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Abstrakt

Syftet med studien har varit att utveckla förståelse vad pedagoger har för syn 
på lek i förskolan och hur de ser på sitt eget deltagande.
Studien har en fenomenografisk ansats och det har genomförts kvalitativa 
intervjuer med fyra pedagoger som arbetar på tre förskolor. Resultatet i 
studien synliggör några tänkbara variationer av uppfattningar som pedagoger 
kan ha om fenomenet lek. Med utgångspunkt i studiens frågeställningar 
formulerades kategorier utifrån informanternas utsagor. Kategorierna som 
beskriver pedagogers uppfattningar om lek är följande; Lekens betydelse, lek 
och lärande, lek som arbetssätt, pedagogers delaktighet i lek, styr leken, 
inbjuden, del med mig av kunskap och tiden.

Tolkningen av pedagogernas svar visade på att de var medvetenhet om lekens 
betydelse för barn. Pedagogerna menade att deras uppgift var att finnas till 
hands för barnen. Att aktivt delta i lek var inte något som prioriterades, detta 
på grund av att de menade att leken skulle ses som barnens egen tid. För att 
pedagogerna skulle delta skulle de bli inbjuden av barnen. 

Nyckelord: Lek, förskola, delaktighet, pedagoger
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Inledning 

Den här studien handlar om pedagogers syn å leken i förskolan och på deras 
delaktighet i barnens lek. Lek har funnits i alla tider och alla har vi olika 
upplevelser av ordet lek och vad det betyder, och på så sätt tolkar barnens lek 
på olika sätt.

 I Läroplan för förskolan Lpfö98. Reviderad 2010, Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) 
står det:

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk
av leken för att främja varje barn utveckling och lärande skall präglas
i  förskolan.   I  lekens  och  det  luftfyllda  lärandet  olika  former
stimuleras  fantasi,  inlevelse,  kommunikation  och  förmåga  till
symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem.

( Skolverket, 2010 s.6)

Man kan sedan fortsätta att läsa:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och
sin lust samt förmåga att leka och lära. (s9)

Leken behövs för att barnen ska kunna förstå sig själva, sin omgivning samt att
kunna sätta in sig i olika situationer. Leken är viktig för barn och de behöver 
leka.  I ”Lära i förskolan” står det ”Att leka är något barn gör frivilligt” 
(Socialstyrelsen 1990:4, s. 15)
Leken handlar mycket om barns lära och utveckling och genom leken 
stimulerar barnen sin fantasi, inlevelse. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) anser att barn genom leken utvecklas socialt, känslomässigt, motoriskt 
och intellektuellt. I leken utvecklar barn tankar och hypoteser med andra eller 
för sig själv. Genom lek förankras den kunskap och de begrepp som barnen 
har lärt sig. De lär sig att kommunicera, samarbeta och lösa problem. I lek med
vuxna lär barnen sig grunderna för social samvaro, samtycke, ömsesidighet 
och tur tagande. I lek med känslor lär de känna sina känsloreaktioner och de 
får kontroll över rädsla och aggression. I lek med saker bearbetar barn sina 
upplevelser. I lek med saker stimuleras också den kognitiva utvecklingen. 

Kvalitet i förskolan (2005) som är utgiven av skolverket menar man att lek, 
utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Lärandet ska främjas av en rik och varierad 
verksamhet. Rapporten menar även att experimenterande och undersökande 
lek och skapande verksamhet stimuleras barns kommunikation, fantasi och 
förmåga till symboliskt tänkande. 
Lek är en verksamhet från barns perspektiv, en verksamhet som Fröbel (1782-
1852) tog fasta på i förskolans begynnelse. Leken har sedan dess under olika
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tidsperioder tillmätts olika värde, och gör så än idag i olika kulturer och 
sammanhang (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).
När föräldrarna kommer och hämtar barnen på förskolan frågar de ofta vad de
har gjort under dagen. Svaret blir nästan alltid: ”Lekt.” Föräldrarna frågar då 
om de inte har gjort något annat också. Vi pedagoger behöver bli bättre på att 
förklara vad lek egentligen är och vad vi använder den till.
Använder pedagogerna leken som ett pedagogiskt verktyg där de själva deltar 
i leken eller har de den som ett tidsfördriv för barnen för att kunna ta en kopp 
kaffe. Det är på grund av att barnen kan lära sig så mycket genom leken som vi
tycker att ämnet är intressant. När man sedan spånar vidare på ämnet blir det 
intressantare att ta reda på hur pedagoger anser att de jobbar med leken. 
Därför vill jag ta reda på vad några pedagoger anser vad de har för roll i leken 
och hur de använder den.  
Finns det något bättre än att se och höra barnen glädje och entusiasm när de 
beger sig in i lekens värld. 
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Bakgrund

Förskolans lek historia 

Dagens förskola har vuxit fram ur barnkrubbor och barnträdgårdar. 
Barnkrubborna kom under den snabbt framväxande industrialismen. Den 
första barnkrubban öppnades 1854 efter det kom, barnträdgårdsrörelsen, 
vilken är grundad av Friedrich Fröbel. Det var ett syskonpar vid namn Ellen 
och Maria Moberg som med och startade denna verksamhet i Sverige. Tanken 
var att ordna barnpassning åt arbetarklassens barn. Kvinnorna behövdes i 
arbetslivet och barnen ansågs skapa oordning genom att tillbringa sina dagar 
utan någon vuxentillsyn. De ogifta kvinnorna som arbetade på barnkrubborna 
kallades fröken. Tanken var att pedagogens uppgift var att leda barnen 
(Tallman-Broman 1990). 
En god barnträdgårds lärarinna var en människa med påtagligt kvinnliga 
egenskaper. Hon skulle i första hand inte vara lärare för barnen, utan som en 
god mor som av barnträdgården skapar ett gott hem (Tallman-Broman 1991). 
Leken har varit viktig för barnomsorgen enda sen Fröble, men leken var då en 
barnaktivitet skulle var rolig och fri från lärande. 
Enligt Lindqvist (1995) är barns lek är en av de viktigaste punkterna i Fröbel 
pedagogiken. Fröbel (1995) säger att leken är det naturliga utlopp för barnets 
uttryck för självverksamhet, och den mest rena och gudomliga aktivitet som 
andvänds av förskolebarn. Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2002) har
den inställningen genom tiderna ändrats, idag beskrivs leken som en viktig del
av barns lärande. Johansson & Pramling Samuelsson (2002) menar att 
barnpedagogik i Sverige blev en del av utbildningssystemet 1998. Det har 
inneburit en del nya utmaningar för pedagogerna. Ett problem som har 
förbisetts är förväntningen att pedagogerna bör integrera lek och lärande i den 
dagliga verksamheten i förskolan enligt Johansson & Pramling Samuelsson 
(2002).
Lindqvist nämner att i förskolan har alltid leken haft en central roll. Lek och 
temaarbeten har varit betydelsefulla verksamhetsformer under 1990-talet. På 
samma gång visar hon att leken har haft och fortfarande har en oklar roll i 
förskolan. Flera studier framställer lekens dilemma. Lindqvist hävdar att det 
finns bristande sammanhang mellan vad pedagoger anser och vad de gör i 
förhållande till barns lek. I teorin tror de på lekens betydelse vid inlärningen, 
men i praktiken har de en terapeutisk ståndpunkt. De går inte in i leken för att 
medverka men ställer gärna upp med material osv. (Lindqvist, 1996).
Enligt Lpfö98/10 framhävs leken som en viktig del i barns utveckling och 
lärande. Genom leken utvecklar barn en mängd olika förmågor och förskolan 
uppmanas att använda leken i den dagliga verksamheten. Under det senaste 
tiden har det bedrivits en hel del forskning kring lek, lek och lärande är ett 
ämne som har utforskats väl Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003).
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson fortsätter hävdar att även 
pedagogen och leken har diskuterats i forskningen.  Pedagogernas förhållnings
sätt har varit att de ska hålla sig utanför lek då det är barnens aktivitet. Men nu
har detta synsätt på pedagogernas roll också ändrats, nu ska pedagogerna vara
mer delaktiga i leken och hjälpa till att driva leken framåt påpekar Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson.
I skolverkets allmänna råd (2005) för förskolan, kan man läsa att de flesta barn 
kan leka och leker, men de anser att leken inte kan utvecklas av sig själv det 
måste finns bra förutsättningar för den att gro som t.ex. att barnen få 
möjligheten att leka utan avbrott, att det finns lekmiljöer både inomhus och 
utomhus som stimulerar till lek. Vuxna som kan inspirerar till lek och är 
engagerande vuxna som kan ta tillvara alla de olika lekar tillfällen som kan ges
på en dag.

