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Abstract  
 

The importance of play for children's learning and development  

A qualitative study on educators' view of learning and development through play and their 

own role in promoting this. 
 

The purpose of my study is to gain a wider and broader knowledge of the importance of the 

play for children's learning and development based on what the preschool teachers believe 

about this and how they perceive their own role in children's play to promote learning and 

development. My two questions are: What importance do the preschool teachers think that 

play has for children's learning and development? and How do the preschool teachers 

consider their own role in promoting learning and development threw the childrens play?  

 

Since this is a qualitative study, I have used a qualitative research method that involves 

qualitative research interviews as a data collection method, since my research is based on 

interviews with six preschool teachers working at the preschool. I have tried to answer my 

questions by analyzing the results of the interviews with the preschool teachers, using three 

didactic questions: what, how and why. I have also used some of the central concepts taken 

from the study’s theoretical frameworks, that is Vygotskij´s sociocultural perspective, as 

analytical tools in my analysis. These analytical tools are interactions and communication, 

mediation, the proximal development zone and support. 

 

The result of the study shows that the preschool teachers emphasize the importance of the 

children playing since it has a central importance for children's learning and development as it 

awakens their imagination, interest and creativity and stimulates many of their senses. 

Through the game, children learn to communicate and interact with others, and they learn a 

great deal of other things. But in order to be able to learn and develop in the game, the 

children must be offered the right conditions in terms of time, material, the right environment 

and freedom. This is where the preschool teachers role comes in. It is the preschool teachers' 

responsibility that children get the right conditions to play. The preschool teachers can also 

support through their presence and their commitment. 
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1. Inledning 
 

Welén skriver att många forskare hävdar att leken är lika gammal som den mänskliga kulturen 

eller till och med äldre (Welén, 2003, s.12). Filosofen Platon grundlade redan i det antika 

Grekland betydelsen av lek för barnets lärande och utveckling. Han hävdade att barn-

uppfostran borde baseras på lustfyllda lekar för på så sätt så skapas det goda förutsättningar 

för att barn ska lära och utvecklas. Platons elev Aristoteles ansåg att barn borde uppmuntras 

till att leka med andra barn för att kunna utveckla sina förmågor tillsammans. Han och Platon 

ansåg att barns lärande och utveckling till stor del sker genom att ta del av andras erfarenheter 

för på så sätt utvecklar barn sin personlighet med hjälp av andra. Innan Platon och Aristoteles 

tankar om lek började gro så var synen på barnuppfostran mer militant och man ansåg att barn 

skulle uppfostras, lära och utvecklas genom disciplin och krigiska lekar. Så Platon och 

Aristoteles införde en ny syn på barnuppfostran där utbildning skulle ske under lekfulla 

förhållanden istället för under tvång och olust (Welén, 2003, s.12). 

 

Platons och Aristoteles syn på lekens betydelse för barns lärande och utveckling lever i högsta 

grad än idag och detta kan intygas både genom läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, 

s.6) och den forskning som gjorts om lek. Sandberg och Heden förklarar till exempel att leken 

har en stor betydelse för barns lärande och utveckling eftersom barn genom leken kan 

utveckla olika förmågor, såsom den sociala, kognitiva, intellektuella med flera (Sandberg & 

Heden, 2011, s.323).  

 

Eftersom lek i vårt samhälle idag utgör en stor och viktig del av förskolans vardag så fann jag 

det intressant ur ett vetenskapligt perspektiv att undersöka hur pedagogerna ser på lekens 

betydelse för barns lärande och utveckling. Pedagogernas syn på lek har en stor påverkan på 

den status som lek tilldelas på förskolan och därmed också hur stort utrymme den får. Det har 

därför även varit intressant att undersöka hur pedagogerna ser på sin egen roll i att främja 

barns lärande och utveckling genom lek. Genom att ta del av pedagogernas syn på lek så har 

jag även själv kommit till insyn om vilken enorm betydelse lek har för att barn ska lära sig om 

sig själva och sin omvärld och för att kunna utveckla sina förmågor och i slutändan utvecklas 

som egna självständiga individer som kan tolka sin omvärld och utveckla den vidare. Studien 

har också fått mig att förstå vilken viktig roll pedagoger har för att främja lärande och 

utveckling genom att ge barn rätt förutsättningar, verktyg och stöttning för att kunna leka, 

både ensamma och gemensamt med andra barn.  
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Denna studie har alltså syftat till att förstå hur pedagoger ser på lekens betydelse för lärande 

och utveckling och hur de ser på sin egen roll för att kunna främja detta. Det har för mig varit 

intressant och relevant även utifrån ett personligt perspektiv eftersom jag inom en snart 

framtid kommer att ta klivet in i arbetslivet för att arbeta som pedagog. Studien har gett mig 

en viktig insyn i lekens betydelse ur många aspekter och jag tror att den teoretiska erfarenhet 

som jag har förvärvat genom denna studie kommer att komma väl till användning i min 

praktiska roll som pedagog.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
I mitt självständiga arbete skulle jag vilja undersöka hur pedagoger ser på lekens betydelse för 

barnens lärande och utveckling i förskolan. I läroplanen för förskolan är ett av målen att 

förskolan ska sträva efter att varje barn "utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära" (Skolverket, 2016, s.9). 

 

Syftet med mitt självständiga arbete är att få en större och bredare kunskap om lekens 

betydelse för barns lärande och utveckling utifrån vad pedagogerna anser om detta och hur 

pedagogerna uppfattar den egna rollen i barnens lek för att främja barnens lärande och 

utveckling.  

Min frågeställning blir således: 

• Vilken betydelse anser pedagogerna att lek har för barnens lärande och utveckling?  

• Vilken uppfattning har pedagogerna om sin egen roll i barnens lek för att främja 

lärande och utveckling? 

 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den tidigare forskning som jag kommer att 

använda i min studie. Den tidigare forskningen som jag valt utgår från både nationell och 

internationell forskning. Jag anser att detta ger studien dels en bredd och ett djup och dels en 

högre grad av validitet vad gäller de slutsatser jag drar angående lekens viktiga betydelse för 

barns lärande och utveckling och den roll som pedagogerna spelar i detta. Jag anser att den 

tidigare forskning som jag valt utgör en bra grund för studien och för resultat- och analysdelen 

eftersom den belyser de viktiga aspekterna i lekens betydelse för barns lärande och utveckling 

och förklarar den roll som pedagogerna har kopplat till detta. Det har varit viktigt anser jag att 

ge en liten bakgrund i form av hur synen på lek har förändrats under 1900-talet, följt av en 
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förklaring av vad lek är. Därefter så följer ett avsnitt som redogör för vikten av att barn leker 

med andra barn. Sedan så förklaras lekens betydelse för barns lärande och utveckling och 

kapitlet avslutas med ett avsnitt som lyfter fram vilken roll pedagogerna har i barns lärande 

och utveckling genom lek.  

 

2.1 Synen på lek under 1900-talet  
Från början av 1900-talet och framåt så har leken i den svenska förskolan haft dubbla 

inriktningar, där den ena betraktar leken som ett utvecklande verktyg för lärandet. Lärande är 

ett brett begrepp och kan innefatta en utveckling av barnets emotionella, intellektuella, sociala 

och motoriska förmågor. Den andra inriktningen handlar om att leken betraktas som ett 

hjälpverktyg för förskolpedagoger. Genom att observera barnens lek och dokumentera deras 

beteende så kan pedagogerna göra en bedömning av barnets utveckling på olika plan. I 

synnerhet från 1970-talet och framåt så lyfte man fram vikten av de sociala lekformerna i 

förskolan och menade att de bidrog till en betydelsefull social utveckling för barnen. I sin 

forskning om förskolebarnens lekar hävdar Löfdahl att 1900-talets forskning om lek har 

förändrats genom åren i takt med att synen på barn och lek har förändrats. Leken har gått från 

att betraktas som endast en onyttig men roande aktivitet för barn till, så pass nyttig att den 

idag utgör en väldigt viktig del av förskolans vardagliga rutiner. Detta är en utveckling som 

delvis har sin grund i förskolans läroplan där lek och lärande lyfts fram som särskilt viktiga. 

