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 Abstrakt 
 

Det här examensarbetet handlar om olika pedagogers uppfattningar och 

utmaningar när det gäller leken i förskolan. För att ta reda på detta har vi bett 9 

olika förskollärare att skriva ett brev till oss om deras uppfattningar om leken i 

förskolan, både ur ett barn-och vuxenperspektiv. För att få så öppna brev som 

möjligt med deras egna uppfattningar bad vi dem att skriva om hur leken såg 

ut på just deras förskola och hur de skulle vilja att det såg ut om det var något 

som de saknade eller inte var nöjda med. Detta var det enda de behövde 

förhålla sig till i deras skrivande. Förskollärarna skrev bra brev med många 

olika uppfattningar och olika sätt att tänka på vilket gav oss en bra grund inför 

analysen av materialet. Som ett komplement till breven utförde vi även 8 

stycken observationer som vi i analysen jämförde med förskollärarnas brev för 

att hitta mönster att studera. Utifrån studiens frågeställningar och det 

empiriska materialet har vi i resultatdelen skrivit fram fyra olika kategorier där 

vi lagt in allt empiriskt material för analys. De olika kategorierna som vi valde 

utifrån studiens frågeställningar är; Pedagogers syn på lek i förskolan, lek som ett 

verktyg för lärande, miljöns betydelse för leken samt lek i förskolan. I resultatet har vi 

även valt att lägga in citat från breven för att förtydliga förskollärarnas 

uppfattningar om lek. I denna studie visar vi på några förskollärares 

uppfattningar om just fenomenet “lek i förskolan”. Den visar att pedagogerna 

har bra kunskaper när det kommer till lek. Det vi har kommit fram till är bland 

annat att det är viktigt att skapa en meningsfull vardag för barnen i förskolan. 

För att göra det krävs det närvarande pedagoger som deltar i barnens lek varje 

dag. Något annat som vi kan se genom denna studie är att barnen tränar sitt 

sociala samspel tillsammans med andra och att miljön ska vara utmanande och 

locka till lek och kreativitet.  

 
Nyckelord: Lek, Förskolan, Förskollärare, Barn, Uppfattningar, Inomhusmiljö, 

Utomhusmiljö, Lärande   
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 Inledning  
 

Nu är vi snart färdiga förskollärare och kommer att arbeta inom ett socialt 

yrke där vi varje dag ska möta människor på ett professionellt sätt. I detta 

yrke kommer vi möta många utmaningar som handlar om barns lärande 

och utveckling. Som förskollärare är vi en viktig del i att skapa goda 

förutsättningar för barnens lärande och detta utgör problemområdet i 

studien. Jonsson (2011) skriver om problemet att ha en läroplan för 

åldrarna 1-5 då det är så stor skillnad i utvecklingen på barnen i dessa 

åldrar. Hur ska man då tänka som blivande förskollärare när det kommer 

till lek och lärande?  

 
Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar 

och utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllde lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. (Skolverket, 2011, lpfö 98/10, s. 9) 

 

Grundtankarna till detta ämne kom när vi läste kursen lek som redskap för 

lärande och utveckling. Ett syfte med kursen var att studenterna skulle 

utveckla, samt få fördjupad kunskap, men också förmåga att både planera 

och organisera för lek och lärande utifrån innehållet i verksamheten och 

verksamhetens mål samt skapa goda miljöer för barnens lek och lärande. 

Wetterblad (2012) skriver att leken är väldigt viktig eftersom barnen får 

med sig massor av den kunskap som senare behövs för att människan ska 

lära sig förstå både sig själv och även fungera tillsammans med andra. Han 

menar att leken går som en röd råd och har många olika ansikten i 

förskolan men även inom andra verksamheter så som skola och fritids. När 

förskolan 2010 fick en reviderad läroplan fick man också ett tydligare 

kunskapsuppdrag, Eriksson, Bergström (2013) menar att miljöns 

utformning bidrar till barns reella inflytande och handlingsfrihet.  

 

I denna studie avser vi att titta på pedagogers uppfattningar om lek i 

förskolan. Det som har studeras är barns lek som fenomen och vilka 

förutsättningar barnen ges till lärandesituationer. För att få svar på våra 

frågor i studien har vi valt att fokusera på pedagogernas syn på barns lek i 

förskolan. Jonsson (2011) skriver att det finns ganska mycket forskning 

inom området men att i takt med att samhället utvecklas så behöver det 

finnas ny forskning som kan användas, problematiseras och analyseras 

gentemot den tidigare. Detta kommer alltså alltid vara ett ämne som lever 

och som vi förskollärare behöver vara medvetna om. Samhällets utveckling 

går hand i hand med barnens lärande och vad som påverkar detta. Detta 
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gör att vi finner det angeläget att studera vidare. Johansson & Pramling 

Samuelsson (2006) har utfört en studie där man tittat på samspelsmönster 

mellan vuxna och barn på olika förskolor. Studien visar att leken inte har den 

framskjutna position som man kanske tar för givet att det har i förskolan. I den 

pedagogiska praktiken skiljer man på lek och lärande men i intervjuerna som 

gjorts i studien så framhåller man detta som något man gör. Studien visar 

också på att lärande sätts i fokus mer är leken men att man sett att möten som 

skulle kunna leda till ett samspel mellan de två finns på alla förskolor som 

studerats. 

 

Förskollärarna i Johansson & Pramling Samuelssons studie menar alltså att 

lek och lärande utgör en helhet. I vår studie finner vi intressant att titta på 

hur man ser på detta idag och om man har den intentionen, vilka faktorer 

är det i så fall som gör att det fungerar och vilka är det som gör att det inte 

gör det. Vi har använt oss av observationer i barngrupp samt brev som vi 

bett förskollärarna skriva till oss om deras uppfattningar om lek i förskolan. 

 

Så här ser det ut idag och vi vill ta reda på om den tidigare forskningen 

styrker eller fallerar vår studie. Med bakgrund av tidigare erfarenheter och 

litteratur finner vi det intressant att studera hur pedagoger ser på lek i 

förskolan. 
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 Bakgrund 
 

Här presenterar vi litteratur och forskning som vi tagit del av och som kommer 

att ligga till grund för diskussionen. Vi har valt att dela upp litteratur-

genomgången i olika avsnitt där vi utgår ifrån vår problemformulering. 

 

Forskning och litteratur 

 
Leken inte alltid varit ett ämne som ansetts eller betraktats som något viktigt 

ämne inom pedagogiken, i varken praktik, debatt eller forskning. På senare år 

har det dock ändrats. Inom pedagogiska verksamheter har dock leken använts 

mer inom förskolan än inom verksamheter för äldre barn. Författaren menar 

att leken är i förskolans värld, utan tvivel, ett ämne som är det mest centrala. 

Leken ses som något viktigt för barn i förskoleålder och är även något som 

väcker barnens engagemang. Något som är svårare att besvara och som det 

råder många olika delade meningar om är just frågan hur leken ska ges 

möjlighet att komma till uttryck och vara en central del i den pedagogiska 

verksamheten. Det finns olika saker som påverkar hur leken blir den viktiga 

delen av den pedagogiska verksamhetens praktik, dels handlar det om 

pedagogernas förhållningssätt men även den pedagogiska grundsynen som 

pedagogen har (Lillemyr, 2013). 

 
Lillemyr menar också att leken många gånger är en sorts utforskningsprocess 

där barnen får sätta sina värden och normer på prov och genom det får barnen 

en större förståelse av olika konflikter och problem som det i sitt vardagliga liv 

kan ha svårt att förstå eller begripa. Även sådant som barnet i det verkliga livet 

upplevt som jobbigt eller obehagligt kan bearbetas eller ges uttryck för i leken. 

Det kan handla om olika saker som exempelvis ett gräl hemma som barnet 

bearbetar genom lekens låtsasvärld. Detta kan ske både i lek tillsammans med 

andra men även med dockor eller i olika slags rollspel. Inom den 

psykoanalytiska teorin finns ett begrepp som heter ”katarsis”. Det innebär att 

barnen, genom leken, uppnår en befrielse eller en sorts rening, detta genom att 

de getts möjlighet att leva ut sina problem via leken. Leken kan i dessa fall 

hjälpa barnen att få en bättre förståelse och klarhet vad gäller det emotionella 

och sociala problem som de kan ha. Barnen kan då få lättare att handskas med 

detta senare i livet. Att leka med andra barn blir då viktigt eftersom olika barn 

har olika erfarenheter och kan ha större klarheter på olika problem. Leken ger 

barnen en unik möjlighet att utforska bristande insikt och förståelse i ett 

oförpliktigande och i princip riskfritt sammanhang. Barnet rör sig i lekens värld och 

det som händer är på låtsas. (Lillemyr, 2013.s.29.)  
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Perspektiv på lek 

 
Lillemyr (2011) menar att 1798 var året då intresset för just leken började och 

leken sågs som en resurs som var viktig för utveckling och lärande. Författaren 

Carl Friedrich Bart gav ut boken, ”Handbuch der Moral Für Bürgerstand” och det 

är i den boken som det för första gången beskrivs hur man kan använda leken 

som ett pedagogiskt verktyg i lärandet och utvecklingens tjänst. Detta sätt att 

se på lek är ett filosofiskt teoriperspektiv och huvudsakligen har det även 

inriktning på förståelsen av leken som fenomen. När barnen leker har de inget 

bestämt syfte med leken När de leker är det viktigt att barnet inte vet om var 

leken är på väg eller med andra ord ska bära hän, det innebär och förutsätter 

en lekande, öppen hållning som gör att leken får ”vingar”. Det är viktigt att 

barnen ges dessa förutsättningar för att själva hitta vägar till samspel och 

kommunikation. För barnet handlar leken om något som är här och nu, de 

träder in i en värld som är osäker, öppen och flytande. I den världen sätts hela 

barnets existens på spel.  

 

Tullgren (2003) tar upp två teoretiska perspektiv på leken som man inom 

aktuell forskning och rådande syn har framhållit som de främsta, Batesons 

kommunikationsteori och Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv. Grunden i 

kommunikationsteorin är att lek kommuniceras och att de som deltar måste 

vara överens om att det är lek. För att få den man leker med att förstå att det är 

lek visar man detta genom, röstläge, mimik och kroppsspråk. Vygotskijs 

lekteori innefattar en betraktelse där leken är barns viktigaste verktyg för att 

utveckla medvetande om världen omkring dem. Miljöns utformning blir också 

viktig i detta perspektiv då leken är beroende av hur miljön ser ut, 

barngruppen och dess omgivning. 

 
Kreativitet och fantasi kan enligt Vygotskij (1995) beskrivas som en mänsklig 

aktivitet som på något sätt skapar något nytt. Det spelar ingen roll om det 

skapade är en slags konstruktion av intellekt eller känsla eller ett ting i yttre 

världen, det kan även vara en konstruktion som endast ger sig till känna i och 

existerar i någon människas inre. Enligt Vygotskij finns det två olika sorter av 

grundläggande handlingar. Den ena är återskapande eller reproduktiv och den 

andra kallas det kreativa eller det kombinatoriska. Den första grundläggande 

handlingen, den reproduktiva, handlar om att vi reproducerar eller upprepar 

handlingsmönster eller tidigare spår av sådant vi redan upplevt. Det handlar 

om att människan i detta fall, återskapar eller upprepar något som redan har 

hänt, det är inget nyskapande. Den kreativa aktiviteten som ligger till grund 

för den kombinatoriska förmågan är den som psykologin kallar för fantasi eller 

föreställning. Han menar att människan är en framtidsinriktad varelse som har 

möjlighet att kombinera, bevara och reproducerar tidigare erfarenheter. 