Leken i förskolan har blivit kallad för ”fri lek” för att betona att barens roll lek 
är delvis fri från pedagogernas planering och delaktighet säger Sandberg & 
Samuelsson Pramling (2003) De fortsätter att säga att inom ramen för 
förskolan, är vikten av lek allmänt accepterad. Även om teorier om barns lära 
har förändrats genom tiderna så ses lek i de flesta teorierna som en handling 
av lärande eller som ett objekt för lärande.

Vad är lek?

Sandberg & Samuelsson, Pramling (2003) säger att många forskare inom 
områdena psykologi, sociologi, antropologi och pedagogik varit intresserad av 
betydelserna av lek. Trots att de har haft detta intresse har de inte kunnat enas 
om en definition av leken. Johansson och Pramling Samuelsson (2002) 
beskriver hur leken anses vara en källa till kreativitet och fantasi. Leken är en 
viktig del i barnens utveckling och det har forskats mycket kring denna 
betydelse enligt Jensen  (2003).Välkända teoretiker som har forskat om lek och 
några av dessa är Lev S Vigotskij, Friedrich Fröbel och Erik H Eriksson. 
Öhman & Aspelin(2001) säger att leken ger närhet och distans. Hon fortsätter, 
det är en balansgång att leka mellan det som är möjligt och det som är 
omöjligt. Det underbara väsen som lek är kan samtidigt vara en slak lina att gå 
på men på samma gång finns det ett skyddsnät som kan fånga upp dig om det 
känns obekvämt. Att förstå sig på vad som händer i leken försöker sig några 
forskare på och en av dem är Sandberg(2002). Hon säger i sin avhandling att 
hon upptäckte att leken kan ha olika dimensioner social, fysisk och en 
förändringsdimension. Den fysiska är, som namnet nästan anger, miljön men 
hon menar också att den innefattar aktiviteter.
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Lekteorier

Några teoretiker och deras definition av lek
Jag  har  valt  att  utgå  ifrån  och  beskriva  tre  lekteorier  som  grundar  sig  på
Vygotskijs,  Fröbels  och  Eriksons  tankar.  Jag  har  valt  att  tagit  med  Fröbel
eftersom han är en stor inspiratör till förskolepedagogiken.  Fröbel anser att
leken  är  viktig  för  barn  inför  det  som  skall  komma  längre  fram  i  tiden,
vuxenlivet.  Vygotskij  har jag valt  eftersom han att  leken handlar om att  få
grepp om normer och sociala regler. Och Erikson har jag valt för att han anser
att leken är en viktig psykosocial roll för barns identitetsutveckling.

Vygotskijs syn på lek 

Lev Semonovitj Vygotskij föddes 1896 i staden Gomel, närheten av Minsk. 
Han forskade inom psykologi och pedagogik. Vygotskijs teori 
lägger fram att lek är viktigt för barns sociala processer. Jerlang, 
(2008).  Enligt (Lindqvist, 1995) menar Vygotskij att människan 
är en kulturell och social varelse som innebär att det är i de 
sociala processerna som inlärning sker. Han ansåg att alla 
människor är kreativa och det är fantasin som är grunden till alla
kreativa processer. Hos barnet visar sig dessa kreativa processer i
mycket tidig ålder och de visar sig i form av barnets lekar. Han 
menade att ”lekande barn visar exempel på den mest autentiska 
och äkta kreativitet” (Vygotskij, 1995, s 15). Han kallar leken för 
ett uttryck för fantasins aktivitet, det vill säga, lek är fantasi i 
handling. Vygotskij menar att leken är komplex och att den 
långsamt växer fram. Lek utvecklingen går från enklare former 
till mer komplexa lekar. Varje fas i barnets liv har sin egen form 
av lekar. I leken utvecklar barnet sitt medvetande om sin 
omgivning och det är även i leken de återupplever de sådant de 
varit med om, erfarenheter de fått.  Tullgren (2003) skriver att 
Vygotskij står för den sociokulturella teorin som innebär en 
lekteori där leken betraktas som en viktig aktivitet där barnen 
utvecklar kunskap om världen. Han ser leken som en 
önskeuppfyllelse, det man inte kan göra i verkligheten kan man 
göra i leken.  

Fröbels syn på lek 

Enligt  Fröbel  utvecklas  leken  bäst  om  den  hålls  fri  från  vuxen
inblandning Fröbel  (1995).  Fröbel  utvecklade ett  undervisningsmaterial  med
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20 så  kallade lekgåvor  som var  inspirerade  av bland annat  matematik och
geografi.  Klotet  var  den  första  av  lekgåvorna  och  den  symboliserade
världsalltet. I  den  fria  leken fick  barnen själva välja  vilken lekgåva  de  ville
utforska tillsammans med en vuxen (Welén, 2009). (Lindqvist 1995) säger att
man kan tycka att Fröbels pedagogiken är något motsägesfull som framhäver
den  fria  lekens  betydelse  för  barn  samtidigt  som  man  bedrev  formella
planerade aktiviteter med lekgåvorna.
Öhman (1991) säger att Fröbel la stor vikt på leken. Han jämför ett barn med en
planta som behöver tas om hand för att utvecklas och blomstra. 