Därmed så strävar svenska förskolor efter att kunna erbjuda alla barn möjligheten att kunna 

utvecklas genom lek (Löfdahl, 2004, s.38–40).  

 

Kultti förklarar hur den barnpedagogiska forskningen har beskrivit leken som något lättsamt 

och glädjefyllt som barnen själva styr över genom sitt initiativtagande och intresse. Lärandet 

beskrivs däremot som något organiserat och målinriktat. Det finns dock ett viktigt samband 

mellan lek och lärande menar Kultti och syftar på att det i leken finns en lärandedimension 

och i lärandet en lekdimension och att utifrån detta så kan man se att lek och lärande är två 

processer som går hand i hand (Kultti, 2012, s.46–47). Welén förklarar att 1900-talets teorier 

om lek kan delas in i tre olika synsätt: den psykoanalytiska, den gränsöverskridande och den 

utvecklingspsykologiska. I den psykoanalytiska forskningen med kända teoretiker som Freud 

och Winnicott ses leken som det naturliga sättet för barn att bearbeta olika händelser. Barnen 

bearbetar verkligheten genom lekens fantasi och symbolik. I den gränsöverskridande så anser 

förespråkarna, bland dessa Vygotskij, att leken ska ses i sitt sammanhang och i den 

utvecklingspsykologiska med Piaget och Gesell i bräschen, betraktas leken som något som 
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utvecklas i takt med barnets ålder och utvecklingen delas därmed rationellt in i tre 

dimensioner: den intellektuella, den sociala och den känslomässiga utvecklingen (Welén, 

2003, s.27–29).  

 

2.2 Vad är lek? 
Hwang och Nilsson förklarar att lek är ett brett begrepp och går därför inte att begränsa till en 

enda definition. Men det går dock att finna vissa saker som är gemensamt för all form av lek 

och de går bland annat att formulera i att lek utgörs av handlingar som är frivilliga, 

lustbetonade och på låtsas. Lek karaktäriseras av att vara pedagogisk, social och psykologisk 

och kan beskrivas som barnens värld och genom leken lär sig barn att uppfatta sin värld men 

även sig själva (Hwang & Nilsson, 2011, s.221). Enligt Johansson så är mestadels av den 

barnpedagogiska forskningen överens om att lek är handlingar som är frivilliga, impulsiva och 

saknar ett specifikt mål, men att de leder till utveckling på många områden som är viktiga för 

barnets totala utveckling, så som språk, fantasi, hälsa med flera. Leken spelar också en viktig 

roll i den emotionella och kognitiva utvecklingen (Johansson, 2008, s.110). Riddersporre och 

Persson beskriver leken som en viktig positiv ingrediens i kontakt- och gemensamhets-

skapandet. Genom leken möter barn andra barn och vuxna och ger varandra både utmaningar 

och bekräftelse. Så skapas även grund för kommunikation och språkutveckling. Men leken 

utgör också en plats där barnet kan få vara ensamt och bara möta sig självt och få möjligheter 

att bearbeta händelser från det verkliga livet eller att pröva att ge gestaltning åt sina fantasier. 

Leken med andra kallas för dialek och den ensamma leken kallas för monolek. Författarna 

förklarar vidare att lek även kan utgöra ett mellanområde mellan den inre och den yttre 

världen, där lekföremålen kallas för övergångsobjekt och kan symbolisera viktiga saker för 

barnet som till exempel föräldrar eller syskon, vänner, omvårdnad, mat och annat 

(Riddersporre & Persson, 2010, s.101–103).  

 

Riddersporre och Persson hävdar, genom att hänvisa till Lev Vygotskij (1995), att man kan 

likna leken vid en verkstad eftersom leken skapar en plats för undersökande och skapande och 

eftersom kreativiteten har sin utgångspunkt i leken och leken resulterar i ett skapande som 

barnet blir stolt över eftersom det åstadkommit den själv. Leken skapar olika scener som 

sammanbinds till en film som kan fungerar både utan och med ljud, tal eller textremsa. Leken 

kan vara stum men leder ändå till att barnet skapar, bearbetar och vidareutvecklar sina intryck 

för att sedan binda ihop dem i olika kedjor av händelser och erfarenheter (Riddersporre & 

Persson, 2010, s.105–107).  
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Sandberg förklarar att forskningen ofta beskriver leken som barnens domän och menar att i 

leken så har barnet ett stort inflytande och makt över det som ska hända. Men leken styrs 

också av den sociala och kulturella kontexten som barnet befinner sig i och av traditioner. 

Även Sandberg lyfter fram ord som är karaktäristiska för att beskriva lek, så som spontan, 

lustbetonad, frivillig, förväntansfylld, repetitiv och icke målstyrd. Man kan inte sätta etiketter 

på leken eller bestämma att den måste innehålla vissa element för att få kallas för lek, för då 

skulle man utestänga många aktiviteter från kategorin lek. Lek är brett och det är upp till 

barnen att bestämma hur leken ska definieras (Sandberg, 2008, s.88).  

 

2.3 Att leka med andra barn 
Löfdahl förklarar att barns lek handlar till en början om ensamlek. De leker ensamma och på 

egen hand med föremål som finns i den närmaste omgivningen och även om det finns andra 

barn i närheten så är de oberoende av varandras aktiviteter. När barnen blir lite äldre så börjar 

de att utveckla en form av intresse för vad andra barn gör och kan betrakta andra barns lek 

men de fortsätter att ha sin parallellek och leker alltså oberoende av varandra, utan samspel. 

Den gemensamma leken kommer senare via den så kallade associativa gruppleken där barnen 

börjar hitta en viss grad av gemenskap i leken. Kommunikationen börjar med att de lånar eller 

byter leksaker sinsemellan och på så sätt börjar konversera. Löfdahl förklarar att det tar längre 

tid för vissa barn att ge sig in i en gemensam lek och att det måste få vara tillåtet för barn att 

dra sig undan, vara passiva eller oengagerade i vissa sammanhang. Det ska vara tillåtet för 

barn att känna sig små, svaga och rädda och därför så är det viktigt att pedagogerna är 

införstådda med att barn är kompetenta på olika sätt och att feghet i sig ibland kan vara ett 

uttryck för mod. Med detta menar Löfdahl att det är modigt av ett barn att kunna visa att det 

inte vill vara delaktig i en aktivitet, som den förväntas vara delaktig i, av pedagoger eller 

andra barn (Löfdahl, 2004, s.156–157).  

 

Jensen och Harvard skriver att forskningen om lek är ense om att när barn leker tillsammans 

så skapas social kompetens eftersom barnen lär sig att vara med andra och känna både 

sympati och empati och respekt för varandras behov (Jensen & Harvard, 2009, s.85–86). 

Löfdahl lyfter fram vikten av den gemensamma lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande och menar att när barn leker tillsammans så upplever de en spänning i att interagera 

med varandra. Det skapas en social relation och kommunikation som spelar en viktig roll för 

innehållet i den gemensamma leken (Löfdahl, 2004, s.47–48). 
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2.4 Lekens betydelse för barns lärande och utveckling 
Att leken är en grundläggande rättighet och av stor vikt för barn fastslår även Förenta 

Nationernas i §31 i konventionen om barns rättigheter (Skolverket, 2005, s.27-28). När det 

gäller förskolans uppdrag så är leken tydligt kopplad till flera av dem. Bland annat så står det i 

läroplanen: 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.” (Skolverket, 2016, s.6). 