Genom detta kan hjärnan skapa sig nya situationer eller beteende ur de 

tidigare olika erfarenheterna(a.a.).      
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Från lek till lärande och tvärt om 

 
Lillemyr (2013) beskriver leken som något som är viktigt för alla barn samt att 

den är allsidig som aktivitet. Leken är något som både engagerar och 

motiverar barnen fullständigt på ett styrt sätt inifrån. Den har därför en central 

roll och betydelse för både socialisation och lärande för barnen. Leken är något 

som är roligt och “som om” för barnen, det är även en frizon för 

uppfinningsrikedom. Lillemyr skriver även om olika saker som är viktigt för 

pedagogen att tänka på när det gäller hur man ska organisera för barnens 

inlärningsmiljö och uppväxtmiljö. Det blir då viktigt att tänka på att barnen lär 

känna sig själva och sitt eget lärande, att lärande sker både individuellt och 

även i samspel med andra. Det finns olika sätt och vägar till att lära sig olika 

saker för olika människor, för några fungerar övning, andra utövar estetiska 

aktiviteter men även lek och experimenterande är vägar till lärande. Lärande 

är också något som berör hela barnet, lärande och ömsesidighet har inverkan 

på varandra. Lärande är något som utvecklar hela barnets kompetens men det 

har också en positiv inverkan på barnets egen känsla att vara ett kompetent 

barn. (a.a.) Engdahl (2011) beskriver barn som några som är på jakt efter 

kunskap och utvecklar kunskapen genom lek, kreativitet, att undersöka saker 

och social interaktion med andra. Hon skriver också att det är viktigt att göra 

barnen delaktiga i planeringen av lek och andra styrda aktiviteter för att utgå 

från deras intressen. Detta utgöt grunden i ett lustfyllt lärande. 

 
Hos barn kan man knappast skilja lek från lärande. I leken utforskar 

barnen sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och 

kommunicerar med andra. I leken upptäcker barnen också sina 

förmågor och intressen. Genom leken utvecklas barn socialt, 

känslomässigt, motoriskt och intellektuellt.  Barn erövrar omvärlden 

genom leken. När barn leker gör de inte detta för att lära sig något, 

d.v.s. leken är inte instrumentell för barnet. Lek och lekfullhet är en 

betydelsefull dimension i allt lärande; lek och lärande är oskiljbara i 

barns värld och i förskolepedagogiken. (Björklid, 2005 s.28) 

 
Wetterblad (2012) skriver i sin artikel om att leken innehåller många olika 

lärande faktorer så som turtagande, samförstånd men även ömsesidighet. Det 

är även en rad olika kompetenser som barnen får träna på genom att leka. 

Bland annat att kommunicera, de provar på att ha olika roller, tränar sig på att 

förhandla med andra och ges möjlighet att reflektera över sitt eget beteende 

men även andras. Genom leken får barnen även träna på problemlösning, 

träna på att samarbeta samt utvecklar förmågor som att förstå sig själv och 

andra, respekt, empati, föreställningsförmåga och inlevelse (a.a). 

 
Även om lek och lärande är olika företeelser finns också likheter i vad 

som karaktäriserar dem och vilka erfarenheter som de kan utmana i 

barns värld. Särskilt framgår lust, kreativitet, valmöjligheter, 

meningsskapande samt barns möjlighet till kontroll och att sätta mål, 

som möjliga och viktiga dimensioner i både lek och lärande. Även om 

det är leken som oftast förknippas med dessa positivt värderade 
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aspekter, finns också dessa dimensioner med som viktiga 

förutsättningar för lärande (Johansson & Pramling, Samuelsson. 2006. 

s.20) 
 

Bygdesson, Larsson (2010) pekar på vikten av att ha ett bra samspel mellan 

pedagoger och barn för att barnen ska kunna skapa bra relationer till varandra, 

detta blir i sin tur viktigt när det kommer till att barn ska kunna leka 

koncentrerade lekar. Genom att få pedagogen att uppfatta innebörden i 

samspelet mellan barn och vuxen på ett annat sätt förändrades även 

pedagogernas sätt att se på yttre beteenden och konflikter och istället fokusera 

på barnets föreställningsvärld och perspektiv. Här ser man vikten av en 

närvarande vuxen. Alnervik (2013) har i sin avhandling beskrivit pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg för lärande. Främst utgår man från barnens 

intressen och skapar ett sammanhang för lärande utifrån dessa. Miljö och 

material spelar in när mötet mellan barn och pedagog ska leda till en 

lärandesituation. Hon menar att man genom att använda pedagogisk 

dokumentation ökar medvetenheten hos pedagogerna när det gäller att se 

lärande. Främst utifrån en dokumentation som man reflekterar över 

tillsammans med barnen. 

 

Förutsättningar för lek 

 
Wetterblad (2012) menar att om man tittar ur ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv kan man säga att leken redan börjar när det lilla barnet föds. Det 

handlar då om att barnet leker med ljud men också rörelser. Att imitera någon 

eller något är medfött menar författaren då det lilla barnet, med hjälp av sina 

sinnen, registrerar, återskapar och reflekterar det som den upplever. Detta är 

något som inleder den första formen av lärande som följer oss människor 

genom livet.  

 

Tullgren(2003) skriver även om de olika föremål som finns för styrning i leken. 

Hon menar att dessa föremål går att dela in i tre olika teman, att barn leker, vad 

barn leker och hur barn leker. Genom dessa olika teman menar Tullgren att 

barnen leds mot något positivt istället för mot något som inte är önskvärt. 

Temat, att barn leker, handlar om barnens egen aktivitetsgrad i leken. Genom 

detta tema ses barnen som kreativa och aktiva barn som är förmögna att själva 

fylla lekarna med olika meningsfulla innehåll. Pedagogernas del i detta tema 

handlar om att konstituera det fria och aktiva barnet, detta genom att 

uppmuntra och stötta barnet som leker. Det handlar även om att kunna reglera 

barnen som har en lek som inte uppfyller de olika förväntningarna på leken 

och meningsfullhet. Pedagogerna lockar barnen till både aktivitet men även 

deltagande. I detta tema förväntas det av barnen att barnen leker aktivt på ett 

sätt som även anses vara utvecklande. Vad barn leker, är det tema som visar på 

lekarnas innehåll. Innehållet i barnens lek handlar om trevliga och nyttiga 

lekar. Det styrs bort från sådant som anses vara olagligt eller obehagligt, och 

kaos har väldigt litet utrymme i lekarna där pedagogerna är deltagande. 
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”Barnen konstitueras som lärande subjekt där leken är en väg till lärandet.”(a.a. s.83). 

I detta tema är det är det alltså lärandet som står i fokus på olika sätt. Det kan 

till exempel handla om så enkla saker som hur ett tåg låter eller om hur 

samhället fungerar. Det sista temat, hur barn leker, är det som handlar barnens 

sätt att vara mot andra och varandra i leken. I detta tema tränas barnen, genom 

leken, att kommunicera med andra med något som anses vara en god 

kommunikation. Här tränas och uppmuntras även barnen att visa sina känslor, 

ge uttryck för och tala. Det handlar även om att utveckla förmågan att både 

visa intresse samt förståelse för andra människor och deras känslouttryck 

(a.a.).  

 

Förskolans rum och platser är något som bär på viktig information om både 

kulturella men även sociala regler över vad som förväntas hända. Det är bland 

annat rummets möblering, material och regler över umgänget som har 

betydelse för både vad barnen lär sig och hur barnen lär sig. Detta bidrar även 

till hur barnen agerar i olika rum (Sandberg, 2008).  Eriksson Bergström 

(2013)  tar också upp hur viktigt det är med rummens struktur och vilken 

tanke man har med rummen och tingen i rummet. Barnens 

förhandlingsutrymme kan begränsas av att vi vuxna har för många saker som 

man bara kan göra en sak med. Till exempel i en samling använder sig 

pedagogen av djur till en sång, dessa djur används bara under samlingen och 

under just den sången. Barnen har lärt sig just detta och det finns inte rum för 

förhandling om att använda dessa vid någon annan tidpunkt eller plats. 

Förskolan måste erbjuda saker som har ett förhandlingserbjudande och som 

gör att barnen stimuleras i att komma på egna lekar. 

 
Persson (2008) skriver även han om den fysiska miljön som barnen vistas i på 

förskolan. Rummen bör inredas på ett verkstadsvis, alltså det bör finnas tydligt 

avgränsade hörnor som visar barnen vad de kan göra på olika ställen i 

förskolan. Ofta råder det brist på utrymme vid förskolor idag då dessa ofta är 

byggda för mindre barngrupper än vad vi har idag. Det skrivs fram att det är 

viktigt för barnen med vila varje dag men att detta kan bli svårt att få till på 

grund av platsbrist och stora barngrupper. Miljöer där barnen kan bli 

självinstruerande ger barnen möjlighet att klara av saker själva utan att be en 

vuxen om hjälp. Om barnen har tillgång till mycket löst material så som stolar, 

filtar, kuddar och madrasser då kan barnen själva anpassa miljön så att den 

passar deras lek. Det är samma som gäller för barnens utomhusmiljö, fast där 

kan man låta barnen använda små brädbitar, stenar och pinnar, detta för att 

öka barnens samspel med miljön.    

 
Land Ifvarsson (2013) menar att genom barnens egna initiativ till lek 

reflekteras deras självständiga kreativitet och tanken om att jag äger leken. 

Genom detta blir det viktigt att pedagogerna som jobbar i förskolan, på ett 

passande sätt, utifrån barnens perspektiv kan svara på barnens initiativ. En 

viktig uppgift en förskollärare har är just att försöka förstå barnens olika 

lekkonstruktioner. Detta ska kunna göras en hel dag så därför blir 

organisationen av verksamheten och schemalagda aktiviteter viktiga att ta 
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hänsyn till. Sheridan & Pramling, Samuelsson (2009) har i sin studie kommit 

fram till att lek och lärande ofta skiljs åt och att lärande ska ske automatiskt för 

att vara accepterat. Man ser att pedagoger förhåller sig kritiska till lärande i 

förskolan. Man har dock en viktig aspekt med där man ser att det är skillnad 

bland förskolorna. Man har delat upp förskolorna i studien och betecknar dem 

med olika grader av kvalitet. Hög, medel och låg. Vilken grad förskolan får har 

bland annat med kommunikation att göra. På en förskola med hög kvalitet 

sker samspel mellan barn och vuxna och det är alltså en hög 

kommunikationsnivå. På de förskolor med hög kvalitet ser man lärande som 

något viktigt och som något som sker i interaktionen mellan barn och vuxna, 

bland annat genom lek. Det är också viktigt att pedagogerna tänker på hur de 

hanterar makt och barns deltagande, för att barn ska kunna ta tillvara på de 

möjligheter till lärande de erbjuds i förskolans miljöer. (a.a.)  

 
Engdahl(2014) skriver i sin studie att pedagogerna tycker att det är viktigt att 

barnen själva ges möjlighet till att ta egna initiativ och genom det uppmuntras 

till den egna kreativiteten i leken. Pedagogerna vill ha en roll som innebär att 

det finns nära för att hålla koll på barnen och finnas till hands men det vill inte 

vara de som startar upp lekarna. Något som är viktigt att förstå här är att 

pedagogerna inte avstår från ansvar utan där kommer den pedagogiska miljön 

in för att den ska vara utformad så att barnen kan utveckla sin lek men att 

pedagogerna kan kliva in i den om det så skulle behövas eller i mån av behov. 

En sådan situation kan t ex handla om att något barn har svårt att hävda sig 

eller inte får vara med i leken. Något annat som författaren lyfter fram är 

vikten av att barnen själva uppmuntras till att utveckla sina lekar och även att 

samarbeta med varandra. Pedagogerna vid den ena förskolan berättade att de 

anser det vara viktigt att barnen ges möjlighet att vara delaktiga i olika sorters 

lekar och även att det är viktigt att barnen får inflytande över deras lekmiljöer. 