Eriksons syn på lek 

Erik H Erikson var en amerikansk socialpsykolog, han ansåg att barnen i leken 
fick utlopp för omedvetna känslor och drifter. Leken är ett hjälpmedel vid 
ångest och vid konflikter, barnen kan då använda leken för att bearbeta och 
behärska vissa händelser. I leken kan barn återuppleva en händelse flera 
gånger om och känna att de har kontroll över situationen.  Erikson, (1977). 
Enligt Erikson såg man barnet genom en lekutveckling i tre stadier, det första 
stadiet kallar Erikson för automatisk lek. Här är det vanligt med upprepningar 
av sinnesintryck och kroppsliga intryck. I det första stadiumet utforskar barnet
sin egen kropp som tår och händer. Det andra stadiumet, mikrokomisk lek, 
under detta stadiumet växer barnets självuppfattning och barnet börjar att leka
med leksaker. Det tredje stadiumet kallar Erikson för makrokomisk lek, nu 
börjar barnet att leka med andra, de erfarenheter barnet får under detta 
stadium har en stor betydelse för barnets identitetsutveckling. 
Lillemyr (2002) skriver att Erikson anser att leken är en viktig psykosocial roll
för barns identitetsutveckling. I Eriksons lekteori finns det två utgångspunkter
som gör sig gällande hos barn. Barn har ett behov att ta en aktiv roll eller att
leka  vuxen.  I  leken  har  barn  stora  möjligheter  att  få  dessa  behov
tillfredsställda. När dessa behov blir tillfredsställda i förskoleåldern utvecklas
leken i karaktäriska stadier, som lägger grunden för utvecklingen.  

Lekens betydelse

Lek är en naturlig del av barns liv. Johansson och Pramling Samuelsson (2002) 
beskriver hur leken anses vara en källa till kreativitet och fantasi. Leken är en 
viktig del i barnens utveckling och det har forskats mycket kring denna 
betydelse. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att leken har stor betydelse för 
tankens, känslans och den har även en stor betydelse för deras sociala 
kompetens. Hon menar dock att det bästa med leken är att barnen tränar sin 
fantasi och att de lär sig leka.  Lillemyr (2002) och Löfdahl (2004) menar att 
leken är viktig eftersom en stor del av barnens vakna tid används till lek. De 
anser att lek har en stor betydelse för barnens utveckling och lärande och att 
det är viktigt med observationer av barns lek eftersom man då lär sig mycket 
om barnen. Leken är viktig för att barnen ska utvecklas. Löfdahl (2004) säger 
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att barnens lekar i förskolan utvecklar de specifika kamratkulturer  och sociala 
strukturer, lek är inte bara värdefullt lärande utan också för socialt samspel.  
Hangård Rasmussen (1988) menar att lek och fantasi hör ihop och att fantasin 
blir tydlig när barn leker. Han betonar att allt är möjligt i fantasins värld. I 
fantasins värld kan barn omvandla material och sig själva till vad de vill när de
leker. Enligt Lpfö 98/10 poängteras det att barn ska ges möjlighet att använda 
fantasi och kreativitet genom lek (Skolverket, 2010). 

Pedagoger delaktighet i leken

Tullgren (2003) säger att 1987 skrev socialstyrelsen att rolleken var en viktig
del i barns utveckling, tidigare hade det varit den experimentella leken med
material  som  vatten,  klossar  som  var  den  lek  som  man  tyckte  var  mest
utvecklande. Här gavs pedagogerna ingående instruktioner om hur de skulle
förhålla sig till barns lek den hade ett så kalla konstruktivistiskt synsätt. Vidare
så fortsätter Tullgren att säga att pedagogerna fick ansvaret att se till att tiden i
förskolan skulle innefatta tid till lek och pedagogerna skulle också engagera sig
i leken. 
Pedagoger är fantastiska det menar Öhman och Aspeli (2001) då de beskriver
förhållningssättet mellan pedagoger och barn och uttrycker att ”De lockar fram
de  mest  fantastiska  toner  och  melodislingor  i  samspelet  med  ungarna”
(Öhman och Aspeli 2001, s.119). 
Öhman  &  Aspeli  förklarar  om  samspelet,  och  den  kvalité man  kan  finna
mellan barn och personal på förskolor. Många pedagoger svarar på ett barns
signaler,  som  kan  vara  en  blick,  en  rörelse  ett  ljud  eller  en  fråga  etc.
Knutsdotter  Olofsson  (1987)  menar  att  den  vuxnes  roll  för  hur  barns  lek
utvecklas stor. Om de vuxna själva är lekfulla, om de har en lekfull inställning
och  uppmuntrar  till  lek  blir  barnens  lek  rik,  varierad  och  utvecklad.
Knutsdotter Olofsson säger även att  en professionell pedagog deltar i  leken
ibland medan hon ibland knappt skall se och absolut inte störa. Hon anser att
när en vuxen sitter i närheten brukar barn leka väldigt bra. Den vuxne blir då
en trygg punkt som barn behöver för att  få ro att  leka,  då skapas en trygg
lekatmosfär.  Knutsdotter  Olofsson  (1987)  fortsätter  hon  säger  att  vinsterna
med att ibland delta i barns lek är stora. Den vuxne får en större kännedom om
barnen och när den vuxne deltar i leken så syns samspelet i gruppen ur en ny
synvinkel. Pedagogens betydelse för leken är stor berättar Tullgren (2004) och
hon  menar  att  styrningen  av  barns  lek  har  blivit  annorlunda,  från  ett
förtryckande sätt till att vuxna blivet vänliga och hjälpsamma i leken. 

När pedagoger hävdar att  de går  in i  leken för att  leka på barnens villkor
fungerar detta inte i praktiken. Leken styrs omedvetet av pedagogerna för att
passa inom de ramar som finns på förskolan och i samhället. Som Tullgren ser
det är det inom tre områden som styrningen förekommer; barnens aktivitet i
leken, lekarnas innehåll och hur barnen leker. Tullgren fortsätter och säger att
pedagogerna bör betraktas som ett pedagogiskt redskap vilket är en tolkning
som är intressant ur många aspekter för ofta är leken det osynliga lärandet
som pedagoger har svårt att föra ut detta till allmänheten. 
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att det viktigt att 
barnets egna erfarenheter är centrala i leken. Det är viktigt att den vuxne finns 
med i leken eller brevid leken för att kunna stötta barnet i deras funderingar 
kring leken.  Pedagogen ska även vara lyhörd för hur barnen tänker och 
reflekterar om sin lek för i leken berättar barnet vad de har för erfarenheter och
vad det vet. Det är pedagogens ansvar att se till att barnen leker i förskolan, 
pedagogen ska skapa en miljö som inbjuder till lek och att alla barn får vara 
med att leka. 
Om en vuxen medverkar i barnens lek ger dem en trygghet och genom 
trygghet får barnen förmågan att leka. När den vuxne är med i leken måsre 
den gå in i leken med själ och hjärta (Knutsdotter Olofsson 2003)
Tullgren (2003) menar att pedagoger hävdar att de går in i leken för att leka på 
barnens villkor men det fungerar inte i praktiken. Leken styrs omedvetet av 
pedagogerna för att passa inom de ramar som finns på förskolan och i 
samhället. 