 

 De flesta barn leker på ett eller annat sätt men för att leken ska kunna utvecklas och också 

bidra till barnens utveckling så måste det finnas flera komponenter som bidrar till detta. Några 

av dessa är tid, utrymme och stimulerande lekmiljöer. En annan viktig komponent är närvaron 

av vuxna och deras engagemang att erbjuda barn upplevelser, kunskaper och lekmiljöer som 

är inbjudande och stimulerande. Lek ska ju vara frivilligt och villkorslöst men när barn leker 

med andra barn så är det ändå viktigt att barnen har vissa regler att följa så att de kan komma 

överens och leken kan fungera (Skolverket, 2005, s.27–28). Hwang och Nilsson förklarar att 

alla barn inte gillar att leka eller kan inte leka med andra och hamnar därför utanför och detta 

kan utgöra en stor utmaning för pedagoger som måste finna vägar att ändå stödja dessa att 

utvecklas (Hwang & Nilsson, 2011, s.221). Sandberg hänvisar till Brodin (1999) och förklarar 

att när leken inte bara accepteras och erkänns som en glädjefylld aktivitet utan istället används 

som ett redskap för att nå olika mål så kan det uppstå problem som innebär att vissa barn 

hamnar utanför eftersom de brister i sina kommunikativa och sociala kompetenser (Sandberg, 

2008, s.95). Genom lek lär sig barn att bearbeta och lösa olika problem och konflikter och att 

inta olika roller, vilket leder till en utveckling av deras självförtroende och identitet. Dessutom 

så övar de upp den kommunikativa förmågan, fantasin, kreativiteten och en hel del kroppsliga 

funktioner (Hwang & Nilsson, 2011, s.221). 

 

Sandberg å sin sida förklarar att lek inte bara innebär att barn utvecklas i språk, samspel, 

kognition, kommunikation, rörelse och känslor, utan att lek även innebär maktförhållanden 

mellan barnen, hierarkier och uteslutningar som man måste ta hänsyn till (Sandberg, 2008, 

s.113). Vidare hävdar Sandberg att det är väldokumenterat inom forskningen hur stor 

betydelse leken har för barnens utveckling inom de tidigare nämnda områdena, men det bästa 

med leken tillägger han är just att barnen lär sig konsten att leka och på så sätt tränar upp 
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förmåga till fantasi ock kreativitet, vilket i sin tur leder till att barnen lär sig att på ett snabbt 

sätt försätta sig i lekens medvetandetillstånd som innebär att barnen glömmer sig själva och 

tid och rum. Genom leken lär sig också barnen att saker och ting kan tolkas på flera olika sätt 

och leken introducerar barnen i vad kamratskap är (Sandberg, 2008, s.135–137).  

 

2.5 Pedagogerna roll i barns lärande och utveckling genom lek 
Aras Selda, som är en turkisk forskare inom pedagogik vid Baskent universitetet i Turkiet, har 

i sin forskning genom observationer av barn och pedagoger och intervjuer med pedagoger 

undersökt hur de tänker om sin roll i barnens lek och hur pedagogerna agerar när de deltar i 

den. Resultatet av studien visar att när pedagogerna observerar barnens lek så får de se hur 

barn lär sig och vad de behöver utveckla för att främja barns lärande. Observationerna görs 

oftast medvetet och dokumenteras. Observationerna är också ett sätt att uppmärksamma barns 

mående eftersom barnens lek ofta kan spegla deras erfarenheter (Aras, 2016, s.1177–1178). 

Aras blev uppmärksam på att det var väldigt få av pedagogerna som deltog i barnens lek 

eftersom de ofta var upptagna med organisatoriska frågor och andra praktikaliteter i 

verksamheten. Under intervjuerna med pedagogerna visade sig också att en av anledningarna 

till pedagogernas bristande deltagande i barnens lek var osäkerhet från pedagogernas sida om 

när och på vilket sätt de kunde delta (Aras, 2016, s. 1180–1182).  

 

Singers et. al. har genom observationer forskat om och undersökt hur pedagoger genom sina 

olika ageranden påverkar barnens lek. Studiens resultat visade att när pedagogerna genom 

leken samspelade med barnen så var barnen som mest engagerade. Men liksom för Aras så 

visade även Singers studie att pedagogerna sällan hade tid att under en längre tid delta i 

barnens lek och anledningen till det var ofta att de var tvungna att vara tillgängliga för alla 

barn och då räckte inte tiden till (Singers et. al. 2014, s.1246–1247). Pramling Samuelsson 

och Johansson undersökte genom observationer anledningarna till vad som gjorde att 

pedagogerna deltog i barnens lek och kom fram till att deltagandet skedde ofta som en 

medveten handling vars syfte är att bygga på relationen med barnen. För när pedagogerna inte 

deltar utan istället fokuserar på hela barngruppen så påverkar det relationen med barnen på ett 

negativt sätt eftersom den blir begränsad till att barnen bara påkallar uppmärksamhet från 

pedagogerna när de behöver hjälp med något istället för att det ska uppstå ett samspel dem 

emellan (Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s.81–83).  
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Aras å sin sida lyfter fram vikten av att som vuxen inte tvinga sig på barnen i deras lek utan 

att det är bättre att istället vänta på en inbjudan från barnen. Vidare förklarar Aras att det dock 

är viktigt att pedagogerna går in i leken när de märker att barnen behöver stöd. Det kan till 

exempel vara när barnen känner ett missnöje över något eller berättar för pedagogen om något 

som stör dem (Aras, 2016, s.1179). Hennes studie visar även att barnen kan påverkas på ett 

negativt sätt när pedagogerna inte deltar i deras lek eftersom barnen behöver få utmaningar 

som kan främja deras lärande (Aras, 2016, s.1180–1181). Anette Sandberg och Rebecca 

Heden, forskare vid Mälardalens universitet, understryker vikten av att pedagoger deltar i 

leken och på så sätt ge upphov till aktiviteter och situationer som kan främja lärande och som 

är anpassade till de behov och den kunskapsnivå som barnen har (Sandberg & Hedin, 2011, 

s.324).  

Även Singers et. al. studie visar på vikten av pedagogernas deltagande i leken för att främja 

barnens lärande och utveckling. När pedagogerna deltar med barnen och riktar 

uppmärksamhet mot deras lek så bidrar de till att stimulera barnen. Samtidigt förklarar Singer 

att forskningen har visat på de negativa aspekterna av att pedagogerna hoppar in och ut ur 

barns lek eftersom det då är lätt hänt att pedagogen drar barnets fokus från leken och då 

påverkas hela leken. Så det gäller för pedagogen att hitta en balans i när och hur ett 

deltagande borde äga rum eller inte (Singer et.al. 2014, s.1244–1245). Ingrid Pramling 

Samuelssons och Eva Johanssons studie vid Göteborgs universitet visar på att pedagogerna 

ibland vill undvika att störa barnen i sin lek när den väl är påbörjad och därför så undviker de 

att gå in i leken, vilket då i sin tur kan leda till att vissa situationer som hade kunnat leda till 

lärande uteblir. Studiens resultat visar också på att det är sällan som pedagogerna tillvaratar 

barnens idéer och fantasi i leken och att om de gjorde det så skulle det i många fall kunna 

bidra till ett lärande. Detta förklarar författarna, många gånger beror på att pedagogerna tyvärr 

inte alltid fokuserar på det som intresserar barnen mest (Pramling Samuelsson & Johansson, 

2009, s.89–90). 

Ole Fredrik Lillemyr, docent vid Högskolan i Trondheim, skriver att det pågår en diskussion 

kring ifall de vuxna ska pedagogisera leken och därmed alltså blanda sig i barnens lek. När de 

vuxna lägger sig i barnens lek så kallas det för en intervention, och det kan handla om något 

så enkelt som en blick eller en grimas från den vuxne till barnet, eller att den vuxne deltar i 

leken (Lillemyr, 2013, s.43–46). Han förklarar vidare att leken är ovärderlig för barn och vi 

vuxna måste ta den på allvar och därför så måste vi, om vi går in iden, göra detta med stor 

respekt och varsamhet. Vår intervention påverkar barnens lek, oavsett om vi menar detta eller 

inte, och därför så måste den ske medvetet genom att vi organiserar för leken (Lillemyr, 2013, 
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s.54). Lillemyr hävdar, genom att hänvisa till Wood och Attefield (2005), att även fast 

pedagogerna vill att det ska vara barnen som styr leken, så är det i själva verket de vuxna som 

styr mycket mer så fort de intervenerar i leken (Lillemyr, 2013, s.46). 