Knutsdotter, Olofsson (2001) skriver om förskolor som har en stimulerande 

miljö som lockar till en utvecklande lek samt till en noga utarbetad skapande 

verksamhet, där kommer barnen att leka mer komplicerade lekar än i en miljö 

där regler, rutiner och materialet hindrar barnen från att leka. I dessa miljöer 

kommer barnen endast att sysselsätta sig med kortvariga aktiviteter eller 

“släntra omkring”. Många vuxna lämnar barnen ofta att själva klara av och 

hantera och orientera sig rätt i lekens värld. Det kan handla om att leken oftast 

tas för given. Genom att titta närmare på barnens lek kan det lätt framtonas ett 

mönster. Det består av olika individer men även komplicerade relationer som 

alla är beroende av varandra. Det finns olika faktorer som spelar stor roll för 

hur förmågan att leka utvecklas. Dels vilka föräldrar barnet har spelar roll så 

även arv och miljö. Vidare skriver författaren om vikten av att pedagogerna 

har bra med kunskaper om både barns relationer men även om lek. Genom 

detta kan pedagogerna bidra till att skapa utvecklande miljöer som även är 

trygga för barnen att vistas i (a.a.).  

 
Barnen ska ges möjlighet att via leken ha kontroll över det som händer och vad 

de vet. Genom att barnen får leka med andra barn får de träna på sig på 

självkontroll, utveckla det de redan kan och vet, träna turtagning, samarbeta 
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och socialisera sig med andra barn. I barnens lek menar författarna att det 

finns flera oanade tillfällen som inte är planerade av de vuxna för att 

symbolisera och använda sig av olika objekt som är både spännande men även 

meningsfulla för barnen (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson 2008). 

 
Vem är det vi pedagoger ordnar miljön för? I en barngrupp kommer det varje 

år nya barn till gruppen med sina intressen och förutsättningar. Det är viktigt 

att miljön är föränderlig som mycket annat är på en förskola. Det är inte 

barnen som är de som ska anpassa sig till miljön utan det är miljön som ska 

anpassas till barnen. För att pedagogerna ska kunna skapa en miljö som är 

både spännande och intressant krävs det att de vuxna lyssnar på barnen och 

medvetet observerar vad det är barnen gör och hur miljön används av barnen. 

Istället för att tänka att det är en krånglig barngrupp är det viktigt att istället se 

till miljön och att det är barnens intressen som ska styra miljöns utformning. 

För att pedagogerna lättare ska kunna förstå hur de kan skapa bra 

mötesplatser för barnen där kommunikation mellan barnen kan ske på ett bra 

sätt blir det viktigt att observera både vad och hur barnen gör vid olika 

mötesplatser. Författarna lyfter fram några olika observationsfrågor som kan 

vara ett bra stöd för pedagogerna att reflektera över: 

 
     Vad och var leker/möts barnen? Var leker/möts barnen inte? 

     Vilka material använder barnen? Vilka material använder barnen inte? 

     Vad pratar barnen om (med varandra/med oss vuxna?) 

   Vad gör mig nyfiken? (Åberg & Lenz Taguchi, 2005. S.31) 

 

Åberg & Lenz Taguchi menar att dessa frågor kan hjälpa pedagogerna att 

förstå hur de ska kunna skapa en miljö som är spännande och passar 

barngruppen. Svaren man diskuterar fram kan ge en bild av barnens behov 

och intressen. Detta blir en bild som är tillfällig eftersom detta är något som 

ändras hela tiden, därför blir det viktigt att regelbundet reflektera över dessa 

frågor. Eftersom att förskolans pedagogiska verksamhet vilar på demokratins 

grund innebär det att en pedagog alltid måste lyssna till vad barnen har att 

säga. När det gäller miljöns utformning handlar det om pedagogens ansvar att 

ständigt observera vad det är barnen gör, exempelvis vilka material använder 

barnen osv. Först när detta sker kan vi skapa en miljö som blir meningsfull och 

väcker barnens intresse men också barnens lust och nyfikenhet att i dialog med 

andra söka nya kunskaper.  

 

Vuxenperspektiv om lek och lärande 

 
Ordet “lek” är något som vuxna använder på olika sätt och även för vitt skilda 

företeelser. Det börjar redan när det lilla barnet försöker undersöka exempelvis 

sina fingrar, då säger vi att barnet leker, eller när barnen far runt som 

hundvalpar eller plockar klossar ur lådor. Det kan lätt bli att alla aktiviteter 

som barnen gör kallas i vuxenmun för lek så länge dessa inte är kopplade 

direkt till arbete så som att städa eller delta i någon av de vuxnas sysslor. 
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Författaren beskriver lek fenomen som något som inte alltid är sett som en 

aktivitet. Hon menar att lek ofta ses som något barnen gör när de arbetar och 

att arbete är något som utförs för att det är nödvändigt för både trivsel och 

överlevnad, medan lek är något frivilligt, något som är för skojs skull. En stor 

skillnad som författaren skriver fram om lek och arbete är att arbetes 

motivation kommer från omvärlden medan lekens motivation kommer inifrån 

den egna kroppen. Reglerna till leken är något som barnen avgör själva medan 

arbetet styrs av lagar som är pålagda utifrån. Det är även pedagogen som styr 

hur leken i förskolan får vara. Hur man som pedagog ser på leken 

(Knutsdotter, Olofsson, 2001). Leken måste vara något lustfyllt men att det är 

pedagogers syn på sin egen roll i leken som spelar in. Man måste stötta utan 

att styra. Barnens lek måste skyddas men samtidigt stöttas för att stödja 

barnens kreativitet, kontroll och fantasi (Johansson & Pramling, Samuelsson, 

2006). 

 
Jonsson (2011) beskriver svårigheterna med att ha en läroplan för de yngre 

barnen. Studiens teoretiska ramar ger stöd för tron på lärares och barns potential där 

skillnaden ligger i lärares ansvar som reflexiv aktör i relation till barns 

förutsättningar. Exempel ges på skapade läroplaner där diskursivt medvetna lärare 

strävar efter att ge barn utrymme och ta tillvara deras erfarenheter och uttryckssätt 

som reella läroplansaktörer (a.a. s. 117). Det gäller alltså att som förskollärare 

vara diskursivt medveten och kunnig för att kunna utnyttja 

handlingsutrymmet i förskolans läroplan. Eriksson, Bergström (2013) tar även 

hon upp att förskolans läroplan kan ses som ett hinder men utgår ifrån att man 

som förskollärare har fått ett tydligare kunskapsuppdrag och hur den fysiska 

miljön utformas utifrån detta. Tullgren (2003) menar att när pedagogerna i 

förskolan planerar och använder sig av leken som en pedagogisk metod så 

främjar detta barns lärande och att om man ser på lek ur ett 

läroplansperspektiv så är det omöjligt att skilja på lek och lärande. Leken 

betraktas som ett pedagogiskt redskap som används för att stötta barnens lek 

och lärprocesser men även som ett verktyg där man kan observera och få 

kunskaper om det enskilda barnets lärande. Författaren skriver att barnens lek 

är något som är en företeelse i deras liv där barnen kan vara fria från de 

vuxnas styrning. Barnen är även fria att själva, utifrån barnens egna olika 

erfarenheter, kunna bestämma olika lekhändelser samt låta kreativiteten verka. 

I barnens lek tränas och utvecklas barnens kommunikation och kreativitet. Det 

är även genom leken som barnen anses lära och förbereda sig inför deras 

framtida vuxenliv.  

 
Wetterblad (2012) skriver att det genom leken som barnen bygger sina 

relationer och att det är genom responsen från andra människor som vi skapar 

mening i vår tillvaro samt får syn på oss själva. Betydelsefulla människor som 

ser och bekräftar barnet i dess uppväxt kan bidra till en positiv självbild som 

hjälper barnet i dess identitetsskapande. När barnet leker lär det sig att 

integrera med andra och leken kan på så vis bidra till att lära sig förstå hur 

barnet ska agera för att behålla sina kamrater. Det behövs vuxna som närvarar 

för att hjälpa de barn som saknar olika former av strategier för 
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kompisskapande vilket även innebär att den vuxne inför olika normer i 

barngruppen. Genom att organisera för gemensam lek ökar man en känsla för 

att ett positivt sammanhang och en positiv kamratpåverkan. Vidare skriver 

författaren om ”lekskickliga” barn, det är barn som förstår turtagande, 

samförstånd och ömsesidighet. Andra saker som dessa barn förstår är de olika 

transformationerna och meningarna som olika lekar har. En bråklek innebär att 

de som är med ”förvandlas” i leken, så även handlingar, tid och rum. Dessa 

barn kan även gå med på kompromisser och stora eftergifter i leken bara leken 

i sig får fortsätta. Målet med leken blir alltså att den ska pågå eller fortsätta. 

Barnen som kan leka många olika lekar av olika slag men även på olika sätt är 

ofta barn som är en stor tillgång i en grupp, framförallt när det gäller kontakt 

med andra barn. Detta är något som är en mycket bra förmåga att ha när det 

gäller hur betydande det är att hitta men även behålla nya kompisar. Genom 

att barnen får prova på olika sätt att leka på och att leka många olika lekar så 

hjälper man barnet med både förmågan att leka men även dess säkerhet att 

bidra till olika lekar vilket i längden bidrar till en bredare kamratskapskrets. 

(a.a.) 
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 Syfte 
 

Här presenterar vi vårt syfte och de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Syftet med denna studie är att ta reda på 9 pedagogers uppfattningar 

av lekens betydelse i förskolan samt se hur pedagogerna involverar sig i barns 

lek vid 8 observationstillfällen. 

 

Studiens frågeställningar: 

 

 Varför lek i förskolan? 

 

 Vad är lek enligt pedagogerna?  
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 Metod 
 
 

Här presenterar vi valet av forskningsmetod och hur vi har gått tillväga vid 

empiriinsamlingen. Vi presenterar även hur vi valt att analysera materialet 

samt kritik och fördelar vi upplevt med valet av metod. Etiska överväganden 

vid forskningspraxis beskrivs sist. 

 

Vi valde att använda oss av observationer och brev från förskollärarna i vår 

studie. Det gjorde vi för att kunna få en tydlig bild från verksamma 

förskollärare, kring deras syn på lek i förskolan. Observationerna såg vi som 

ett komplement till breven för att kunna jämföra om vi såg det pedagogerna 

beskrev i sina brev. Detta gör att vi kan upptäcka variationer i hur 

pedagogerna på förskolan uppfattar leken. Vi vill påpeka att observationerna 

inte är granskande på något vis utan en metod som gör att vår analys får bättre 

grund att stå på. Efter att vi utfört observationerna bad vi pedagogerna skriva 

ett brev där de beskrev hur de ser på lek i förskolan. (bilaga 7) 

 

Observationer 

 

Ahrne & Svensson (2013) menar att det finns många fördelar med att besöka 

miljöerna som den intervjuade eller studerade personen ”lever” dagligen för 

att den information man får genom att vara på fält kan influera den fortsatta 

forskningen. När man observerar innebär det att man tittar på och 

dokumenterar det som man anser vara meningsfullt att observera. Till en 

början kan observationsfokus vara rätt så brett beroende på vilket typ av 

forskningsproblem man har. Bryman (2011) skriver om icke-deltagande 

observationer och att man då endast som observatör iakttar det som händer 

runt omkring.      

 

När vi var ute på förskolorna för att göra våra observationer valde vi att 

fokusera på våra frågeställningar, vad är lek och hur organiserar de för lek. 

Under våra observationer valde vi att endast använda anteckningsblock och 

penna, inget observationsschema. Detta för att få så lite fokus som möjligt på 

den som observerade. Observationerna utfördes i syfte att kunna jämföra 

informanternas tankar om lek med det vi sett på plats, inte för att kontrollera 

att det förskollärarna skrev stämde.  