Tullgren (2003) beskriver hur pedagogerna uppmuntrar och stöttar de barn 
som leker, de barn som inte deltar utan befinner sig utanför leken lockas och 
stimuleras till aktivt deltagande. Barnen förväntas, i förskolan, leka 
utvecklande lekar, som leder till nya kunskaper. Leken ses som en förberedelse
inför vuxenlivet och det är viktigt att barnen får lära sig de normer och värden 
som gäller i samhället. Lekar med nyttigt innehåll stöttas och uppmuntras av 
pedagogerna. Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) lyfter fram att de 
flesta la märke till att de flesta pedagoger höll sig utanför leken, då man ville 
att barnen skulle bli självständiga och ta ansvar för sitt eget lärande. Pramling 
Samuelsson och Sheridan menar  att leken kunde ha utvecklats mer om 
pedagogerna varit mer aktiva med att stötta och utmana barnen i deras lek.. 
Pedagogen kan, i leken, bidra med material och idéer och därmed hjälpa 
barnen i vidareutveckling av deras tankar säger Johansson & Pramling 
Samuelsson, (2002).
Pedagogens närvaro och delaktighet i barnens aktiviteter är av betydelse 
menar (Sandberg 2002). Enligt Tullgren (2004) finns det olika tekniker som 
pedagogerna använder sig av för att styra barnen i leken. Det handlade om ett 
lekpedagogiskt arbetssätt. Pedagogen bör också fungera som gränssättare.  

Öhman (2003) menar att pedagoger ska använda leken som ett redskap för att 
få kunskaper om barnets utveckling. Lillemyr (1990) säger att det hänger på 
pedagogernas att skapa en miljö där barnens lek ges optimalt det utrymme de 
behöver. Knutsdotter Olofsson (2003) säger att i en barngrupp är det 
pedagogens uppgift att se till att barnen inte stör varandra i leken. Men oftast 
så är det de vuxna som stör barnen i deras lekar genom att de har gjort 
planeringar av olika aktiviteter som skall genomföras. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2009) säger att leken kan utvecklats ytterligare om pedagogerna 
är mer aktiva med att stötta och utmana barnen i deras lek. Det finns forskning
som visar att när vuxna deltar i barns lek blir den mer komplex och barnens 
uppmärksamhet varar längre. Johansson & Pramling Samuelsson (2002) säger 
att pedagogen kan, i leken, bidra med material och idéer och därmed hjälpa 
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barnen i vidareutveckling av deras tankar. I sin avhandling fann Sandberg 
(2002) att alla är inte lika, att det finns pedagoger som försöker iscensätta 
situationer som skulle få barnen att leka längre. 
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Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger har för uppfattningar
på lek i förskolan. 

 Vad är fenomenet lek enligt pedagogerna i förskolan?

 Vilka uppfattningar framträder om pedagogers delaktighet i leken?
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Metod

Jag har valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod med en 
fenomengrafiskansats. 

Fenomengrafisk forskning – en kvalitativ forskningsmetod

Fenomenografin har sitt ursprung i den hermeneutisk metodologiska 
traditionen (Johansson 2009). Fenomenografin handlar om människors sätt att 
uppfatta sin omvärld. Det handlar på så sätt inte om hur något är utan hur 
något uppfattas vara (Johansson 2009, Larsson 1986, Marton & Booth 2000). 
Dessutom riktas uppmärksamheten mot variationer i människors 
uppfattningar, istället för att hitta likheter. Fenomenografin utgår från att när 
frågor ställs till ett antal människor om hur de uppfattar något kommer svaren 
med stor sannolikhet visa en variation av olika sätt att förstå fenomenet. I 
studien söks variationer av uppfattningar när det gäller pedagogernas syn på 
fenomenet lek och deras delaktighet i barnens lek. Dessutom bygger 
fenomenografin på vårt sätt att förstå vår omvärld. Enligt (Johansson 2009) 
förstår vi vår omvärld genom vårt lärande, lärandet kan förändras över tid och
göra så att vi ändrar uppfattning om något. Som fenomenografisk forskare 
urskiljer man kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen, men syftet är inte 
att få svar på individuellt skilda uppfattningar om något utan tanken är att 
hitta det som förenar och det som skiljer olika människors uppfattningar 
gällande ett fenomen för att finna variationer av uppfattningar. Enligt Larsson 
(1986) är det av vikt att man använder den metod som lämpar sig bäst, så att 
den blir ett verktyg för att få fram mer kunskap om det område man valt. 
Eftersom jag vill få kunskap om förskollärares uppfattningar om ett fenomen 
är det en kvalitativ metod som passar bäst.
Jag använder mig av en kvalitativ metod påverkad av fenomenografi. 
Enligt Kihlström (2007) ska man bestämma vad man vill studera. För att få 
underlag till studien genomför man en datainsamling till exempel intervju som
analyseras för att få fram olika uppfattningar.
Inom fenomengrafisk forskning har intervjuer varit det främsta redskapet att
samla  in  data  om  individers  uppfattningar  (Kroksmark,  1987)  Den
fenomengrafiska  intervjuen  ska  vara  inselad  så  att  man  kan  i  efterhand
dokumentera allt skriftligt säger (Alexandersson, 1994). 
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Kvalitativa intervjuer

Inom fenomengrafin används kvalitativa intervjuer som känns igen av en 
öppen frågemetod. Den kvalitativa intervjuern brukar utspela sig som ett 
informellt samtal mellan interjuvaren och den som blir intervjuad (Kroksmark,
1987). Kvalitativa intervjuer är det redska som jag har använt mig av i mitt 
arbete då mitt syfte är att ta reda på vad pedagoger anser att lek är i förskolan. 
Inom fenomengrafin används kvalitativa intervjuer som igenkännes av en 
öppen frågemetod. För mig föll det sig naturligt att använda riktade, öppna 
frågor under intervjun då det var ett fenomen vi ville få mer kunskap om. Det 
är av betydelse att vara medveten om att man ska försöka bortse från vad man 
själv tycker och tänker när man samlar in data. I en fenomenografisk intervju 
är det av vikt att inte formulera frågorna för att ta reda på om respondenten 
svarar ”rätt eller lämpligt” skriver Alexandersson (1994).  Ett fenomenografiskt
enligt Stukát (2005) innebär att fokus ligger på vad och hur och inte på hur 
mycket. Intresset för mig har varit på hur fenomenet lek uppfattas av 
pedagogerna vilket innebär att jag sökt efter innebörder istället för 
förklaringar. Det handlar om att tolka uppfattningar och beskriva variationer 
av dessa och inom detta angreppssätt använder man sig av kvalitativa 
intervjuer.