 

I den studie som den taiwanesiska forskaren Chia-Yen Tsai genomfört i Taiwan så 

framkommer det att pedagoger kan anses ha olika roller när de intervenerar i barnens lek. 

Pedagogen kan bli deltagare i leken, inkräktare eller någon som kan utveckla leken. 

Pedagogen kan också bidra till att hjälpa barn som inte leker med andra att utvecklas i sin 

deltagandenivå och sociala kompetens (Tsai, 2015, s.1028). Tsais studie visar på att den 

största anledningen till när och varför pedagoger intervenerar i barnens lek är om regler bryts, 

bråk inträffar, om pedagogen vill lära känna barnen bättre eller om den ser en möjlighet till 

exempelvis miljöundervisning. Hon understryker vikten av att som vuxen tänka på hur det 

egna deltagandet kan påverka barnens lek och samtidigt så förklarar hon hur viktigt det är att 

som pedagog vara positiv till att delta i leken ifall det kommer en inbjudan från barnen (Tsai, 

2015, s.1032). 

 

Pramling Samuelssons och Johanssons forskning visar att barnen ibland kan välja att bjuda in 

pedagogerna till sin lek, om barnen till exempel söker uppmuntran, stöttning eller hjälp att 

lösa konflikter. Ibland blir pedagogerna inbjudna av den enkla anledningen att barnen vill leka 

med en vuxen. Men resultatet i deras forskning visar också att det finns många situationer i 

förskolan där barnen inte vill ha de vuxnas inblandning. Barnen vill många gånger vara 

självständiga och hitta på egna lösningar till sina problem, utan inblandning från någon vuxen 

(Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s.88). 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkt som utgår från 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Jag anser att denna teoretiska utgångspunkt kommer att 

utgöra en bra grund till min analys eftersom min studie handlar om barnens lek och hur de lär 

sig genom den och Vygotskijs teori handlar just om hur kontext och sammanhang styr hur vi 

utvecklas.  
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3.1 Sociokulturell Teori 
Den sociokulturella teorin grundades av den ryska pedagogiska teoretikern Lev S. Vygotskij 

(1896 – 1935), men hans verk blev inte kända i västvärlden förrän under 1960-talet (Säljö, 

2014, s.297). Vygotskijs teori utgick från att människan är en biologisk, social, kulturell och 

historisk varelse och att alla dessa delar påverkar hennes utveckling och går därför inte att 

skilja åt. Han menar att eftersom det inte enbart är de biologiska förutsättningarna som styr 

oss så måste vi också se resten i ett sammanhang och en kontext som påverkar oss (Säljö, 

2014, s.91). En av de centrala utgångspunkterna i den sociokulturella teorin är att lärande 

förutsätter att det ska finnas ett socialt samspel med övriga i omgivningen och därför så 

tillskriver Vygotskij leken en stor betydelse när det gäller barns lärande (Jensen, 2013, 

s.75,78).   

Eftersom denna studie handlar om barns lek och samspelet som sker i leken mellan barn och 

som leder till att barnen lär sig av varandras tankar, idéer och erfarenheter så blir den 

sociokulturella teorin applicerbar. Kontext kan beskrivas som det som väver samman och i det 

här fallet innebär begreppet kontext att barnen och omgivningen de befinner sig i är beroende 

av varandra. Barnen påverkar sin omgivning genom sin lek och omgivningen påverkar i sin 

tur barnen och deras möjligheter till lek. Barnens handlingar i leken är kulturella aktiviteter 

och ur ett sociokulturellt perspektiv ses leken som ett sätt för barn att tillägna sig kultur. 

Kulturen omformar barnen genom leken och tillhandahåller dem redskap som hjälper de att 

utvecklas och att fortsätta forma kulturen (Löfdahl, 2004, s.12–13). Nedan följer en 

presentation av några centrala begrepp inom teorin som kommer att användas som analytiska 

verktyg. Dessa är samspel och kommunikation, mediering, den proximala utvecklingszonen, 

och stöttning. 

 

3.2 Samspel och kommunikation 
Säljö förklarar att samspel och kommunikation utgör grunden till lärande eftersom det ger oss 

möjlighet att dela med oss av vår kunskap till andra och genom att ta del av andras kunskap så 

kan vi vidga vårt kunnande och utvecklas på så sätt (Säljö, 2000, s.34). Redan från födseln 

hamnar ett barn i sammanhang där samspel och kommunikation inträffar. När situationer av 

samtal och handling sker i ett barns närhet, så uppmärksammar barnet det som sägs och görs 

och tar till sig det och tolkar det som det viktiga att lära sig i just den givna kontexten (Säljö, 

2000, s.37). Samspelet och kommunikationen med omgivningen har därmed en påverkan på 

de förutsättningar som ett barn får för lärande. Grunden för ett barns lärande och utveckling är 

dock att barnet är delaktigt i kontexten (Säljö, 2015, s.96). Kommunikation och samspel 
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genom olika aktiviteter människor emellan utgör en grund för oss i delaktigheten i att 

beskriva och beteckna vår omvärld (Säljö, 2000, s.81–82). Kommunikation har en avgörande 

betydelse för att en barngrupp ska kunna leka gemensamt. Det krävs att barnen besitter en 

social och kommunikativ kompetens för att kunna delta i en leksituation, tolka den, utveckla 

den och kunna vara flera stycken som är engagerade i den. När barnen deltar i leken och 

tolkar andra barns handlingar så bidrar detta till ett lärande av varandra. I leken med andra 

barn sker det ofta att barnet sträcker sig över sin egna utvecklingsnivå och det leder till att 

barnet tar ett steg längre i den aktuella utvecklingszonen (Löfdahl, 2004, s.21–22). 

 

3.3 Mediering 
Säljö beskriver mediering med att människan, i sin strävan efter att förstå sin omvärld och 

agera i den, använder sig av olika verktyg och redskap. Han hänvisar till Vygotskijs analys 

som säger att människan utmärker sig genom att använda två skilda typer av redskap; 

språkliga och materiella (Säljö, 2014, s.298). Utifrån Säljö så innebär alltså mediering att det 

som finns att tillgå för människan i den fysiska och sociala miljön, påverkar hur hon kommer 

att se på saker och ting och därmed agera. De språkliga redskapen är de hjälpmedel som finns 

i vårt språk, så som det tal- och skriftspråk som vi använder i våra samtal och för att förmedla 

budskap och kunskap till andra (Säljö, 2014, s.299). De materiella redskapen är allt det 

fysiska som finns tillgängligt för oss i vår omgivning. Eftersom de språkliga och materiella 

redskapen tillsammans medierar den värld vi lever i så kan det vara svårt att skilja dem åt 

(Säljö, 2005, s.28). Säljö förklarar att en bok till exempel utgör både ett språkligt och ett 

materiellt redskap då den innefattar ett skriftspråk samtidigt som den också är fysisk. Därmed 

så kallas den för ett kulturellt redskap. När ett redskap kan kategoriseras både som språkligt 

och materiellt så får det benämningen kulturellt redskap (Säljö, 2014, s.301).  