 

Brev 

 

Att använda brevmetoden handlar om att låta en viss grupp att skriva ett brev 

om just deras verksamhet som de jobbar inom. Eftersom det handlar om ett 

brev så finns det inga styrande frågor som den som skriver brevet har att 
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förhålla sig till. Den här metoden att samla in empiri på går att jämföra med en 

enkät som innehåller en öppen fråga. Breven går att se som en typ av skriftlig 

monolog. Det handlar om att en grupp människor på en viss arbetsplats ska 

kunna ge uttryck för deras egna åsikter utan att styras av en intervjuare eller 

styrande frågor. Det är brevskrivarnas egna uppfattningar om dennes värld 

som speglas genom brevet vilket då gör den fenomenologisk. Det som är 

viktigt att tänka på när man väljer denna typ av metod är att det krävs tillit 

mellan den som utför studien och den som skriver brev. De som ska skriva 

breven behöver få veta vad breven ska användas till samt vem som kommer 

att använda dem. Det är även viktigt att brevskrivarna får bra med tid på sig 

att formulera sina brev. Dessa brev har vi använt oss av istället för att använda 

intervjuer men vi tänker att det är två kvalitativa metoder som går att likställa 

med varandra. (Berg 2003).  

 

Tvärsnittsdesign 

 

En tvärsnittsdesign gör att man kan studera relationer mellan olika metoder. 

Det finns alltså ingen hållbar tidsmässig relation mellan de olika metoderna 

eftersom informationen är insamlad mer eller mindre samtidigt. Detta kan ge 

vissa typer problem för forskaren eftersom denne inte kan ändra någon av 

dem. Det man kan göra är att se att det finns någon typ av koppling mellan 

variablerna. En tvärsnittsdesign brister alltid när det gäller den interna 

validiteten som oftast experiment rymmer (Bryman 2011). Med utgångspunkt 

att jämföra breven och observationerna har vi gjort en tvärsnittsdesign, använt 

oss av en metod där vi samlat in svar från fler än en källa.  

 

Genomförande 

 

När vi började planeringen inför empiriinsamlingen så tyckte vi att kvalitativa 

studier var det som passade oss bäst då vi hade mest kunskap om hur man 

genomförde dessa. Vi hade erfarenhet av intervjuer och observationer från 

tidigare arbeten om än inte i någon större utsträckning. Det kändes dock bra 

att välja en metod man tidigare provat på för att inte fastna redan i utförandet. 

 

Vid valet av informanter så bestämde vi oss för att försöka få förskollärare från 

samma förskola i den mån det gick för att få så konsekvent resultat som 

möjligt. Vi utförde även observationerna på samma förskola för att kunna 

jämföra resultatet på ett rättvist sätt. Vidare så kan detta komma att påverka 

variationer i resultatet men då vår studie innehöll både intervju/brev och 

observationer så tyckte vi att det skulle bli svårt att jämföra de båda om 

förskollärarna inte arbetade på de förskolor vi utförde våra observationer på. 

För att ändå styrka att variationer som förekommer i studien så finns det 

faktum att vi har utfört observationerna på två olika förskolor i två olika 

kommuner samt att två av våra brev är från förskollärare som inte jobbar på 

respektive förskola. Vi har alltså utfört 4 observationer var på två olika 

förskolor, observationerna varade mellan 1,5 timmar och 2,5, alltså 8 
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observationstillfällen. Observationerna utfördes både inomhus och utomhus. 

Föräldrarna på respektive förskola fick ett mail med information om sekretess 

och möjligheten att inte låta sitt barn medverka.( bilaga 7) 

 

När vi fått in alla brev och gjort alla observationer började arbetet med att 

analysera materialet. Till en början så kändes det som ett jättearbete då vi inte 

utfört en så stor studie tidigare och heller inte analyserat på detta ingående 

sätt, men efter diskussion om upplägget av analysen så kom vi fram till att det 

var bäst att dela in analysen i kategorier som utformades med hjälp av våra 

frågeställningar. När detta väl var bestämt kändes analysen lättare, vi kunde 

på ett bra sätt se vad som passade in under vilken rubrik. Ahrne & Svensson 

(2013) skriver att det ar bra att besöka miljöerna som man ska studera och detta 

hjälpte oss mycket i analysen. Vi hade en bild av förskolan som förskollärarna 

beskrev i sina brev vilket gjorde att vi kunde tolka materialet på ett objektivt 

sätt.  

 

Vi bestämde oss för att klippa sönder breven och lägga dessa utklipp i 

kategorierna vi utgick ifrån. På detta sätt blev materialet överskådligt och vi 

kunde hitta likheter och skillnader i förskollärarnas brev. När vi hade sorterat 

materialet så var det dags att lägga in det under respektive rubrik, här var vi 

tvungna att vara objektiva då mycket av det förskollärarna skrivit hade passat 

under flera rubriker. Det var alltså vårt perspektiv på lek och lärande som fick 

bestämma under vilken rubrik materialet passade. 

 

Kritik och fördelar 

 

När vi valde att intervjua förskollärarna tyckte vi att detta var ett bra val av 

metod eftersom det var deras tankar om lek vi ville komma åt men efter 

övervägande om tid så bestämde vi oss för att låta förskollärarna skriva ett 

brev till oss istället där de fick instruktioner om vad de skulle skriva (se bilaga 

7). Tidsaspekten i metodvalet kom sig av att vi inte ville slösa tid på att 

transkribera ett antal intervjuer utan hellre lägga tiden på analysen av 

materialet. Vi valde att använda oss av den metoden istället för intervjuer för 

att informanterna skulle få så fritt spelrum som möjligt men även för att de inte 

skulle påverkas av oss om vi skulle ha ställt frågor. De fick även tid till att 

tänka efter vad de verkligen ville ha med i brevet då vi önskade ha svar en och 

en halv vecka efter mottaget mail. Vi skickade ut 12 mail till förskollärare i 

hopp om att alla skulle svara, vi fick in 6 st. som var skriven av enbart en 

förskollärare samt ett där 4 st. förskollärare på samma förskola hade skrivit ett 

brev tillsammans. 

 

Något vi upplevde som en utmaning när det kom till att analysera breven var 

hur vi skulle sortera upp materialet. Vi läste igenom materialet i sin helhet 

flera gånger och försökte sedan komma på hur vi skulle kunna skapa passande 

kategorier utifrån våra frågeställningar. Ahrne & Svensson (2013) skriver om 
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sortering av kvalitativt material och att det ofta är rätt mycket material som 

man får gå igenom. 
 

Det är i relation till en stor och brokig mängd material som sortering blir 

angeläget. Om man har svårt att på förhand åstadkomma överblick och 

en känsla av kontroll i förhållande till sitt material måste det göras i 

efterhand. Den behändighet som analytikern vill komma i besittning av 

måste aktivt skapas. (a.a. s. 196) 

 

Vi ser också en fördel med breven utifrån analysen då vi båda kunnat ta del av 

breven i sin helhet, det var ingen intervju som någon av oss gjort och sedan 

transkriberat utan breven var rå data från förskollärarna. Ahrne & Svensson 

(2013) skriver om intervjuns svaghet när det gäller att vara ett resultat av ett 

samtal som är utfört på en viss plats vid en viss tidpunkt. Och att det som sägs 

vid intervjun kan ha andra syften än vad intervjuaren förstår eller har tänkt 

sig. Detta kände vi styrkte vårt val av metod i det anseendet att breven blev 

mer fria.  

 

Vidare upplevde vi också att det blev svårt att ta del av varandras 

observationer på ett rättvist sätt. Även om vi hade varit jättenoga när vi skrev 

ner dem så hade den som gjort observationerna ett sammanhang eftersom den 

hade varit där. Nu hade vi inget alternativ på hur vi kunde göra då vi 

geografiskt bor så långt ifrån varandra och möjligheten till att utföra 

observationerna tillsammans var begränsade. Men skulle man göra en ny 

studie så borde man försöka få till så att man kan göra observationerna 

tillsammans så att båda som sedan ska skriva känner materialet lika väl. Ett 

annat alternativ är också att filma observationerna för att sedan titta på dem. 

Eftersom att vi valde att vara så diskreta som möjligt så är detta alternativ inte 

möjligt i just denna studie. Ahrne & Svensson (2013) skriver att man måste bli 

förtrogen med sitt material och att det inte är någon garanti att man känner sitt 

material bara för att man utfört observationen. Men vi menar att man i alla fall 

hade ökat förtrogenheten om observationerna hade utförts tillsammans och vi 

hade troligen haft lättare att analysera dem. 

 

Fördelen med en bokad intervju blir att man har svårare att ställa in mötet. Ett 

mail med en fråga kan lätt glömmas bort eller struntas i. Vi hade velat haft svar 

från 12 stycken men kände ändå att materialet räckte. Till en annan gång kan 

man skicka fler mail för att på så sätt förhoppningsvis få fler svar.        

 

Etiska överväganden 

 

Ahrne & Svensson (2013) skriver om att bedriva forskning samt att det hela 

tiden handlar om etiska överväganden samt att respektera de olika individerna 

som rörs av forskningen. Bryman (2011) skriver om fyra olika etiska principer, 

dessa är: 

 

Informationskravet: Handlar om att forskaren som utför studien ska 

informera de som deltar om studiens syfte. Det ska även informeras om att 
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deltagandet är för alla frivilligt och att man när som helst har rätt att avsluta 

sitt deltagande. Detta krav handlar även om att de deltagande ska få veta 

studiens olika moment.    

 

Samtyckeskravet: Innebär att de människor som är med och deltar i studien 

ska ha självbestämmanderätt om sitt medverkande. Om det handlar om 

minderåriga ska vårdnadshavarna godkänna deltagandet.   

 

Konfidentialitetskravet: Personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för 

obehöriga.  

 

Nyttjandekravet: Detta krav handlar om att de uppgifter som samlas in som 

handlar om enskilda människor får endast användas för det ändamålet som 

forskningen avser.     

 

Enligt denna praxis utförde vi observationer och informerade de som skulle 

skriva breven. 
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Resultat  
 

I den här delen har vi utgått från våra frågeställningar när vi tolkat vårt 

insamlade material. Vi har delat in resultatdelen i olika kategorier som 

representerar olika variationer i de uppfattningar som vi tolkat ur materialet vi 

fått.  

 

 Varför lek i förskolan? 

 

 Vad är lek enligt pedagogerna?  

 

 

De kategorier som vi har valt att använda oss av finns återkommande uttryckt 

av i de brev vi fått av förskollärare, därför finner vi det relevant att lägga upp 

den här delen på detta sätt. Det är därmed inte sagt att alla pedagoger tycker 

på detta sätt utan just majoriteten. En av pedagogerna i studien fokuserade 

mer på miljöns utformning snarare än pedagogens roll i leken, men då detta 

var återkommande i de andra breven fick det bli en egen kategori som kändes 

relevant. Pedagogerna har också god förståelse för sin egen roll i barns lek 

samt kopplingen till lärande i detta fokus varpå den kategorin också var given 

i förhållande till leken som pedagogiskt verktyg. Vi vill påpeka att resultaten 

från våra observationer är baserade på våra egna slutsatser och att de är så vi 

har tolkat situationerna vi observerat. 

 

I vår resultatdel har vi valt att benämna personalen i förskolan som pedagog 

eller pedagoger. Detta för att vid våra observationstillfällen har det 

förekommit förskollärare, barnskötare och annan personal som jobbat på 

förskolan. De personer som har medverkat i studien genom att skriva brev har 

alla varit förskollärare därför väljer vi att låta rubriken förskollärarnas 

uppfattningar stå kvar och i dessa avsnitt benämna dessa med deras titel.  

 

Pedagogernas syn på lek i förskolan 

 

Observationer 

 

Här väljer vi att inte tolka observationerna då det är pedagogernas 

uppfattningar vi vill synliggöra i denna kategorin. Vi kan därför inte tolka 

pedagogers syn på lek genom våra observationer. 
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Förskollärarnas uppfattningar 

 

Flera förskollärare nämner begreppet “fri lek”. Med detta begrepp menar 

förskollärarna när barnen själva väljer vad de vill leka eller göra. Det är viktigt 

med närvarande vuxna som kan läsa situationer som sker i barngruppen för 

att lättare ge vägledning och stöd innan det händer något. En lek kan på håll se 

ut att vara bra lek där alla deltar på sina villkor men om man tittar närmare på 

vad det är barnen gör kan det handla om ett maktspel eller utfrysning. En 

förskollärare skriver att detta är något som uppmärksammats bland de lite 

äldre barnen på hennes förskola. Det är flera av förskollärarna som beskriver 

vikten av närvarande pedagoger bland barnen för att kunna bekräfta och sätta 

ord på olika saker som händer i leken. 