Urval

Jag valde att kontakta tre stycken förskolor som finns på tre olika platser i 
kommunen. Det var meningen att jag skulle  interjuva sex stycken men två 
valde att avstå. Så det blev fyra stycken pedagoger, både barnskötare och 
förskollärare.  Jag valde att ta kontakt med förskolorna genom att skicka e-mail
till informanter jag själv valt. I dessa mail skickade jag massivbrev (bilaga 1) 
samt frågorna (bilag 2) jag skulle använda mig av under intervjuen. Jag 
skickade med frågorna för att  informanterna skulle få möligheten att fundera 
över frågorna.

Genomförande

För att samla in min data så valde jag att intervjua både förskollärare och 
barnskötare, i texten beskrivs de som pedagoger. Pedagogerna fick själva 
bestämma tid och plats. Till min hjälp hade jag en diktafon, jag valde detta 
verktyg för att jag skulle kunna hålla fokus på samtalet. Och för att det är 
väldigt svårt att hinna skriva ner allt som de säger och det är stor risk att man 
inte hinner att skriva ner allt som är viktigt. 
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 Pedagog A  Förskolelärare,  36  år  arbetat  i  20  år  arbetar  med 3  –  5
åringar.

 Pedagog   B  Förskolelärare,  56  år  arbetat  i  36  år  arbetar  med 3  –  6
åringar.  

 Pedagog  C Barnskötare, 48 år arbetat i 29 år arbetar med 1- 3,5 åringar.

 Pedagog  D Barnskötare 62 år arbetat i  32 år arbetare med 4 – 5 åringar.

Analys av materialet

Studiens fenomenografiska analys och tolkning har jag utgått från sex steg i
enlighet med Dahlgren och Johansson (2009). Det första steget började med en
genomläsning  av  mina  intervjuer  två  gånger  var  för  att  bekanta  mig  med
materialet. För att påbörja analysarbetet klipptes jag ut de delar av intervjuerna
som  var  signifikanta  och  betydelsefulla  i  steg  två.  I  steg  tre  söktes  efter
skillnader och likheter i  de utklippta delarna.  Likheter söktes  för att  kunna
finna uppfattningar inom samma kategori och skillnader söktes för att kunna
särskilja  de  olika  kategorierna  från  varandra.  I  steg  fyra  fördelades  de
utklippta  citaten  i  de  funna  kategorierna  som  blev  tio  stycken.  Sedan
påbörjades,  i  steg  fem,  en  jämförelse  mellan  de  olika  kategorierna  där
grupperingar  ställdes  mot  varandra  för  att  återigen  hitta  likheter  och
skillnader  dem  emellan  och  när  jämförelsen  var  klar  fanns  en  stycken
kategorier som flyttades in i en annan kategori vilket gjorde att analysen till
sist hade nio kategorier kvar. Sedan sammanfattades och beskrevs innehållet i
kategorierna i  steg sex för att  hitta olika namn till  dem, namnen ska fånga
innehållet i varje kategori. Det här resultatet kallas inom fenomenografin för
studiens utfallsrum, med hänvisning till att i en fenomenografisk studie kan vi
aldrig vara säkra på att vi får med alla tänkbara uppfattningar (Dahlgren &
Johanson 2009). De kategorier jag har fått fram är:

 Lekens betydelse, 

 Lek och lärande, 

 Lek som arbetssätt, 

 Pedagogers delaktighet i lek, 

 Styr leken

 Inbjuden

 Dela med mig av kunskap

 Tiden
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Validitet och Reliabilitet 

Metoden som jag har använt mig av är intervjuer där jag intervjuat pedagoger 
som samtliga har utbildning som förskollärare. Alla respondenterna har 
arbetat aktivt i flera år i förskolan och har erfarenhet av den. De frågor jag har 
valt är formulerade på ett sådant sätt att de inte bör missuppfattas. Validheten 
bör därför kunna betraktas som säkrad. Enligt författaren Jacobsen, 2007 kan 
man dela validitet i en intern validitet samt extern validitet. (Jacobsen, 2007, 
sid. 156). Jacobsen menar att intern validitet handlar om man kan uppfatta 
resultaten som är riktiga. När undersökare gör en innehållsanalys så 
undersöker man uppfattningar som är gemensamma för många och desto fler 
där är det av samma åsikt, så desto sannolikare är det att interna validiteten är 
bra. Eftersom min undersökning inte är stor går det inte att göra en 
generalisering. Resultatet gäller därför bara för de fyra pedagoger som har 
deltagit i undersökningen. Frågorna som ställdes och sedan besvarades av 
respondenterna var synnerligen likvärdiga i svaren med viss variation. 
Intervjuarna gav en överensstämmande helhetsbild. Skulle intervjun 
återupprepas igen skulle svaren med stor sannolikhet bli desamma återigen. 
Reliabilitet kan därför förväntas vara hög.

Forskningsetiska princier

Jag utgick ifrån de forskningsetiska princierna i Vetenskasrådet (2009) det 
finns fyra olika huvudkrav som man ska följa för att skydda den som är med i 
undersökningen. Kraven är Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentilaitetskravet och Nyttandekravet. Nedan redovisas kraven och hur 
jag har uppnåt dem. 

Informationskravet 

 Innebär att man upplyser deltagarna om vilket syfte undersökningen har och 
att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Deltagarna upplyses om vilka 
uppgifter som ska samlas in och att det är endast för den aktuella forskningen. 
Jag uppfyller detta krav genom att upplysa deltagarna i informationsbrevet 
(Bilaga 1). 

Samtyckeskravet

Innebär om respondenterna vill delta eller ej och under vilka villkor de vill 
medverka. Deltagarna får när som helst avstå från att vara med i 
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undersökningen och den som undersöker får inte försöka övertala deltagaren 
att stanna kavar i undersökningen. Jag uppfyller detta krav genom att jag får 
deras samtycke. 

Konfidentialitetskravet

Innebär att det material som har samlats in får endast användas i 
undersökningens syfte och att deltagarna har rätt att ta del av det färdiga 
arbetet. Kravet innebär även att man fingerar namnen så att det blir omöjligt 
att identifiera deltagarna. Jag uppfyller detta krav genom att fingera namnen å 
deltagarna i uppsatsen. 

Nyttjandekravet 

Som innebär att man talar om för informanterna att all data som har samlats in 
kommer att användas endast i uppsatsens syfte.  Jag uppfyller detta krav 
genom att tala om deltagarna att all data som jag har samlat in kommer att 
användas i uppsatsen och sedan kasseras. Jag frågar även om deltagarna vill ta
del av data som har samlats in under intervjun innan arbetet publiceras. 
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Resultat 

Nedan presenterar jag resultatet av min undersökning. Undersökningen 
baseras på 4 pedagogers syn på lek och deras delaktighet i leken. Jag utgår 
ifrån mina intervjufrågor när jag presenterar de olika avsnitten här nedan.