 

Lindö hänvisar till Vygotskij och förklarar att barnet använder sig av språket för att 

kommunicera och interagera med sin omvärld. Språket är ur ett sociokulturellt perspektiv det 

viktigaste verktyget eftersom det utgör ett kommunikationsmedel. Ett annat sociokulturellt 

begrepp är ”artefakter”, som dels betraktas som materiella föremål som har tillverkats av 

människor, och dels som det talade språket. Förskolans verksamhet innehåller en rad begrepp 

som är inbyggda i de existerande artefakterna som till exempel kuddrum, byggrum, ateljé, 

dockvrån med flera. Dessa ord kan styra barnens handlingar i lek och forma deras tankar och 

de åtgärder de tar till i leken (Lindö, 2009, s.34). 
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3.4 Den proximala utvecklingszonen och stöttning 
Den proximala utvecklingszonen innebär att barn lär sig att bemästra saker inom ett visst 

område, som de egentligen inte kan hantera själva, genom att de får mer kunskap om det i   

samspel med andra barn och vuxna (Jensen, 2013, s.78). Säljö förklarar att lärande är en 

ständigt pågående process. Vi lär oss nya saker hela tiden och det innebär att vi utvecklas hela 

tiden eftersom vår kunskapsnivå flyttas fram och då även det som vi närmast kan utveckla 

(Säljö, 2015, s.99). För att ett barn ska lära på bästa möjliga sätt så bör läraren ha kunskap om 

barnets bakgrund och därmed de förutsättningar den erbjuder för barnets lärande (Säljö, 2015, 

s.106). Vidare lyfter Säljö fram hur viktigt det är, för att ett lärande ska kunna ske, att läraren 

utgår från barnets erfarenheter och intressen. Barnet behöver oftast stöd vid flera tillfällen 

inför ny kunskap för att så småningom kunna hantera situationen på egen hand (Säljö, 2000, 

s.121). 

Enligt Evenshaug och Hallen fokuserade Vygotskij på ett dialogiskt samarbete som sker 

mellan ett barn och en annan individ, inom den proximala utvecklingszonen. I ett sådant 

samarbete spelar så kallad scaffholding, som är en typ av stödstrukturer, en väldigt viktig roll. 

Scaffholding innebär att den vuxne, i syfte att hjälpa barnet, skapar strukturer som ska hjälpa 

barnet att handskas med problem och öka den egna kompetensen. Det är dock viktigt att den 

vuxne backar ett steg när den märker att barnet börjar förstå sig på ett problem och därmed ge 

barnet möjlighet att på egen hand gå vidare med aktiviteten. Om ett barn inte riktigt förstår 

leksignalerna så ska pedagogen erbjuda barnet hjälp och stödstrukturer genom att pedagogen 

leker med barnet tills det på egen hand börjar klara av att gå in i olika lekar. På så sätt 

befinner sig pedagogen i den proximala utvecklingszonen och erbjuder barnet en stödstruktur 

för att sedan låta barnet utforska det vidare själv (Evenshaug & Hallen, 2001, s.136).  

Även här lyfts vikten av språket som ett viktigt redskap för barnets utveckling enligt 

Vygotskij. Han noterade att när ett barn försökte lösa ett problem så pratade barnet med sig 

självt och det ledde till att när ett barn blev ställt inför stora svårigheter och problem så ökade 

det icke sociala talet. Även det icke sociala talet betraktar Vygotskij som kommunikativt 

eftersom det hjälper barnet att ta steget vidare att lösa problem och styra över sitt tänkande. På 

så sätt får barnet möjlighet och uppmaning att tänka högt (Evenshaug & Hallen, 2001, s.138–

139).    

Smidt redogör för begreppet byggnadsställning, som innebär att barnet får vägledning i 

lärandeprocessen av en vuxen eller ett annat barn som har mer kunskap inom det aktuella 

området (Smidt, s.122). Ett gemensamt ord för scaffolding och byggnadsställning är stöttning. 

Om ett lärande ska kunna bli till genom stöttning krävs det att en lärandesituation utgår från 
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barnets behov och kunskapsnivå och att det sker en dialog mellan berörda personer (Smidt, 

2010, s.164). 

Jerlang förklarar att leken spelar en stor dynamisk roll men att den proximala 

utvecklingszonen ska betraktas som skillnaden mellan det som barnet på egen hand kan klara 

av och det som barnet klarar av under ledning av en vuxen eller ett äldre eller mer utvecklat 

barn (Jerlang, 2008, s.365–366). Vygotskij ser den gemensamma leken som en aktivitet som 

är ledande på det sätt att barnen tar ett längre steg i utvecklingen än det som de kan förväntas 

göra under andra aktiviteter. Genom leken lär sig barnet att anpassa sig till sin verklighet och 

får en större förståelse av sin omvärld. Genom leken får också barnet större handlings-

möjligheter och färdigheter och kan genom en perceptuell förnimmelsemässig situation och 

genom de egna sinnesintrycken förverkliga sina handlingar. På så sätt kan barnet generalisera 

och förstärka sitt eget kunskapsschema genom att upprepa lekarna eller fylla dem med fler 

detaljer (Evenshaug & Hallen, 2001, s.367–369).    

 

4. Metod och material 
I avsnittet som följer presenteras val av metod, urval och avgränsning, genomförande, 

databearbetning och analysmetod, forskningsetiska överväganden och metoddiskussion. 

 

4.1 Val av metod 
Då detta är en kvalitativ studie så har jag använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod 

som går ut på kvalitativa forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod, då min 

undersökning baseras på intervjuer med pedagoger som arbetar på förskolan. Enligt Patel och 

Davidson så konstaterar kvalitativa metoder att datan uppkommit och mäter till skillnad från 

kvantitativa metoder alltså inte datan. Kvantitativa metoder gör beräkningar av empirin och 

mäter hur ofta vissa saker uppkommer, hur länge det varar och så vidare. Syftet med en 

kvalitativ undersökningsmetod är att skaffa sig en djup kunskap om ett fenomen (Patel & 

Davidson, 2011, s.119). Metoden bygger på att den som forskar genom sina intervjuer vill 

komma åt kunskap som den saknar men som intervjupersonen har (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, s.35).  

Denna utgör en bra insamlingsmetod för min studie eftersom jag vill undersöka vad 

pedagogerna säger om lek och deras förhållningssätt till och ansvar för lärande och utveckling 

genom lek. Patel och Davidson förklarar att en kvalitativ intervjumetod är bra att utgå ifrån 

eftersom frågorna och dess struktur kan anpassas efter en viss situation eller tillfälle och 

binder på så sätt inte upp intervjuaren eller respondenten till ett förutbestämt frågeformulär. 
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Författarna förklarar vidare att de kvalitativa intervjuerna utgör ett bra verktyg för att kunna 

utforska och känna igen egenskaper hos något, som till exempel att ta reda på olika individers 

tolkningar eller uppfattningar om ett visst fenomen (Patel & Davidson, 2011, s.82).  

 

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer eftersom jag inte ville ha några fasta 

svarsalternativ utan jag ville att frågorna ska vara öppna. Patel och Davidson förklarar att 

kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering (Patel & Davidson, 2011, s.81). Kvale 

och Brinkman beskriver semistrukturerade intervjuer som en intervjumetod som är öppen och 

tillåtande där forskare och respondent för en dialog om ett specifikt fenomen (Kvale & 

Brinkman, 2014, s.45). Kilström förklarar att de öppna frågorna minskar risken för att 

respondentens svar ska bli påverkade av forskaren och ökar därmed respondentens möjlighet 

att dela med sig av sina upplevelser och resonemang. Öppna frågor ger även möjlighet att 

fördjupa intervjun utifrån respondentens svar (Kilström, 2007, s.48–49). Jag utgick från en 

bestämd ordning när det gäller intervjufrågorna och ställde dem alltså i samma ordning till 

samtliga pedagoger som jag intervjuade. Något som Patel och Davidson beskriver som 

kvalitativa intervjuer med en hög grad av standardisering (Patel & Davidson, 2011, s.81). 

Det material som jag använde mig av bestod av anteckningsblock och penna och mobiltelefon 

för ljudinspelning vid intervjuerna så att jag inte skulle missa något av det som sades och så 

att jag sedan skulle kunna transkribera intervjuerna korrekt eftersom de utgör en mycket 

viktig del av det empiriska materialet i min resultat- och analysdel.  