 
Min roll som pedagog är dock aldrig passiv som jag ser det trots att 

barnen har eget utrymme för sin lek utan jag har en skyldighet och vilja 

att vara närvarande och lyhörd för vad som leks, hur det leks och att 

ibland kliva in i leken för att föra den framåt, utveckla den eller hjälpa 

barn som har svårigheter att komma med. (bilaga 2) 

 

Vi menar att exemplet ovan visar hur förskolläraren samspelar med barnen i 

barngruppen och alltid finns som ett stöd utan att klämma sig in i leken. 

Förskolläraren visar också förståelse för hur viktigt det är att vara lyhörd. 

 

Genom leken får barnen bland annat träna sina olika sociala förmågor och 

färdigheter. Detta kan ske på olika sätt men en av förskollärarna skriver om 

konflikthantering bland barnen. När det uppstår konflikter mellan barnen vill 

pedagogerna att barnen så långt det går, själva ska ges möjlighet att lösa det 

som uppstått. Pedagogerna avvaktar en stund för att ge barnen möjlighet till 

detta.   

 
Vi uppmuntrar barnen att bjuda in till lek och se varandra. Barn som 

inte har något att göra och inte deltar i någon lek uppmuntras att gå in i 

en befintlig lek och fråga vad barnet kan göra i leken. Vi vuxna hjälper 

också till att hitta roller i leken. Pedagogerna leker regelbundet så 

kallade regellekar tillsammans med barnen. Om vuxna kommer till en 

rollek som barnen redan påbörjat uttrycker barnen ofta att de vill vara 

ifred och leka. Vuxnas deltagande i barns lek varierar från person till 

person och över tid. ( bilaga 4) 

 

I breven framkommer det att barnen på en förskola ofta vill visa pedagogerna 

vad de gör och har gjort i sin lek. Om en pedagog är med och hjälper barnen 

att starta igång någon lek upplever några av förskollärarna att barnen vill att 

den vuxne ska fortsätta att delta i leken hela tiden. Man ser alltså svårigheter i 

att få ingång barnen i en egen lek och ser ett behov att stöttning genom hela 

leken och inte bara hjälpen med att komma igång.  
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Lek i förskolan  

 

Observationer 

 

När vi har observerat har vi kunnat se skillnader mellan hur pedagogerna 

kunnat stötta eller hjälpa barnen vidare i sina lekar. Vid ett tillfälle när tre barn 

lekte tillsammans och hämtade inspiration från boken “barbapappa åker till 

Mars” behövde bara pedagogen gå förbi och höra hur barnen pratade om 

rymden för att förstå att barnen hämtade inspiration från den boken. Barnen 

hade då bara kort tidigare läst och jobbat inne i ateljén med just den boken 

tillsammans med den pedagogen därav förstod hon vad det var barnen lekte 

även fast hon inte var närvarande i rummet. Hon hjälpte då barnen att komma 

ihåg saker ur sagan för att senare starta en lek med inspiration från boken. Ett 

annat exempel är när barnen sitter och ska sortera tillbaka lego i olika burkar 

efter färg, då finns det även en pedagog som sitter närvarande och 

uppmuntrar barnen till att sortera på ett riktigt sätt istället för att lägga allt i 

samma burk. Med ett riktigt sätt menar vi stöttning att hitta rätt färg att lägga i 

rätt låda, till exempel grön i lådan för grön. I en annan observation var det ett 

barn som bara ville gå med byggen i byggrummet för att riva ett annat bygge 

istället för att bygga med de barn som redan påbörjat. Med stöd av en pedagog 

som satt med vid bygget så rev inte barnet någonting. När pedagogen sedan 

blev tvungen att vända sig om och prata med ett annat barn rev barnet bygget 

i alla fall. Det blev då tydligt för oss att barnet behövde mycket stöttning och 

uppmuntran till att göra något bra istället för att riva. Med den närvarande 

pedagogen klarade barnet av att vara i den situationen men så fort pedagogen 

vände sitt fokus till någon annan gick det inte längre bra för barnet att leka 

med de andra barnen.    

  

Förskollärarnas uppfattningar 

 

I breven skriver förskollärarna att leken ges mycket utrymme i verksamheten, 

vilket är en förutsättning för att få en meningsfull vardag med barnen. I flera 

brev kan vi utläsa att förskollärarna menar att leken är viktig för barnen men 

att de vuxna ändå måste vara närvarande i barnens lek för att i den fria leken 

finns det även utrymme för kaos. Den fria leken används flitigt i förskolan. 

Barnen får ändå inte lämnas i sin lek. För att vissa leksituationer ska bli bra 

krävs det därför närvarande vuxna som vet vilka ramar, gränser och regler 

som gäller för att kunna hjälpa barnen när det uppstår situationer som kan 

vara svåra för dem att själva hantera.  

 
Den egna leken tycker jag är viktig för barnen, eftersom det ger så goda 

möjligheter att utveckla sitt sociala samspel. I den egna leken tänker jag 

också att det är viktigt med en tillåtande och inbjudande miljö, som 

ger många olika möjligheter till lek. (bilaga 5) 
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Exemplet ovan visar att förskolläraren tycker att det finns två viktiga aspekter 

när man ser på barnens egna lek och varför just den leken är så viktig. 

Samspelet dyker upp i många brev som något som främjas av leken. 

 

Flera nämner i sina brev att leken kan användas som ett redskap för barnens 

lärande. Ibland behövs det en vuxen som kan kliva in i barnens lekvärld för att 

hjälpa barnen att hålla leken levande eller driva den framåt. Då blir det även 

viktigt att den vuxne som kliver in har koll på barnens lek för att lättare hjälpa 

barnen komma vidare i leken. Det kommer även fram från förskollärarna att 

barnen genom leken får lära sig olika regler och normer.  

 
Vi pedagoger ger leken mycket utrymme i verksamheten, vilket är en 

förutsättning för att få en meningsfull vardag med barnen, men ibland 

kan jag se tendenser till att pedagoger använder leken som en ursäkt för 

att slippa göra annat. Vi säger ofta att leken är så viktig och att barnen 

måste få leka, men i den så kallade “fria leken” finns ofta allt för mycket 

utrymme till kaos. Det är där vi pedagoger måste ta ansvar. (bilaga 3) 

 

I exemplet ovan beskriver förskolläraren hur leken kan bli för fri om 

pedagogerna inte är närvarande och hur leken ses som något viktigt för att få 

en meningsfull vardag.  

 

Vi kan även utläsa att de flesta förskollärarna tycker att det är viktigt att i leken 

träna på det sociala samspelet och det vuxna kan genom leken få saker att 

hända i barngruppen som kanske inte annars hade skett om ingen vuxen varit 

närvarande. Det kan handla om exempelvis nya lekkonstellationer eller 

gruppkonstellationer eller hjälpa barnen med att dämpa ljudnivån eller 

stressnivån om det är så.    

 
Barnen påverkas också mycket av de värderingar de möter tiden 

utanför förskolan, både hemma och i samhället i övrigt. Men, därför 

tänker jag också att lekens roll i förskolan blir ännu viktigare!! (Bilaga 2) 

 

Lek som ett verktyg för lärande 

 

Observationer 

 

När det gäller lek som verktyg för lärande var det svårt att hitta något 

mönster. Vi tittade lite extra på lärande situationer men upplevde att 

pedagogerna mest stöttade barnen. De tog tillvara på barnens intressen men 

just lärande i den form att man pratar färger, siffror eller mönster förekom 

endast vid ett tillfälle under våra observationer. Att pedagogerna ser och har 

lärt sig att fånga barns intressen är uppenbart men att gå vidare i intresset 

tycks vara svårare att få till på ett bra sätt. Vid ett av observationstillfällena 

kunde vi se en pedagog som deltog i barnens lek men att pedagogen blev mer 

en lekkamrat än en medforskande pedagog som stöttade barnen i deras lek. 
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Vid detta tillfälle satt en annan pedagog bredvid och var den som agerade 

gentemot barnen när de behövde stöttning i leken.  

 

Förskollärarnas uppfattningar 

 

Enligt förskollärarnas uppfattningar så är leken ett bra redskap att använda ur 

lärandesynpunkt. En förskollärare skriver att de ska få en projektor och 

projektorduk som de ska kunna använda för att synliggöra barnens lek och 

deras utforskande tillsammans med barnen. För att underlätta detta arbete är 

det alltid närvarande pedagoger som använder sig av olika 

dokumentationsmaterial för att lättare kunna fånga barnens görande direkt. 

Det kan ibland vara en Ipad eller ett enkelt dokumentationsprotokoll.  

 
Ur ett vuxenperspektiv så ser jag på leken som ett jättebra redskap till 

lärande. På vår förskola arbetar vi mycket med pedagogisk 

dokumentation, och det är ur barnens "fria lek" som vi kan se vad de 

intresserar sig för, ta med de intressena och sedan jobba vidare med 

dem. För att lärandet ska bli roligt och meningsfullt för så här små barn, 

behöver kunskapsskapandet ske genom lek - anser jag och mina 

kollegor. Leken är oftast lustfylld och kan engagera många samtidigt 

och vilket verktyg är då inte bättre att använda sig av vid lärandet om 

inte leken? (bilaga 1) 

 

I citatet kan vi se att förskolläraren medvetet använder leken som ett verktyg 

för lärande och även att de använder sig av pedagogisk dokumentation som 

ytterligare ett komplement för att hitta lärandesituationer.  

 

Miljöns betydelse för leken 

 

Observationer 

 

Utifrån våra observationer vad beträffar miljöns betydelse har vi kunnat se 

vikten av att ha en tydlighet i miljön. När pedagogerna har ordnat med olika 

stationer verkar barnen ta för sig på ett annat sätt och känna att det blir 

tydligare vad de kan göra vid olika ställen på förskolan. Det var många barn 

inne på avdelningen men vi upplevde att det var ett behagligt klimat och 

arbetsro inne på avdelningen. Genom våra observationer har vi kunnat se att 

miljön har betydelse för hur barnen väljer att leka och var barnen väljer att 

leka. På den ena förskolan var miljön tydligt uppdelad över hela avdelningen 

och materialet hade en tydlig plats. Barnen använde byggmaterialet i byggen 

och pärlorna “pärlade” barnen med vid pärlbordet. Det fanns även en 

blandning av färdigt material och material som barnen själva kunde fantisera 

vidare kring. Det fanns även utrymmen för rollekar och mer uppstyrda lekar 

så som bygglek eller spel och pussel. I ett av rummen var det en stor spegel 

uppsatt på väggen dit barnen kunde gå om det ville röra på sig eller dansa. Det 

fanns då även en stereo där barnen kunde spela musik.   
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Inne i den stora ateljén fanns det utrymme för barnen att använda många olika 

uttryckssätt. Vid ett av observationstillfällena jobbade det sex barn inne i 

ateljén samtidigt. Stämningen var lugn och harmonisk, nästan magisk. Barnen 

hade fått en uppgift att skapa platsen där Botanica hittade de magiska 

bönorna. Denna uppgift var kopplad till projektet som hela förskolan jobbar 

med. Pedagogerna uppmuntrar barnen till att stanna kvar vid sina målningar 

så att barnen ska tänka efter hur platsen ser ut. Hur ser det ut runt omkring? 

Vilka färger kan man se där? Vad kan man se om man står där? Var låg 

bönorna? Detta var frågor som pedagogerna ställde till barnen. Upplevelsen är 

att pedagogerna tar sig tid att prata med barnen samt utmanar dem vidare i 

sitt sätt att tänka.   