Lekens betydelse

Pedagogerna har i stort sett liknande uppfattningar om vad lek är och vad den 
har för betydelse. De menade att det var viktigt att barnen fick tid till att leka. 
Samtliga nämner att leken är utvecklande för barnen och att de lär sig bland 
annat socialkompetens när de leker. De understryker även fantasins betydelse 
för utvecklingen som är viktig för barns lärande. Andra ord de beskrev som 
lek var bland annat fantasi, motorik, konflikter, utveckling, regler, 
tillsammans, glädje. 

”Fantasi, ha roligt, utveckling, sociala delen stärks”
Pedagog A

”För mig är lek motorik, konflikthantering, fantasi. Lek är så mycket”
Pedagog B

”Barnens egen tid, fantasi”
Pedagog C

”Fantasi, bus, att upptäcka. Det är så mycket”
Pedagog D

Lek och lärande

Alla pedagoger menade att leken var viktig för barns lärande. De menade att
det är genom leken barnen bearbetar saker de varit med om, de lär sig även att
samarbeta och lyssna på varandra samt använda och utveckla sin fantasi. De
ansåg  vidare  att  det  var  viktigt  för  barnen  att  leka  just  för  att  de  i  leken
samspelar  med varandra  och lär  sig  turtagande och de  sociala  lekreglerna.
Pedagogerna menade vidare att genom leken kan barnen prova på olika roller
och på så sätt kan de leva sig in i olika människors situationer. 
Oberoende av vilken pedagogisk inriktning pedagogerna har är de överens om
att leken är oerhört viktig för barns utveckling. De anser att leken har en 
självklar plats i förskolan och att det är en av de största delarna i verksamheten
då det är i leken kunskapen befästs. 

16



”Leken är grunden till allt”
Pedagog B

”För mig är leken ett sätt för barnen att ha roligt när ”de är på sitt jobb” och en del av 
barnen har långa dagar. Och så lär sig barnen mycket genom leken från varandra och 
med varandra, de utvecklas.” 
Pedagog D

”Barn utvecklas i leken, leken är så mycket. Den handlar om social utveckling, 
värdegrunden, lär sig empati, tur tagning, lyssna på andra, lösa konflikter. För att inte 
tala om intellektet. Man lär sig gemenskap och man lär sig att samarbeta. Det sociala är
otroligt viktigt i leken, man får logik och förståelse. ”
Pedagog A

Lek som arbetssätt 

Pedagogerna menade att de använder ibland leken medvetet för att lära och ge
barnen kunskaper, men de tror att barnen inte upplever det som en 
lärandesituation utan som något roligt och lustfyllt. Pedagogerna förklarar att i
leken tränar barnen omedvetet hur man är mot varandra med hjälp och 
styrning från pedagoger. För den sociala träningen är leken viktig. Att ge och 
ta och dela med sig och att vara en bra kompis och hur man gör när man ska 
hjälpa varandra pratar man om. En pedagog hävdade att man ska ta in 
lärandet i leken för att främja barns samarbetsförmåga och sociala utveckling, 
då detta är viktigt när man ska börja i skolan. 
Genom att observera barnens lekar får pedagogerna fram vad de ska ha för 
teman. 

”Leken handlar om social utveckling, värdegrunden, lär sig empati, lyssna på andra, 
lösa konflikter.”
Pedagog A

”Vi går ut ifrån leken hela tiden när vi arbetar, vi gör våra teman utifrån vad barnen 
leker och är intresserad av. När barnen leker kan man uppfatta något som barnen är 
intresserad av och så kan vi spinna in det i planeringen.  Vi var i scout stugan med 
våra barn och då såg vi hur de tog en lång pinne och barnen la den över en sten. Sedan
tog de en sten och la på pinne sen ställde sig barnen på den andra sidan. De utforskade
hävstången, så nu vi försöka utveckla detta ”
Pedagog B

”Genom leken stärks barnens sociala utveckling och den utveckling är bra att ha när 
man börjar skolan. Det är förskolan som lägger grunden och förbereder barnen det 
som skall komma.”
Pedagog C
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”Barn har lek i alla tider och kommer att fortsätta att leka. För mig är leken en del av 
verksamheten, barn som leker har roligt och de lär av varandra.”
Pedagog D

Pedagogers delaktighet i lek

En pedagog anser att ett viktigt mål är att barnen ska kunna leka självständigt. 
De övriga pedagogerna menade att som pedagog måste man förstå hur viktig 
leken är inte bara för lärandets skull, det är viktigt att finnas till hands och 
stötta leken om konflikter uppstår mellan barnen eller om de har svårt att hålla
leken levande. När pedagogerna deltar i leken är det för att en lek kanske inte 
fungerar riktigt de går in för att hjälpa barnen att tolka leksignaler och att 
knäcka lekkoden.  Ibland för att bara tillföra en händelse i en lek som kanske 
fastnat eller att ge barnen ett nytt material till leken. 
De flesta pedagogerna påpekade även att barnen skulle lära sig tolka 
”leksignalerna” som samförstånd, ömsesidighet och turtagande och att de 
utvecklar empati för varandra. De barn som inte riktigt kan tolkade dessa 
regler fick pedagogerna hjälpa lite extra.  Att leka sätter lite guldkant på 
vardagen och är man duktig på att leka kan man ta leken hur långt som helst 
och så får man komma in i barnens underbar värld av fantasi där allt kan 
hända.  
Pedagogen ska vara medforskare med barnet eller vara vägledare pedagogen 
ska kunna väcka barnens intresse och inspirera till nytt lärande, att man 
spinner vidare på det barnens idéer. 
Pedagogerna visar på en uppfattning som indikerar att deras delaktighet kan 
vara begränsande för barnens lek på olika sätt. När barnen är inne i lekens 
värld är detta ett ömtåligt tillstånd som inte ska störas. Genom att vara 
deltagande i leken, både aktiv och passiv, ser man var barnen befinner sig 
utvecklingsmässigt och vad som händer i deras liv. 

”Försöker vara involverad i många lekar. Men i rollekar är jag med i som när de leker 
kiosk är jag kund eller när de leker doktor då kan jag vara patient eller sjuksköterska.  
Men jag går bara in i leken om jag blir inbjuden.”
Pedagog A

”Om jag ser en lek som inte fungerar kan jag tillföra ett nytt attribut och så kan leken 
bli levande igen, den utvecklas till något mer.” 
Pedagog B

”Försöker vara involverad i många lekar men en del lekar observera jag. Jag vill inte 
störa och så tror att jag kan förstöra leken om jag lägger mig i . Jag tycker om att leka 
med barnen det är underbart att vara med och hör hur leken växer fram i deras fantasi 
och i den kan allt hända.  ”
Pedagog C

”Barn ska lära sig att leka själva använda sig av sin fantasi, jag ska inte servera dem 
allt”
Pedagog D
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Styr leken

Pedagogerna påpekade att de styr barnens lek både på ett medvetet och ett 
omedvetet sätt. När pedagogerna styr leken kan vara att de vill att leken ska 
utvecklas till något mer. Som när de tillför ett material. Ibland så vill inte 
barnen ha med någon mer i leken med pedagogen respekterar inte detta utan 
låter ett annat barn gå in i leken.  Pedagogerna menade att de ska hjälpa 
barnen att tolka leksignaler, dvs. se när något är lek eller på allvar.
Det finns de pedagogerna menar att man som pedagog inte skall gå in och 
styra för mycket, utan att finnas där som en stötta och att hjälpa till där det 
behövs. 