 

4.2 Urval och avgränsning 
Jag valde att genomföra sex intervjuer med pedagoger på tre förskolor som ligger i 

Stockholmsregionen, för att dels få en bredd i svaren men också för att öka tillförlitligheten. 

Pedagogerna som jag intervjuade är i olika åldrar och har arbetat på förskola i olika antal år, 

allt mellan ett år och 25 år. En del jobbar på småbarnsavdelning medan andra jobbar med de 

lite äldre barnen. Men varken ålder eller arbetslivserfarenhet kommer att nämnas i 

resultatdelen dels för att de är irrelevanta för studien men också på grund av forskningsetiska 

skäl. Pedagogerna kommer att benämnas som pedagog 1–6. Jag hade från början tänkt samla 

empiri även genom observationer av barns lek på förskolan, då det enligt Patel och Davidson 

så kan observationer av vardagliga situationer och fenomen vara till stor hjälp när man söker 

information om omvärlden. Kunskapen som man förvärvat genom observationerna kan sedan 

utgöra en grund för en vidare undersökning där man till exempel genom intervjuer samlar in 

mer information för att få en bättre analys (Patel & Davidson, 2011, s.91). Men jag valde 
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sedan att avgränsa datainsamlingen till enbart intervjuer med pedagoger eftersom min studie 

skulle fokusera på hur de ser på barnens lek och sin egen roll i den för att främja lärande och 

utveckling. 

 

4.3 Genomförande 
Jag förberedde mig genom att ta del av litteratur som handlar om lek och av tidigare forskning 

som handlar om lekens betydelse för barns lärande. Därefter så klargjorde jag syftet med min 

undersökning och vilka frågeställningar jag ville besvara. Sedan övervägde jag vilken 

undersökningsmetod jag skulle använda mig av. Nästa steg var att fundera ut vilka förskolor 

jag skulle kontakta. Jag kontaktade först den förskola där jag hade genomfört min första VFU 

för cirka två och ett halvt år sen. Sedan så kontaktade jag två andra förskolor som ligger i 

närheten av där jag bor. Jag genomförde totalt sex intervjuer med pedagoger på tre förskolor 

som ligger i Stockholmsregionen, för att dels få en bredd i svaren men också för att öka 

tillförlitligheten. Ingen av pedagogerna ville ha informationsbrevet eller intervjufrågorna 

innan utan jag blev ombedd att ta med mig dem till själva intervjun. Så jag tog med ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där jag redogjorde för studiens syfte, genomförande, samtycke 

och de etiska aspekterna. Alla intervjuer genomfördes på pedagogernas arbetsplats för att 

underlätta för dem utifrån tid men framför allt för att bädda för en bra intervju utifrån plats 

och känsla. Trots förklarar att för att en bra intervju ska kunna genomföras så krävs det en 

miljö som ska vara lugn och trygg. Platsen där intervjun äger rum har en stor påverkan på den 

som intervjuar men framför allt för den som blir intervjuad (Trost, 2010, s.65–66).  

Jag spelade in intervjuerna dels för att kunna rikta min fulla uppmärksamhet mot min 

respondent men också för att kunna få med varje ord inför min transkribering av intervjuerna, 

så att jag inte skulle riskera att missa viktig information. Kvale och Brinkman skriver att det 

är viktigt att vara fokuserad på den man intervjuar eftersom det ger den en känsla av 

uppskattning (Kvale & Brinkman, 2014, s.49). Patel och Davidson rekommenderar 

ljudinspelning då det säkerställer att respondentens svar kommer med ordagrant och skapar 

bättre förutsättningar för en tillförlitlig resultat- och analysdel (Patel & Davidson, 2011, s.87). 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Jag transkriberade intervjumaterialet och det var en ganska tidskrävande uppgift. 

Transkriberingen gjordes ordagrant och därför så har jag också tagit med eventuella 

upprepningar, omformuleringar av meningar, språkförbistringar och sidospår. Enligt Trost så 

särskiljs tre steg i databearbetningen. Det första steget är att samla in information (Trost, 
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2010, s. 147–148). I mina intervjufrågor har jag försökt att så gott det är möjligt utgå från tre 

didaktiska frågor: vad, hur och varför (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012, s.51–52). Didaktik är 

ett bra verktyg förklarar Östman för att gå in på djupet på hur pedagogers agerande kan 

påverka barns lärande (Östman, 2000, s.66). Dessa tre didaktiska frågor har varit behjälpliga i 

datainsamlingen för att kunna ta reda på pedagogernas syn på lekens betydelse för lärande och 

utveckling och sin egen roll i detta. Vad försöker ge svar på vad barn förväntas lära sig och 

utveckla genom lek och vad pedagogerna anser är deras egen roll i barnens lek för att främja 

lärande och utveckling. Hur söker besvara på vilket sätt lek kan leda till lärande och 

utveckling och att få insikt i hur pedagogerna kan främja barns lärande och utveckling genom 

lek. Varför belyser den intention pedagogerna har med sitt agerade i olika situationer. Varför 

går de in i leken ibland och varför inte andra gånger? Nästa steg enligt Trost är att gå igenom 

materialet och fundera över det man hörde och observerade under intervjuernas gång (Trost, 

2010, s. 147–148). Jag gick igenom mitt transkriberade material och delade upp svaren enligt 

mina tre didaktiska frågor. Det tredje steget enligt Trost är att tolka materialet med 

utgångspunkt i den teoretiska utgångspunkt som man har valt (Trost, 2010, s. 147–148). Så 

jag urskilde några centrala begrepp från min teoretiska utgångspunkt och använde de som 

analytiska verktyg i min resultat- och analysdel. Dessa begrepp är samspel och 

kommunikation, mediering, den proximala utvecklingszonen och stöttning. Jag gjorde även 

kopplingar till tidigare forskning i resultat- och analysdelen. Jag har använt mig av många 

citat i resultat- och analysdelen för jag tycker att det ger en klarhet i varför man drar vissa 

slutsatser och det gör också kopplingarna till den teoretiska utgångspunkten och den tidigare 

forskningen mycket tydligare. De didaktiska frågorna har primärt använts som ett stöd i 

insamlingen av data men jag har sedan haft stor hjälp av att använda dem som analytiska 

verktyg i resultat- och analysdelen. Jag avslutade resultat- och analysdelen men att 

sammanfatta mina resultat.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Det är som forskare väldigt viktigt att följa de etiska aspekter som ett forskningsarbete medför 

och reflektera över dem. Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer som 

föreskriver hur man ska bedriva forskning. Framför allt så handlar det om att värna om 

forskningsdeltagarnas integritet. De forskningsetiska principerna omfattar i huvudsak fyra 

krav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.5–6). 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla berörda om forskningens syfte, 

vem som ansvarar för den, och att deltagarna kan avböja till medverkan eller dra sig ur under 

studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Jag tog med mig ett informationsbrev till varje 

intervju, eftersom pedagogerna hade uttryckt att de inte ville ha det skickat till sig i förväg. 

Innan intervjun informerade jag dem även muntligen om studiens syfte och att de även under 

intervjuns gång kunde välja att avbryta. Informationsbrevet som de fick innehöll information 

om syftet med studien, vad jag önskade få prata med dem om, att det kommer att råda 

tystnadsplikt och anonymitet och att alla uppgifter som kommer fram enbart kommer att 

användas i analysarbetet samt var studien kommer att publiceras. Jag informerade dem också 

muntligen om att anteckningar och inspelningar kommer att förstöras eller raderas när jag blir 

klar med mitt arbete. Samtyckeskravet innebär att det måste finnas ett godkännande från 

deltagarna till att medverka i min studie innan jag kan sätta igång med att intervjua dem och 

så vidare. Det är viktigt att deltagarna har bestämmanderätt över sin egen medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Jag fick deras medgivande muntligen per telefon men sedan så 

fick jag den även skriftligen innan intervjun påbörjades.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter inte ska riskera att hamna hos obehöriga. 