 

När barnen varit ute på gården kunde vi mest se att barnen sprang omkring 

och hade svårt att komma igång med olika lekar eller aktiviteter. Vid ett 

tillfälle satte sig en pedagog på sandlådekanten och genast samlades det flera 

barn i sandlådan med hinkar och spadar och började gräva. Även om det 

tillsynes inte såg ut som att pedagogen involverade sig i barnens lek så fördes 

det samtal mellan pedagogen och barnen. När den andra avdelningen kommer 

ut efter en stund kan vi se att barnen verkar strukturera upp sig i olika sorters 

lekar över gården. Resterande tid som barnen är ute är ingen pedagog 

involverad i några barns lekar. Pedagogerna rör sig över gården utan att stå i 

klungor och prata med varandra. Enda gången det syns ett tydligt 

engagemang mellan barn och vuxen är när något barn gjort sig illa eller 

behöver hjälp med något. Vi kunde se att det inte fanns så många saker ute på 

gården, man hade en gungställning, en sandlåda och en koja. Det fanns även 

sparsamt med lekmaterial så som hinkar, spadar och andra leksaker.     

 

Förskollärarnas uppfattningar 

 

I sammanställningen av breven har vi kunnat se många likheter i svaren vi fått. 

Flera av förskollärarna skriver om miljön och dess betydelse för barnens lek. 

På en av förskolorna har de ett rum som ständigt är i förändring utifrån 

barnens behov och intressen. På en annan anser pedagogerna att det är viktigt 

med en miljö som är tillåtande och inbjudande och som lockar till många 

möten och inspirerar till olika möjligheter att leka. Pedagogerna kan se att 

miljön påverkar barnens val av lekar i vardagen. Barnen utvecklar sitt sociala 

samspel i möten med andra. I breven kommer det fram att det är viktigt att 

miljön är varierande, utmanande, inspirerande och skapar många tillfällen till 

möten mellan barnen.  

 
Barnen leker kreativa lekar i alla våra miljöer och situationer. Utomhus 

såväl som inomhus. Vi ser att miljön påverkar barnens val av lekar i 

vardagen. Barnen utvecklar sitt sociala samspel i möten med andra. 

Miljön tänker vi är varierad, utmanande, inspirerande och skapar 

många tillfällen till möten mellan barnen och det är också så vi vill att 

den ska vara. Den ger goda möjligheter till lärande och utveckling av 

det sociala samspelet. Miljö och situation påverkar vilken form av 

samspel det blir. Vi kan se att barnen får utveckla sitt lärande kring 
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matematik, språk, naturvetenskap och teknik i många olika situationer 

och miljöer, bl. a i skogen, i bygg och konstruktion och i utelek på 

gården. (Bilaga 4) 

 

Citatet ovan visar på att förskolläraren tycker att miljön ska ge goda 

möjligheter till lärande och utveckling av det sociala samspelet.  Miljön och 

olika situationer kan påverka vilken form av samspel som sker mellan barnen. 

Det är inte bara i inomhusmiljön som förskollärarna uttrycker sig se att barnen 

utvecklar sitt lärande utan även andra miljöer som barnen får besöka 

regelbundet bidrar till detta, så som skogen, i bygg och konstruktion och i 

utelekar på gården. Här får barnen bland annat utveckla olika kunskaper kring 

olika språk som matematik, naturvetenskap och teknik.   

 

Förskollärarna upplever att det sker olika sorters lekar beroende på vilken 

ålder barnen har. De som jobbar med de yngre barnen uttrycker att barnen 

utforskar sin omgivning på ett annat sätt än de äldre barnen. De yngre barnen 

provar sig fram med det sociala samspelet, härmar kompisarna, de får lära sig 

att träna på turtagning, ge och ta, tittut, lyssna, känna, smaka, undersöka och 

upptäcka. Att göra lika som kompisen är en rolig och utvecklande lek som ofta 

pågår bland barnen. I breven kommer det fram att de något äldre barnen ofta 

börjar träna sig på olika sorters rollekar. Istället för att härma sina kompisar 

börjar de även att härma andra vuxna människor i deras omgivning. Det kan 

handla om att prata i telefonen, åka buss eller leka med dockor.   
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 Diskussion 
I den här delen presenterar vi vår resultatdiskussion där vi jämför de slutsatser 

vi kommit fram till utifrån vårt empiriska material med bakgrund i 

forskningen vi använt oss av i litteraturdelen. 

 

Resultatdiskussion 

 

Här vill vi börja med att återkoppla till vårt syfte med denna studie som var att 

ta reda på 12 pedagogers uppfattningar om lek i förskolan. Eftersom att det 

finns många tänkbara aspekter i resultatet så har vi valt att begränsa oss till det 

vi menar är relevant och intressant utifrån vårt problemområde och det 

kategorier vi jobbat fram i resultatet. De fyra olika kategorierna vi har är 

Pedagogernas syn på lek i förskolan, Lek som ett verktyg för lärande samt Miljöns 

betydelse för leken. Resultatdelens sista kategori, Lek i förskolan, har vi valt att 

inte benämna som en egen kategori i den här delen eftersom vi har vävt in den 

i de övriga kategorierna.  

 

Utifrån de brev vi fått från olika förskollärare har vi kunnat urskilja resultatet 

att barnen leker olika lekar beroende på deras ålder. Vi kan se att de yngre 

barnen utforskar sin närmiljö på ett helt annat sätt än vad de äldre barnen gör. 

Det kan bland annat handla om träna på det sociala samspelet, härma 

kompisen eller känna och smaka på olika saker. De äldre barnen börjar träna 

på rollekar och istället för att härma en kompis kan de nu börja härma de 

vuxnas aktiviteter. Landt Ivarsson (2013) skriver om vikten av att barnen själva 

får träna sig på att ta egna initiativ till olika lekar och genom det tränar de 

deras egna självständiga kreativitet. Här blir det även viktigt att de som jobbar 

i förskolan kan svara på barnens egna initiativ. Det handlar om att försöka 

förstå barnens olika lekkonstruktioner. I breven kan vi se att förskollärarna ger 

uttryck för detta. De förmedlar till oss att det är viktigt med närvarande vuxna 

i barnens lek eftersom det lätt kan bli kaos i barnens fria lek. Den vuxnes roll 

blir här att hjälpa barnen att komma vidare i leken. Den vuxne som deltar vet 

vilka gränser och regler som gäller och dessa situationer kan för barnen vara 

svåra att själva hantera. Landt,Ivarsson (2013) skriver också om organisationen 

på en förskola och vikten av att ta hänsyn till leken när det planeras in andra 

typer aktiviteter. Vi kan även se att förskollärarna upplever att barnen ibland 

faktiskt vill leka helt ostört från vuxnas medverkan. Återigen kommer vi in på 

vem man är som person och i ett av breven uttrycker sig en förskollärare att de 

vuxnas deltagande i barnens lek är något som varierar, både från person till 

person men även över tid. När vi gick tillbaka till våra observationer så såg vi 

att pedagogerna ofta var nära barnen när de lekte med inte närvarande i leken. 

Vi några få observationstillfällen klev pedagogen in och stöttade barnet på ett 

sätt som främjade sampel mellan barnen och koncentration till att leka.  
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Pedagogers syn på lek i förskolan 

 

I den första kategorin vi har, Pedagogers syn på lek i förskolan, kan vi utläsa 

resultatet att begreppet “fri lek” är något som flera av pedagogerna nämner 

som en del i verksamheten. Med detta begrepp menas att barnen själva väljer 

vad de vill leka eller göra. Engdahl (2013) beskriver hur viktigt det är att 

barnen själva ges utrymme till att ta egna initiativ. Det är genom de egna 

initiativen som barnen uppmuntras att vara kreativa i leken.  

 

De flesta pedagogerna i studien ger uttryck för att pedagogens närvaro i leken 

blir viktig. Likt tidigare forskning visar sig detta vara något inverkar på 

barnens lek och hur lekarna utformas (Engdahl, 2013). Pedagogerna vill stötta 

barnen i leken men inte ta över den i syfte att låta barnen ta ansvar för sin egen 

lek. Vi menar att detta kan komma i konflikt med vad Bygdeson, Larsson 

(2010) skriver om relationen mellan barn och vuxna. Vikten av ett bra samspel 

mellan pedagoger och barn när det gäller barns koncentrerade lekar. 

Pedagogen måste verkligen vara lyhörd i hur de uppfattar innebörden av 

samspelet mellan sig själv och barnet. Man måste fokusera på barnets 

föreställningsvärld och perspektiv. Vi ser att de intervjuade pedagogerna är 

medvetna om detta men vilket perspektiv de intagit framkommer inte, detta 

gör att intentionen till att stötta barnen blir tydlig men att fokus kan läggas på 

fel saker i enlighet med forskning. Den pedagog som vi menar kommer 

närmast att inta ett perspektiv som stödjer Bygdeson, Larssons (2010) teori när 

det kommer till att fokusera på barnets föreställningsvärld och perspektiv 

uttrycker sig så här i brevet. 

 
Min roll som pedagog är dock aldrig passiv som jag ser det trots att 

barnen har eget utrymme för sin lek utan jag har en skyldighet och vilja 

att vara närvarande och lyhörd för vad som leks, hur det leks och att 

ibland kliva in i leken för att föra den framåt, utveckla den eller hjälpa 

barn som har svårigheter att komma med. (Bilaga 2)  

 

Några av pedagogerna tar upp leken som ett viktigt verktyg för samspel 

mellan barnen men även samspel mellan barn och vuxna. Men pekar speciellt 

på leken som ett verktyg för att få en lugn miljö på förskolan. Här ser man 

återigen leken ur ett vuxenperspektiv och något som man kan använda för att 

dämpa ljudnivån. Som Wetterblad (2012) skriver så blir det viktigt att den 

vuxne finns till hands och stöttar barnen i relationsskapande. Vi menar att 

genom att vara en vuxen som tänker på detta sätt så skapar man en miljö där 

alla trivs och man behöver inte se leken som detta verktyg utan istället 

relationerna. Vi kan även se att pedagogerna har liknande uppfattningar om 

att man behöver bekräfta barnen i olika situationer, återigen krävs det att man 

jobbar tillsammans med barnen.  

 

Wetterblad (2012) skriver att det genom leken som barnen bygger sina 

relationer och att det är genom responsen från andra människor som vi skapar 

mening i vår tillvaro samt får syn på oss själva. Betydelsefulla människor som 
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ser och bekräftar barnet i dess uppväxt kan bidra till en positiv självbild som 

hjälper barnet i dess identitetsskapande. Genom leken lär sig barnen att 

interagera med andra och på så vis skapa relationer till kamrater. Leken kan på 

så vis bidra till att lära sig förstå hur barnet ska agera för att behålla sina 

kamrater. Ibland behövs vuxna som närvarar för att hjälpa de barn som saknar 

olika former av strategier för kompisskapande vilket även innebär att den 

vuxne inför olika normer i barngruppen. Genom att organisera för 

gemenskapslek ökar man en känsla för att ett positivt sammanhang och en 

positiv kamratpåverkan. Vidare skriver författaren om ”lekskickliga” barn, det 

är barn som förstår turtagande, samförstånd och ömsesidighet. Andra saker 

som dessa barn förstår är de olika transformationerna och meningarna som 

olika lekar har. Alltså att en bråklek innebär att de som är med ”förvandlas” i 

leken, så även handlingar, tid och rum. Dessa barn kan även gå med på 

kompromisser och stora eftergifter i leken bara leken i sig får fortsätta. Målet 

med leken blir alltså att den ska pågå eller fortsätta. Barnen som kan leka 

många olika lekar av olika slag men även på olika sätt är ofta barn som är en 

stor tillgång i en grupp, framförallt när det gäller kontakt med andra barn. 

 

Lek som ett verktyg för lärande 

 

Den andra kategorin, Lek som verktyg för lärande, kändes given eftersom alla 

pedagogerna tog upp lärande ur olika synvinklar. Alla nämnde inte lärande i 

den aspekten att det handlade om ett specifikt ämne men de nämnde hur 

viktig leken var för relationer och kamratskapande bland annat.  