”Jag anser att jag som pedagog inte ska gå in och styra leken, jag ska finnas där för
barnen om det skulle hända något och de behöver min hjälp”
Pedagog A

”Jag anser att leken i förskolan är pedagogens tänk, jag om pedagog kan styra leken 
genom att sätta ihop barn som leker bra. Då vet jag att det blir en bra leksituation som 
kan utvecklas .  På så sätt kan jag få in alla i leken, jag använder leken som ett verktyg, 
ett arbetssätt”
Pedagog B

Inbjuden
Pedagogerna menade att i den styrda leken är pedagogen med från början men
i den fria måste man bli inbjuden till. 
När pedagogerna deltar i leken är det framförallt för att hjälpa barnen att 
knäcka lekkoden och hålla leken vid liv, tillföra nytt material om det behövs. 
Att tillföra ett material är till för att stimulera barnens lekar samt deras fantasi. 
Det är viktigt att det ska finnas mycket material att tillgå och pedagogerna 
uttrycker en uppfattning om att materialet tillhör barnen och deras värld. Fast 
det är inte alla pedagoger som känner för att bli involverad i leken och det kan 
bero på olika faktorer. Samtliga pedagoger menar att det är bra med 
vuxendeltagande i leken. I den styrda är pedagogen med från början men i den
fria måste man bli inbjuden till. 

”Jag blir mest inbjuden till rollekarna som affär och sådana lekar och det är lättare att 
gå in i leken om man blir inbjuden precis när leken ska börja, tycker jag”
Pedagog A

”Kan vara allt möjligt, men jag går inte in i en lek som fungerar bara om jag blir 
inbjuden.”
Pedagog B

”Är gärna med och leker men tycker det är lättare att gå in i leken om jag blir inbjuden 
av barnen”
Pedagog C
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”Involverad och involverad jag är bara barnskötare så jag är inte så pedagogisk av mig 
och jag är från den äldre generationen. Men jag försöker ändra på mig och försöker bli 
mer delaktig i den fria leken. Men det blir mer bus än lek när jag försöker.”
Pedagog D

Dela med mig av kunskap

Pedagogen ska vara närvarande för att vägleda och stötta barnen i deras lek, 
och visar barnet intresse för att lära sig något så ska pedagogen finnas där 
tillhands för att dela med sig av sin kunskap. När det gäller yngre barn pratade
en pedagog om språkets funktion i leken, de menade att språket är en naturlig 
del i leken. Pedagogen menade att språkträningen är aktiv i leken eftersom de 
hela tiden verbaliserar sig, pedagogen ska vara delaktig för att sätta ord på 
saker, begrepp, handlingar och känslor, då detta hjälper barnet att utveckla 
språket. 

”Jag är en förebild som ska hjälpa de som behöver ha hjälp med att komma in i leken 
och så ska jag dela med mig av min kunskap. Jag arbetar på småbarns avdelning så jag
hjälper de små med att ord på saker, begrepp, handlingar och känslor, det hjälper dem 
med språket”
Pedagog C

”Jag försöker vara pedagogisk på mitt sätt men jag är bara barnskötare så jag är inte 
lika pedagogisk som förskollärarna. Men jag tycker att barnen ska ha roligt och så ska 
man som pedagog vara naturlig, det tror jag att barnen uppskattar. Och så delar jag 
med mig av den kunskap jag har.”
Pedagog D

Tiden 

Alla pedagoger som har blivit intervjuade anger samma hinder för att vara 
delaktig i barns lek tar upp tiden som en begränsning. Fokus ligger dels på 
tiden rent strukturmässigt genom att man har bestämt att man ska ha t.ex. 
ungefär en halvtimmes samling, vilket kan göra att man inte hinner med det 
man vill. Pedagogerna i den kommun jag har varit i tar även upp att de tycker 
att barngrupperna har växt och blivit för stora.

”Vi går efter rutiner, de styr förskolan, vi hinner inte med det vi vill göra och det är för 
stora barngrupper och för lite personal.”
Pedagog A

20



”Ett problem vi har i verksamheten är att det är bara tre pedagoger, vi räcker inte till 
och det är för stora barngrupper. Vi hinner inte delta i lekarna.”
Pedagog B

”Skulle vilja ha mer tid och mindre barngrupper så man hinner leka mer.” 
Pedagog C

”Det är för att det är för lite personal och för stora barngrupper.”
Pedagog D
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Diskussion

Jag anser att jag har fått svar på mitt syfte genom min undersökning, jag har
kommit  fram  till  att  pedagogerna  gärna  delta  i  barnens  lek  om  de  blir
inbundna, jag har även fått reda på att när pedagogerna delar de med sig av
sin kunskap som de har.  
Studien visar på att leken har en central och betydande roll i förskolan. Enligt 
Johansson & Pramling Samuelsson (2002) finns det inget annat som är 
viktigare än när barn leker och det kan vi se genomsyrar förskolans vardag då 
barnen får mycket lektid och att lek prioriteras högt och likställs med 
vardagliga måsten. Pedagogerna i undersökningen strävar efter att lärandet 
för barnen ska vara rolig och meningsfull i förhoppning om att lek och lärande 
ska flyta ihop så som Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar.
Förhållningssättet pedagogerna visar på i studie har till lek kan likställas med 
den barncentrerade pedagogik som Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson
(2003) påpekar. Då pedagogerna i studie menar att man ska ta tillvara på barns
erfarenheter. Jag tolkar resultatet från studien så att pedagogerna utgår mycket
från barnen när de planera verksamheten och dess specifika innehåll. Med 
hjälp av att de är uppmärksamma och lyhörda på innehållet i barnens fria 
lekar kan pedagogerna göra teman och de kan konstruera nya lekmiljöer, där 
pedagogerna kan lättare få barnen intresserade och att barnen därmed kan 
vara mer mottagliga för det specifika lärandet. Lekprocessen blir då en del 
utav lärandet. Pedagogerna påpekar också att leken är spontan och att de får 
möjlighet att utforska omvärlden. 

Utifrån resultatet kan man se att i den fria leken går pedagoger endast in i en 
lek om den inte fungerar alternativt om de blir inbjudna av barnen att delta. Ur
resultatet framkommer det också att ingen av pedagogerna nämner att de går 
in i en av dem fungerande lekarna, de inte vill störa leken. Detta kan tolkas 
som om pedagogerna ser leken som barnens fria aktivitet där barnen tränas att 
bli självständiga individer i samspelet och kommunikationen med andra. 
Forskning påvisar att vuxet deltagande i barns lek gör det möjligt att hjälpa 
barnen att utveckla sina tankar och funderingar. Forskningen påvisar även att 
leken kan pågå under en längre tid enligt (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2002) och med denna vetskap kan detta ses som en anledning till att det kanske
även är i fungerande lekar man som pedagog ska gå in och delta aktiv och inte 
enbart i lekar som fungerar mindre bra som mitt resultat visar på. Om mina 
pedagoger hade varit mer aktiva i barnens fria lekar kanske dessa lekar kunnat
utvecklas mera, precis på det sätt som Pramling Samuelsson & Sheridan (2009) 
förespråkar.