Därmed så ska samtliga deltagare vara så anonyma som möjligt (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.12). Därför så har jag valt att inte skriva namn på vare sig förskolorna eller pedagogerna och 

inte heller har jag uppgett förskolornas specifika geografiska plats. Mina inspelningar av 

intervjuerna har jag skyddat med lösenord och efter att jag gjorde färdigt transkriberingen så 

raderade jag inspelningarna. Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter endast får 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Därför så är det viktigt att 

förstöra allt material när forskningsarbetet är avslutat och godkänt.  

 

4.6 Metoddiskussion 
Bell skriver att det är viktigt att kritiskt granska sin egen metod när det gäller att samla data 

för att kunna avgöra hur giltig och tillförlitlig den information som man fått fram är (Bell, 

2006, s.117). Validitet handlar om att kontrollera om studien besvarar de frågor som den 

syftade till att besvara från början (Kvale och Brinkman, 2014, s.300). I en kvalitativ 

forskningsmetod så innefattar validiteten hela studien (Patel & Davidson, 2011, s.106). Därför 

så är det viktigt när man planerar intervjuer och intervjuguiden att frågorna följer samma linje 
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som syftet och frågeställningarna gör, så att forskaren under en pågående intervju kan ställa 

frågor som kan klargöra respondentens svar (Kvale och Brinkman, 2014, s.297–298).  

 

Efter att jag hade klargjort mitt syfte och mina frågeställningar så skrev jag min intervjuguide. 

Jag omarbetade den lite vid flera tillfällen för att den ännu bättre skulle lyckas besvara syftet 

och frågeställningarna. Ibland fick jag under intervjuns gång ställa följdfrågor för att kunna 

tydliggöra respondentens svar. Genom att spela in intervjuerna så ökar trovärdigheten i 

resultatet eftersom det ger mindre utrymme för egna tolkningar och partiskhet. Kvale och 

Brinkman förklarar att när man spelar in en intervju så sparas dels allt ordagrant och dels så 

ger det forskaren möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger (Kvale och Brinkman, 2014, 

s.221). En metod som bygger på intervjuer har både för- och nackdelar. En stor fördel är 

flexibiliteten, eftersom utrymme ges till följdfrågor och fördjupning. Nackdelen är att det tar 

tid och att det kan vara svårt att analysera materialet och det finns en risk att man inte håller 

sig helt opartisk i sin analys (Bell, 2006, s. 158). 

 

Trost förklarar att tillförlitlighet eller reliabilitet är ett mått på hur stabil en studie är och kan 

inte vara utsatt för slumpen till exempel. Vidare hävdar författaren att när man intervjuar fler 

respondenter så bör man hålla sig till samma frågor och situationen bör vara den samma för 

alla deltagare för det ökar reliabiliteten (Trost, 2010, s.131). Jag har ställt samma frågor till 

alla mina respondenter och situationen har varit liknande för samtliga då jag intervjuat dem på 

sina arbetsplatser. Reliabilitet eller giltighet är ett mått på frågor som beskriver eller mäter det 

som man önskar att den ska beskriva eller mäta men går egentligen inte att definiera på ett 

tydligt sätt, vilket leder till många obesvarade frågor (Bell, 2006, s.117).  

 

Att genom en kvalitativ metod göra försök att mäta validitet och reliabilitet är ofta svårt. Just i 

kvalitativa studier så lämpar det sig dessutom sällan att tala om reliabilitet. Hög reliabilitet 

innefattar vanligtvis en situation som ska vara standardiserad, men en kvalitativ intervju har 

en låg grad av standardisering och därmed så blir reliabiliteten väldigt låg. I en kvalitativ 

undersökningsmetod blir det därför extra viktigt att datainsamling genom intervjuer och på 

andra sätt sker så att den information som man får fram blir riktig, väsentlig och trovärdig 

(Trost, 2010, s.131–133). Därmed så kan en svaghet i denna metod anses vara den låga 

reliabiliteten. 
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Generaliserbarhet innebär att en studiens resultat kan användas i andra liknande sammanhang 

(Kvale och Brinkman, 2014, s.311). Jag är medveten om att resultatet av min studie inte kan 

göras generell för alla pedagoger och förskolor. Däremot så kan den tänkas vara 

generaliserbara på det sätt att möjligheten finns att studier av förskolor och pedagoger med 

liknande sammanhang och förutsättningar kan ge likvärdiga resultat som min studie.  

 

5. Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer jag att presentera resultat- och analysdelen. Jag har valt att slå 

ihop resultat- och analysdelen eftersom jag kommer att presentera citat från pedagogerna som 

sedan kommer att analyseras utifrån utvald teoretiska utgångspunkt. Jag kommer även att 

använda mig av tidigare forskning för att göra en jämförelse mellan pedagogernas uttalanden 

och forskarnas studier. Jag kommer att avsluta denna del med att sammanfatta mina resultat. 

Därefter så kommer jag att presentera mina slutsatser i min slutdiskussion. Jag kommer att 

dela upp resultat – och analysdelen i tre huvudrubriker som bygger på de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför. Den första rubriken 5.1 grundar sig på citat som beskriver vad som gör 

leken viktig, vad barn förväntas lära sig och utveckla genom lek och vad pedagogernas roll i 

lärande och utveckling genom lek är. Den andra rubriken 5.2 innehåller citat som besvarar 

frågorna hur kan lek leda till lärande och utveckling? och hur pedagoger agerar för att främja 

barns lärande och utveckling genom lek? Tredje rubriken 5.3 presenterar citat som svarar på 

varför pedagogerna väljer att gå in i barns lek ibland och varför de väljer att inte gå in i leken 

andra gånger. I analysen så kommer också vissa centrala begrepp inom arbetets teoretiska 

utgångspunkt att användas som analytiska verktyg. Dessa är: samspel och kommunikation, 

mediering, den proximala utvecklingszonen och stöttning. Pedagogerna som citeras kommer 

att benämnas Pedagog 1–6. 

 

5.1 Vad förväntas barn lära sig och utveckla genom lek? 
Sandberg förklarar att forskningen ofta beskriver leken som barnens domän och menar att i 

leken så har barnet ett stort inflytande och makt över det som ska hända. Men leken styrs 

också av den sociala och kulturella kontext som barnet befinner sig i och av traditioner. 

Sandberg lyfter fram ord som är karaktäristiska för att beskriva lek, så som spontan, 

lustbetonad, frivillig, förväntansfylld, repetitiv och icke målstyrd. Man kan inte sätta etiketter 

på leken eller bestämma att den måste innehålla vissa element för att få kallas för lek, för då 
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skulle man utestänga många aktiviteter från kategorin lek. Lek är brett och det är upp till 

barnen att bestämma hur leken ska definieras (Sandberg, 2008, s.88).  