 

Att som vuxen inta ett barnperspektiv eller inte kom att bli ganska avgörande i 

analysen av resultatet, ett exempel på detta ger sig i uttryck när en av 

förskollärarna skriver i sitt brev att det är i den organiserade leken som barn 

får chansen att utvecklas. Vad vi kan förstå så menar hon vuxenstyrda 

aktiviteter när hon skriver organiserad lek och delar därför upp leken i olika 

kategorier utan att själv verka fundera vidare över detta. Hon skriver att 

barnen utvecklas inom olika saker vid olika lekar (organiserade, 

oorganiserade). Här menar vi att det blir viktigt att man som pedagog tar 

tillvara på barnens olika intressen och som Land, Ifvarsson (2013) skriver, 

förstå barnens olika lekkonstruktioner. Detta för att se leken som lek utan olika 

kategorier utan som något som barnen skapa, med eller utan vuxnas 

inblandning. 

 

En av förskollärarna tar upp pedagogisk dokumentation som ett verktyg för 

lärande. Man dokumenterar för att se vad barnen intresserar sig för och sedan 

väver man in olika former av lärande i barnens aktiviteter utifrån deras egna 

intressen. Alnervik (2013) menar att pedagogisk dokumentation är ett verktyg 

för lärande, genom att använda sig av detta ökar man medvetenheten hos 

pedagogerna när det gäller att se lärande. Att förskolläraren tar upp 

pedagogisk dokumentation i brevet när vi frågar efter leken menar vi tyder på 

en medvetenhet om att allt barnen gör om dagarna är viktigt. Förskolläraren 
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ser leken som något som hör ihop med lärande och i likhet med vad Tullgren 

(2013) beskriver så använder sig denna förskollärare av leken som ett 

pedagogiskt verktyg där kunskaper om det enskilda barnets lärande sätts i 

fokus såväl som hela barngruppens. 

 

Vi har i vår studie också sett att de flesta förskollärarna har kopplat ihop lek 

och lärande på ett eller annat sätt. Detta kan vi ställa mot Sheridan & Pramling, 

Samuelsson (2009) som i en studie kommit fram till att lek och lärande ofta 

skiljs åt. Kanske har synen på lekens betydelse förändrats över dessa år för att 

komma att bli något ännu viktigare samt något som används som ett verktyg. 

Det kan också tänkas att det är så att pedagogerna i studien (a.a.) som förhöll 

sig kritiska till lärande i förskolan utgick från just lärande och inte lek som i 

vårt fall. 

 

Miljöns betydelse för leken  

 

I den tredje kategori, Miljöns betydelse för leken, har vi sett att förskollärarna är 

överens om att miljön har en stor betydelse för barnens lek på förskolan. Det 

kommer fram att en förskola har ett rum som alltid är i ständig förändring där 

barnens behov och intressen är utgångspunkten. Vi kan också se att 

förskollärarna ser betydelsen och vikten av en miljö som är tillåtande samtidigt 

som den ska locka barnen till olika möten och bjuder in barnen till lek. I vårt 

resultat kan vi se att förskollärarna är överens med den litteratur vi har. Åberg 

& Lenz Taguchi (2005) menar också att miljön måste vara i ständig förändring 

efter barnens behov och intressen eftersom att det varje år kommer nya barn 

till grupperna med nya förutsättningar och intressen. Något som författaren 

skriver fram som en viktig aspekt är att det är miljön som ska anpassas efter 

barnen och inte barnen som ska anpassa sig till miljön.  

 

I våra observationer från en av förskolorna kunde vi se att det fanns en 

blandning mellan olika typer av material som barnen kunde använda. Det var 

bland annat material som hade ett mer tydligt användningsområde samtidigt 

som det fanns material som var mer fritt för barnen att tänka kring. Inne på 

avdelningen fanns det tydliga stationer för barnen där man tydligt såg vilken 

aktivitet man kunde hålla på med. Persson(2008) skriver om den 

“verkstadsinredda” miljön som innebär tydliga hörnor där barnen på ett lätt 

sätt kan se vilken aktivitet som finns att göra. Han skriver även om miljöer där 

barnen själva kan klara av saker utan att alltid be en vuxen om hjälp. Han 

kallar dessa miljöer för “självinstruerande”. Vidare skriver han även om det 

lösa materialet som bör finnas tillgängligt för barnen att använda, både 

inomhus och utomhus. Inne kan det handla om till exempel filtar, kuddar och 

stolar medan det utomhus kan handla om små brädbitar, pinnar och 

stenar.(a.a.) Förskollärarnas uppfattningar rör mest det material och de miljöer 

som är fasta på förskolan, ingen benämner “löst” material som finns 

tillgängligt för barnen att använda fritt i olika lekar eller på olika platser på 

förskolan.  
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Från observationerna som vi gjorde på utegården på en förskola kunde vi inte 

heller se att barnen erbjöds olika typer av löst material. Det var snarare 

sparsamt med sådant material för barnen. Det mesta som fanns för barnen att 

använda var fasta material eller lekplatser, till exempel gungställning, 

sandlåda och en koja, samt sparsamt med annat material så som hinkar och 

spadar. Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att för att man ska kunna ordna 

en miljö för barnen som är meningsfull och väcker barnens intressen är det 

viktigt att ständigt observera vad det är barnen gör och vilket material det är 

barnen använder samt vilket material barnen inte använder. När detta sker 

kan vi väcka barnens lust samt deras nyfikenhet till att skapa möten med 

andra och söka nya kunskaper. Vi kan se att detta är något som förskollärarna 

är väl medvetna om eftersom det framkommer från flera av dem. De vill ha 

miljöer som skapar många tillfällen till möten mellan barnen, den ska vara 

inspirerande och locka till lek och aktivitet. Utifrån våra observationer är detta 

något som kan vara svårt att få till över en hel dag. Vad detta beror på kan 

vara olika faktorer beroende på situation. Men några faktorer som vi tror kan 

spela roll handlar om det som Persson (2008) skriver om att lokalerna ofta är 

byggda för mindre barngrupper än vad vi har idag, att platsbristen är en 

bidragande orsak till att barnen inte får tillräckligt med vila vilket gör att vi har 

stora barngrupper med många trötta barn tillsammans på en liten yta. En 

annan sak som vi kan se spelar en roll för hur man kan få till en bra miljö och 

ett behagligt klimat i gruppen är självklart förskollärarnas egen syn på barns 

lek. Johansson & Pramling, Samuelsson (2006) menar att en förskollärare måste 

stötta barnen i deras lek utan att styra den. Leken som barnen har måste 

skyddas samtidigt som den kan behöva stöttning just för att stödja barnen i 

deras kreativitet, kontroll och fantasi. 

 

Avslutande Reflektioner 

 

Som en kort avslutning på vårt examensarbete vill vi hänvisa till studiens 

problemområde. Vad är lek i förkolan och hur ser pedagogerna på lek. Genom 

den empiriska insamlingen av datamaterialet har vi fått svar på våra frågor vi 

hade i studien. Vi har kunnat se att pedagogerna har goda kunskaper om 

ämnet genom deras sätt att skriva fram leken i breven. Utifrån de brev vi fick 

från olika förskollärare, tillsammans med våra observationer och studiens 

frågeställningar kunde vi urskilja fyra olika kategorier att sammanställa vårt 

resultat genom. De olika kategorierna blev, Pedagogers syn på lek i förskolan, lek 

som ett verktyg för lärande, miljöns betydelse för leken samt lek i förskolan. I den 

efterkommande diskussionsdelen har kategorin lek i förskolan vävts in i de 

övriga kategorierna eftersom vi upptäckte att den kategorin blev svår att 

diskutera för sig själv då vi tyckte att allt vi skrev där passade in i de övriga 

kategorierna med.  Den tidigare forskningen som vi skriver om i bakgrunden 

känner vi stämmer bra överens med resultatet som vi kommit fram till. 

Genom att pedagogerna som jobbar i förskolan aktivt deltar i och observerar 

barnens leksituationer och miljöer kan det bidra till ett bättre lekklimat på 



  

 

30 

 

förskolan där barnens behov och intressen är det som ligger till grund för 

barnens utveckling och lärande. I barnens lek ges de möjligheter att träna sina 

olika förmågor och det sociala samspelet som är en grund för det livslånga 

lärandet.     

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie handlar om pedagogers olika uppfattningar om lek i förskolan 

och hur det kan se ut. För att ta studien vidare till en ny nivå hade det varit 

intressant att även ta med barnens perspektiv på lek i förskolan. Vi tänker att 

det hade kunnat vara intressant att få med även deras perspektiv eftersom 

förskolan är en verksamhet för barnen. Det hade vi till exempel kunnat göra 

genom barnsamtal eller barnintervjuer. Genom att ta med även barnens 

perspektiv i den här frågan skulle vi kunna få fler nyanser som handlar om 

ämnet lek i förskolan. 
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BILAGA 1 
Hej  

Lek i förskolan utgör en stor och viktig del av vår verksamhet. Barnen älskar ju 

att leka och vill göra det så fort tiden finns för det, dvs. när det inte ska ätas, 

vilas osv. På vår avdelning kan man väl säga att vi har två olika sorters lek; fri 

lek (det uttrycket har du väl aldrig hört förut va? ha ha!) och styrd lek.  

Ur ett barns perspektiv så tror jag att de är väldigt nöjda över båda sorternas 

lek, men att om man skulle fråga dem så skulle de nog uttrycka sig att det är 

roligare när de själva får bestämma vad och med vem de ska leka. Däremot är 

det oftast glada miner när vi "dukar upp" för en styrd och gemensam 

lek/aktivitet, och barnen slänger sig in i det med stort engagemang. Genom 

leken får barnen möjligheter till att pröva att inta olika roller som finns och 

dramatisera - vilket de flesta barn verkar tycka är roligt att göra. Oftast ser vi 

hur våra barn klär ut sig till prinsessor, doktorer, hundar, som vår "köksa" eller 

hur de leker mamma, pappa och barn. Eller att få pröva på att vara lokförare 

och köra tåget runt den stora tågbanan. Superhäftigt att få kliva in i en helt 

annan roll än sin egna! Genom leken kan barnen uttrycka sig och ta plats på ett 

sätt som de kanske inte skulle kunna/våga göra i vanliga fall. 

Ur ett vuxenperspektiv så ser jag på leken som ett jättebra redskap till lärande. 

På vår förskola arbetar vi mycket med pedagogisk dokumentation, och det är 

ur barnens "fria lek" som vi kan se vad de intresserar sig för, ta med de 

intressena och sedan jobba vidare med dem. För att lärandet ska bli roligt och 

meningsfullt för så här små barn, behöver kunskapsskapandet ske genom lek - 

anser jag och mina kollegor. Leken är oftast lustfylld och kan engagera många 

samtidigt och vilket verktyg är då inte bättre att använda sig av vid lärandet 

om inte leken? 

 

Sedan anser jag att barnen genom leken lär sig olika normer och regler, att ett 

socialt samspel sker och att vi vuxna, med hjälp av lek, kan få saker att hända i 

barngruppen som kanske inte skulle ha hänt annars. T.ex. ändra runt lite på 

gruppkonstellationer, dämpa ljud- och stressnivå om så behövs osv.  

 

På vår förskola har vi många barn i en lokal med få rum. För att det inte ska bli 

för hög ljud- eller stressnivå för oss alla, försöker vi dela upp oss pedagoger 

och barngruppen så mycket som vi kan. Ibland går en del av barngruppen ut 

och har lite fri- eller gemensam lek ute på gården/utanför gården medan några 

har fri- eller gemensam aktivitet/lek inomhus. Det som blir trist när vi har de 

förutsättningarna vi har inomhus, är att även om vi låter barnen ha fri lek, så 

måste vi ändå begränsa dem med i vilket rum de ska hålla till i - för att det inte 

ska bli ett evigt spring på avdelningen. Så de barnen som har valt att leka med 

varandra, får oftast berätta för oss pedagoger vad de leker och därefter 

"placeras de ut" någonstans på avdelningen. Jättetrist tycker vi nog allihopa! På 



  

 

 

en gång begränsas ju barnens möjligheter i leken när vi behöver göra på detta 

vis. Vi alla önskar nog att vi hade haft något extra rum, en mindre barngrupp, 

eller ännu bättre...ytterligare en avdelning, för att kunna låta alla barn röra sig 

och leka som de vill - när de vill. 
 