I enlighet med Lpfö98/10 strävar pedagogerna efter att lärande ska ske. Lek 
och lärande går hand i hand i förskolan. Pedagogerna vill utgå från barnen och
deras intressen, de vill konstruera en verksamhet där lustfullhet och glädje är 
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centrala men också där lärandet får en mening och detta sker med hjälp av 
leken. I likhet med Johansson & Pramling Samuelsson (2002) vill man stödja 
men inte störa de lekande barnen och även om detta ibland måste göras på sätt
som Tullgren (2003) beskriver trycker pedagogerna i min studie på att barnen 
själva ska äga sin lek. Pedagogerna vill vägleda barnen så att de blir 
självgående i leken.

Pedagogerna  i  studien  har  en  klar  uppfattning  om  att  leken  är  viktig  för
barnen men att den skall ske på barnens villkor. Men gör alla pedagoger så,
leker  på  barnens  villkor  och  regler?  Tullgren  (2003)  menar  att  pedagoger
hävdar att de går in i leken för att leka på barnens villkor fungerar detta inte i
praktiken. Leken styrs omedvetet av pedagogerna för att passa inom de ramar
som finns på förskolan och i samhället.  Jag tror att Tullgren kan ha en poäng
med det, visst pedagogen blir inbjuden i leken men jag tror att utan att vara
medveten om det så tar pedagogen över leken och styr den så att den ska passa
alla. 
Många av pedagoger som jag har intervjuat känner igen hur viktigt det är med
barnens lek för att utveckla lärandet.  
Tullgren (2003) anser att pedagogerna måste tänka på vad de gör i leken. Lek
är aldrig fri från vuxnas styrning. Hon påstår att pedagogerna inte ska sluta
styra  barenen  utan  att  de  ska  bli  mer  medvetna  om  att  det  förekommer
styrning.  Hon  tar  upp  att  förskolorna  styr  barnens  lek  beroende  på  vad
pedagogerna tycker om leken, om de tycker om den eller inte.  
Pedagogerna som jag har intervjuat har den inställningen till barns lek att de
ska vara varit stödjande men de ska inte störa. De menar att när de ser att en
lek inte fungerar kan pedagogerna interagera i leken. Jag tycker att pedagoger
ska stimulera barn till  att  känna lust,  nyfikenhet och glädje i  vardagen och
därför ser jag pedagogernas delaktighet i barns lek som en stor självklarhet.
Jag  anser  i  likhet  med  Pramling  Samuelsson  &  Sheridan  (2009)  att  när
pedagoger deltar i barns lek kan de fungera som goda förebilder.

Slutsats

När jag analyserade resultatet fann jag att pedagogerna är mycket medvetna
om  att  pågående  lekar  ändrar  karaktär  då  en  vuxen  träder  in  men  ändå
beskrev alla att de i vissa fall gjorde det för att hjälpa och stötta leken framåt.
Däremot la jag märke till att ingen av pedagogerna beskrev att de gick in i fullt
fungerande  lekar  med samma intention,  att  hjälpa  och stötta  leken framåt.
Tanken som då väcktes hos mig var. Vad händer om pedagogerna går in i en
fungerande lek? Blir leken störd och stannar av som pedagogerna tycks tro
eller  kan denna lek utvecklas  och föras  framåt  ännu mer  med hjälp  av en
pedagogs närvaro? 
Pedagogerna i studien pratade mycket om tiden att den i räckte till. Att det var
alldeles för få pedagoger per avdelning tillförhållande barngrupper, de ansåg
att barngrupperna är alldeles för stora för att de ska kunna leka med alla barn. 
Hur ska vi pedagoger gå tillväga för att kunna se alla barn? Hur gör vi för att
leka med alla, nu när barngrupperna bara växer?

23



Pedagogernas  uppfattningar  visar  att  barn  utvecklas  i  leken,
leken är så mycket. 
Den  handlar  om  social  utveckling,  värdegrunden,  man  lär  sig  empati,  tur
tagning, lyssna på andra, lösa konflikter. Man lär sig gemenskap och man lär
sig  att  samarbeta.  Det  sociala  är  otroligt  viktigt  i  leken,  man får  logik  och
förståelse.
Det ska lekas och lekas mycket. Men som pedagog ska man vara där och lägga
sig  i  när  man  märker  att  barnen i  just  denna  här  leken inte  fixar  att  leka
tillsammans. Pedagogerna är delaktiga i  den fria leken om de blir inbjuden
men märker pedagogerna att en fri lek inte fungerar som går de in i den och
försöker lösa problemet.
Ett problem i verksamheten är att det är bara tre pedagoger, de räcker inte till
och det är för stora barngrupper. De hinner inte delta i lekarna.

Vidare forskning 

Då jag har genomfört min studie har det väcks frågor om hur pedagogerna kan
planera in mer lek i verksamheten?  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner

Hej

Jag är blivande förskolelärare som går sista året nu och jag håller på att skriva 
min C-uppsats, som handlar om pedagogers syn på lek. Jag har valt att 
använda mig av interjuver och vill gärna intervjua just Dig. Intervjun kommer 
att ske på överenskommen tid och plats. Intervjumaterialet kommer att 
behandlas konfidentiellt och förvaras så att inga obehöriga personer kan ta del 
av informationen. Den information som hämtas kommer endast att användas i 
undersökningen, efter avslutat arbete kommer allt intervjumaterial att 
förstöras. Deltagandet i intervjun är frivilligt och det är möjligt att avbryta sitt 
deltagande när som helst. Resultatet av intervjun kommer att sammanställas 
och redovisas i mitt examensarbete. 
Jag behöver göra intervjun innan vecka 11.
Skicka gärna ett mail och berätta om Du vill hjälpa mig och när Du kan så 
kommer jag till dig.
Tack på förhand!

Mvh

Ulrika Holmgren
XXX – XXX XX XX
ulrika.holmgren@live.se

mailto:ulrika.holmgren@live.se


BILAGA 2: Intervjufrågor 

1. Vad heter du?

2. Vilket år är du född?

3. Vad har du för utbildning?

4. Hu länge har du arbetat?

5. Har du arbetat på olika förskolor?

6. Vilken åldersgrupp arbetar du med?

7. Berätta vad leken i förskolan betyder för dig?

8. Vad har lek för uppgift i förskolan

9. Vilka former av lek är du involverad i?

10. Vilka former av lek är du inte involverad i?

11. Vad tänker du om din roll som pedagog i barnens lek?

12. Är det något du vill tillägga?
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