xxx-xxx xx xx 
Sara Johansson  xxxx-xxx xx eller xxx-xxx xx xx 
 
Tack på förhand 
 
/Maria Bergwall och Sara Johansson 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed min tillåtelse till att medverka i en intervju som 
publiceras i en studie i form av ett examensarbete: 
 
Namnteckning:___________________________________________________________ 
 
Observera att detta exemplar ges till intervjuaren och att du kopierar och behåller ett 
exemplar själv som intervjuperson.  
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