  

 

 

  
 



  

 

 

BILAGA 2 
Mina tankar om barns lek i förskolan 

Jag jobbar som förskollärare på en kooperativ småbarnsavdelning med 10 barn 

i åldrarna 1-3år. 

Jag ser på leken i förskolan som en absolut nödvändigt och att det inte går att 

bedriva en verksamhet för och med barn utan att leken finns närvarande i 

ALLT. Leken är med barn naturligt i det mesta som de tar sig för och det är 

därför viktigt att jag som pedagog sätter ett värde i detta och i min 

yrkesutövning använder leken som mitt främsta verktyg. 

 

Jag ser det dock som viktigt att poängtera att det är skillnad på mitt vuxna 

”leksätt” och barnens och att det bör göras utrymme i verksamheten för bådas 

varande. När jag på mitt vuxna sätt vill leka – oavsett det gäller en situation för 

lärande eller en situation där jag blir inbjuder eller aktivt deltar i barnens lek 

blir det hur mycket jag än vill ett lite konstlat sätt jämfört med barnens egna 

lekande med varandra eller i ensamlek. Barnen är oslagbara mästare i konsten 

att leka och jag kan närma mig och försöka förstå och vara närvarnade men 

ändå anser jag det lite av barnens ”egna värld” som jag aldrig helt och fullt kan 

bli en fullständig del av. 

Min roll som pedagog är dock aldrig passiv som jag ser det trots att barnen har 

eget utrymme för sin lek utan jag har en skyldighet och vilja att vara 

närvarande och lyhörd för vad som leks, hur det leks och att ibland kliva in i 

leken för att föra den framåt, utveckla den eller hjälpa barn som har 

svårigheter att komma med. Det kräver lite känsla att läsa av barnens lek för 

att kunna tyda och förstå hur min pedagogroll bör se ut i olika situationer och 

den går bara att tillägna sig i samvaro med barn. 

 

Fri lek är ju flitigt använt i förskolan och ja det är lite vad jag menar är ena 

delen av barns lek i förskolan MEN att poängtera barnen får aldrig lämnas i sin 

lek helt och fullt. En bra leksituation kräver också en närvarande vuxen som 

vet ramar, gränser och regler och kan hjälpa barnen när det uppstår situationer 

som kan vara svåra för dem att själva hantera. 

Hoppas det är klargjort något så när hur jag ser på detta ämne och lycka till 

med fortsatta arbetet… 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 BILAGA 3 
Leken 

1-3 år 

Leken på våran avdelning är ganska okomplicerad bland de yngsta barnen, 

handlar mycket om att öva sig i att samspela med andra. Härma, turtagning, 

ge och ta, tittut, lyssna, känna, smaka, undersöka och upptäcka är ständigt 

pågående projekt på avdelningen. Att göra lika som kompisen är en rolig och 

utvecklande lek som ofta pågår bland barnen. 

De äldsta barnen på vår avdelning har börjat leka mer rollekar och härmar de 

vuxnas göranden, kanske mer än varandras. Pratar i telefon, åker buss, leker 

med dockor etc. 

Som pedagoger försöker vi vara nära i barnens lek, bekräfta och sätta ord på 

det som sker. I leken tränar barnen sina sociala färdigheter på olika sätt. Vi 

pedagoger försöker, i möjligaste mån, låta barnen lösa sina konflikter, utan att 

vi lägger oss i för tidigt. Detta för att barnen skall få möjlighet att träna sig i 

konfliktlösning. Vi har dock nolltolerans när det gäller våld. 

Vi pedagoger ger leken mycket utrymme i verksamheten, vilket är en 

förutsättning för att få en meningsfull vardag med barnen, men ibland kan jag 

se tendenser till att pedagoger använder leken som en ursäkt för att slippa göra 

annat. Vi säger ofta att leken är så viktig och att barnen måste få leka, men i 

den såkallade “fria leken” finns ofta allt för mycket utrymme till kaos. Det är 

där vi pedagoger måste ta ansvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 BILAGA 4 
4-5 åringar ( fyra förskollärare skrev ihop.) 

 

Barnen leker kreativa lekar i alla våra miljöer och situationer. Utomhus såväl 

som inomhus. Vi ser att miljön påverkar barnens val av lekar i vardagen. 

Barnen utvecklar sitt sociala samspel i möten med andra. Miljön tänker vi är 

varierad, utmanande, inspirerande och skapar många tillfällen till möten 

mellan barnen och det är också så vi vill att den ska vara. Den ger goda 

möjligheter till lärande och utveckling av det sociala samspelet. Miljö och 

situation påverkar vilken form av samspel det blir. Vi kan se att barnen får 

utveckla sitt lärande kring matematik, språk, naturvetenskap och teknik i 

många olika situationer och miljöer, bl a i skogen, i bygg och konstruktion och 

i utelek på gården. Vi ser att barnen intresserar sig för rollek av olika slag, att 

arbeta med Play-Doh, bygg och konstruktion, pussel, djur, sång o musik, 

rörelse o s v. Rollek och bredvid-lek är de vanligaste lekformerna, överallt på 

förskolan. Ute försiggår extremt mycket rollek, i husen, sanden (t ex 

trädgårdsland) osv. De bygger mycket av det stora byggmaterialet (sådant som 

inte är ”förutbestämt”). Inne leker barnen i alla rum och använder all tid de 

kan till egen lek. Barnen befinner sig ofta i byggen, där kan material blir vad 

som helst. Mer ”färdigt material” kan tydliggöra den egenvalda leken och 

skapa mening i sammanhangen. Både färdigt och ofärdigt material är viktigt 

för leken. De olika rummen känns ”stabila” med de uttryck de fått. Vi 

reflekterar ofta kring vad som påverkar att barn vistas i olika miljöer vid olika 

tidpunkter på året. 

Barnen vill ofta visa de vuxna vad de gjort i leken. De gånger den vuxne är 

med och startar igång leken så vill de att man är med hela leken. Vi 

uppmuntrar barnen att bjuda in till lek och se varandra. Barn som inte har 

något att göra och inte deltar i någon lek uppmuntras att gå in i en befintlig lek 

och fråga vad barnet kan göra i leken. Vi vuxna  hjälper också till att hitta roller 

i leken. Pedagogerna leker regelbundet så kallade regellekar tillsammans med 

barnen. Om vuxna kommer till en rollek som barnen redan påbörjat uttrycker 

barnen ofta att de vill vara ifred och leka. Vuxnas deltagande i barns lek 

varierar från person till person och över tid. 

Måndag till onsdag jobbar vi i projekt på fm. Men barngruppen är stor och vi 

måste alltid dela på gruppen. En grupp är inne och en grupp ute. Barnens 

gruppstorlek och antalet pedagoger gör att alla barn inte kan jobba i projektet 

samtidigt. Eftermiddagarna är vi ofta ute och barnen har då nästan alltid ”fri 

lek”. 

 

 

 

 



  

 

 

 BILAGA 5 
Hej! 

Jag rabblar bara, fritt från hjärtat... Det blir lite huller om buller hur det är och 

hur jag vill att det ska vara... 

 

Jag fokuserar mer på hur det ser ut på min avdelning. Något jag tror är a och o 

i barnens lek är närvarande vuxna, som kan läsa situationer och ge vägledning 

och stöd innan det händer saker i gruppen. Lek som på håll ser ut att fungera 

bra kan ibland istället vara "maktspel och utfrysning", speciellt bland äldre 

barn. Vi försöker vara dessa närvarande vuxna i vardagen. Den egna leken 

tycker jag är viktig för barnen, eftersom det ger så goda möjligheter att 

utveckla sitt sociala samspel. I den egna leken tänker jag också att det är 

viktigt med en tillåtande och inbjudande miljö, som ger många olika 

möjligheter till lek. En utmaning för oss pedagoger i förskolan ser jag i att det 

allt oftare blir mer könsuppdelad lek när de börjar komma upp i 

"storbarnsåldern". Vad det beror på vet jag inte, det finns det säkert forskning 

om, som ni kanske läser?! ;-) Jag tror att det där handlar mycket om hur vi 

vuxna bemöter barnen i leken och deras val av lekar... Nån enkel lösning tror 

jag inte det finns, för barnen påverkas också mycket av de värderingar de 

möter tiden utanför förskolan, både hemma och i samhället i övrigt. Men, 

därför tänker jag också att lekens roll i förskolan blir ännu viktigare!! 

 

Även organiserade lekar (i lagom dos) ger barnen goda chanser till utveckling, 

tycker jag, om de är på en lagom avancerad nivå för åldern. Då tränas 

turtagning, att förstå instruktioner m m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 BILAGA 6 
På vår förskola startar dagen på torget, där finns det många aktiviteter som 

inbjuder barn till lek, bland annat rollekar, konstruktionslekar, sång- och 

musiklekar. Sedan går vi pedagoger tillsammans med barnen in på vårt 

hemvist och har ett gemenssamt morgonmöte. Där presenterar vi pedagoger 

vad det finns för val att välja och barnen får sedan göra ett val. valen kanbestå 

av rollekar, skapande i ateljén, skriv-/rit, konstruktionslekar, utelekar osv. Vi 

har valt att utforma rummen på olika sätt. Ett rum förändras ständigt utefter 

barnens intressen. I rummet brukar vi duka upp med tyger och kartonger för 

att sedan se vad barnen utforskar med detta. Vi som pedagoger brukar finnas 

med i barnens lek, ofta med ett dokumentationsmaterial (Ipad och dok-

protokoll) Vi finns tillgängliga och i närheten av barnen. I dagarna kommer vi 

att få en projektor och en projektorduk vilket kommer göra att vi lättare kan 

föra en reflektion tillsammans med barnen och det hjälper oss synliggöra 

barnens lek och utforskande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BILAGA 7 
Hej. 

 

Vi är två förskollärarstudenter Erika och Emma som är inne på vår sjunde och 

sista termin. Vi läser mot Mittuniversitetet i Härnösand och ska examineras i v 

51. Just nu håller vi på med vårt examensarbete som handlar om barns lek i 

förskolan och vi skulle gärna vilja komma för att observera barngruppen som 

ert barn går i. Vi kommer att titta på barnens lek och all dokumentation 

kommer att ske med papper och penna. Alla barn kommer att förbli anonyma 

så även förskolan vi besöker. Det kommer ungefär att handla om två till fyra 

besök. Under våra besök kommer vi alltså inte att fota eller filma något utan 

endast föra anteckningar med papper och penna. Om ni inte vill att ert barn 

ska medverka var vänlig hör av er till förskolan eller oss.  

 

Om ni har några frågor så är ni välkomna med dom! 

 

Med vänliga hälsningar Erika och Emma 

Emma Purhonen    emni1111@student.miun.se 

Erika Rothoff   erro1105@student.miun.se 

 

Hej. 

 

Vi önskar att du som förskollärare hjälper oss med vårt examensarbete som 

handlar om lek i förskolan. Vi vill att du skriver ett brev som du riktar till oss, 

där du beskriver leken i förskolan, hur det ser ut på din förskola och hur du 

skulle vilja att det ser ut? Beskriv gärna ur både ett barn- och vuxenperspektiv.  

 

Vi skulle behöva ditt svar senast den 5 november men gärna tidigare;) 

 

Om ni har några frågor så är ni välkomna med dom! 

 

Med vänliga hälsningar Erika och Emma  

 

Emma Purhonen     emni1111@student.miun.se 

Erika Rothoff   erro1105@student.miun.se 
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