På frågan vad som gör leken så viktig för barn så svarade pedagogerna följande: 

”Det är viktigt för barnen eftersom då de får utrycka sig fritt och de får välja och planera och den 

blir inte lika styrd som planerade aktiviteter. För att på förskola är det mest pedagoger som 

planerar aktiviteterna men i leken är det barnen själva som bestämmer vad de vill göra, hur de 

vill göra och var de vill vara så det är deras fria tid.” – Pedagog 1  
 

”Lek innebär att barnen själva från deras egna fantasi planerar leken, skapar leken och avslutar 

leken. Att vi vuxna inte är inblandad i leken och den innebär också att de får fritt använda 

materialet hur de vill.” –  Pedagog 2 

 

”Den är på barns initiativ. Det är de som styr och kommer med idéer och den är på deras 

premisser samt att de tycker roligt utan att vi är där och styr. De får verkligen utlopp för sina 

fantasier i leken eftersom den blir helt på deras premisser så har de väldigt roligt.” – Pedagog 3 

 

”Lek måste komma från barnen. När barnen leker så får de använda sina tankar, idéer och 

erfarenheter fritt.” – Pedagog 4 

 
”Barnen själva kommer på leken och de får använda sin fantasi och tar egne initiativ i leken.” –  

Pedagog 5 

 

”Barnen initierar den själva att de få möjlighet att helt komma på regler själva och vi pedagoger 

står lite utanför.” – Pedagog 6 

 

Samtliga pedagoger som blivit intervjuade betonade alltså vikten av lek för att barn ska få 

uttrycka sig fritt och välja och bestämma själva vad de vill göra och hur de vill göra det. Lek 

är den tid och aktivitet som barn förfogar över själva, utan att någon vuxen styr eller 

bestämmer. Den tillåter barn att använda sin fantasi och ta egna initiativ. Slutsatsen man kan 

dra ur detta är alltså att lek är en viktig aktivitet för barn eftersom det är i leken som de kan 

känna att de har makt över sig själva och sin egen tid. I leken får barnen ett fritt utrymme till 

fantasi och kan på så sätt skapa och forma leken på sitt sätt och det är ett sätt att lära och 

utvecklas på som är viktigt för barn. 

 

Riddersporre och Persson hävdar, genom att hänvisa till Lev Vygotskij (1995), att man kan 

likna leken vid en verkstad eftersom leken skapar en plats för undersökande och skapande och 

eftersom kreativiteten har sin utgångspunkt i leken och leken resulterar i ett skapande som 

barnet blir stolt över eftersom det åstadkommit den själv. Leken skapar olika scener som 

sammanbinds till en film som kan fungerar både utan och med ljud, tal eller textremsa. Leken 

kan vara stum men leder ändå till att barnet skapar, bearbetar och vidareutvecklar sina intryck 

för att sedan binda ihop dem i olika kedjor av händelser och erfarenheter (Riddersporre & 

Persson, 2010, s.105–107).  
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Kultti förklarar hur den barnpedagogiska forskningen har beskrivit leken som något lättsamt 

och glädjefyllt som barnen själva styr över genom sitt initiativtagande och intresse (Kultti, 

2012, s.46–47). Det är således viktigt med lek för barnen på förskolan eftersom den erbjuder 

dem frihet och bestämmanderätt och de kan på så sätt själva välja att göra det som de tycker 

är kul och intressant. Citaten nedan från pedagogerna visar just på det sistnämnda. 

”Det är jättebra att låta barnen leka själva och initiera sin lek. Då kan vi utgå från barnens 
intresse och spinna vidare och utveckla deras lek.” – Pedagog 2 

 

”I leken kan man upptäcka vilka intressen barnen har vilket sedan kan användas i de mer styrda 

aktiviteterna.” – Pedagog 5 

 

Även Hwang och Nilsson betonar vikten av den frivillighet som lek innebär. De förklarar att 

lek är ett brett begrepp och går därför inte att begränsa till en enda definition. Men det går 

dock att finna vissa saker som är gemensamt för all form av lek och de går bland annat att 

formulera i att lek utgörs av handlingar som är frivilliga, lustbetonade och på låtsas (Hwang & 

Nilsson, 2011, s.221).  

Kultti förklarar att det i leken även finns en lärandedimension och i lärande en lekdimension 

och att utifrån det så kan man se att lek och lärande är två processer som går hand i hand. Till 

skillnad från lekens fria förutsättningar så beskrivs lärandet däremot som något organiserat 

och målinriktat. Det finns dock ett viktigt samband mellan lek och lärande menar Kultti 

(Kultti, 2012, s.46–47).  

Även pedagogerna som intervjuades underströk lärande- och utvecklingsdimensionen som 

finns i leken och vikten av den. 

”För mig innebär det att barn utvecklas genom lek eftersom leken är något lustfyllt och det 

engagemanget som barn har i lek kan vara en drivkraft till att lära sig mer och ta sig an 

utmaningar.” – Pedagog 1 

 
”Lärande sker genom lek. Det är jätteviktigt att leka och lärande sker speciellt när det är 

någonting barnen brinner för.” – Pedagog 2 

 

”Jag tycker att det är kul att den fria leken får mycket större utrymme i den nya läroplanen 

eftersom lek bidrar så mycket till barns lärande och utveckling på många plan.” – Pedagog 3 

 

”Lärande sker genom lek och de utvecklar olika strateger för inlärning helt enkelt i leken. I lek 

är det lättare att prova på saker och det de kan lära sig en slags inlärningsmetod eftersom de 
provar på olika sätt så lär de sig och förstår till slut. I lek vågar de använda fantasin på ett annat 

sätt och vågar testa olika saker och får en uppfattning om hur man lär sig.” – Pedagog 4 

”Leken är en stor det av barns utveckling och lärande eftersom den stimulerar barns fantasi, 
kommunikation, samarbetsförmåga, motorik, språk m.m. Leken är en grundpelare till utveckling 

och lärande.” – Pedagog 5 

 
”Jag tycker att lek är viktig för barns utveckling framför allt deras sociala samspel och även 

fantasi och bearbetning.” – Pedagog 6 
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Pedagogernas svar visar på att lek och lärande går hand i hand och att leken har en stor och 

central betydelse i barnens vardag och utgör ett viktigt verktyg för deras lärande och 

utveckling eftersom den stimulerar så många av deras sinnen och väcker deras intresse, 

fantasi och kreativitet. En av de centrala utgångspunkterna i den sociokulturella teorin är att 

lärande förutsätter att det ska finnas ett socialt samspel med övriga i omgivningen och därför 

så tillskriver Vygotskij leken en stor betydelse när det gäller barns lärande (Jensen, 2013, 

s.75,78). Leken har alltså en central roll i barns lärande och utveckling och bör därför ges tid 

och utrymme så att barnen kan få möjligheten att genom leken utveckla sina sinnen och 

förmågor och växa som individer.  

 

5.1.1 Samspel och kommunikation 
Både pedagogerna och forskningen intygar att leken har en viktig roll för ett barns lärande och 

utveckling. Men vad är det då som barn lär sig och utvecklar genom lek? Ridersporre och 

Persson beskriver leken som en viktig positiv ingrediens i kontakt- och gemensamhets-

skapandet. Genom leken möter barn andra barn och vuxna och ger varandra både utmaningar 

och bekräftelse. Så skapas även grund för kommunikation och språkutveckling (Riddersporre 

& Persson, 2010, s.101–103).  

Säljö förklarar att kommunikation och samspel genom olika aktiviteter människor emellan 

utgör en grund för oss i delaktigheten i att beskriva och beteckna vår omvärld (Säljö, 2000, 

s.81–82).  Redan från födseln hamnar ett barn i sammanhang där samspel och kommunikation 

inträffar. När situationer av samtal och handling sker i ett barns närhet, så uppmärksammar 

barnet det som sägs och görs och tar till sig det och tolkar det som det viktiga att lära sig i just 

den givna kontexten (Säljö, 2000, s.37). Samspelet och kommunikationen med omgivningen 

har därmed en påverkan på de förutsättningar som ett barn får för lärande. Grunden för ett 

barns lärande och utveckling är dock att barnet är delaktigt i kontexten (Säljö, 2015, s.96). 

Även pedagogerna tog upp kommunikation och samspel eller samarbetsförmåga som en del 

av det viktigaste som barn lär sig och utvecklar genom lek, men det tog även upp annat som 

leken bidrar till, lär ut och utvecklar. 

”Barnen lär sig hela tiden i samspel med andra barn. De lär sig turtagning, regler, respektera 

varandra, respektera varandras känslor och de lär sig var gränserna går. De lär sig språk, 

matematik, om naturen, teknik och etik och mycket annat.” – Pedagog 1 

 

”Jag tycker att genom lek lär barn sig samspela med varandra. Genom att de leker mycket rollek 

så lär de sig om känslor, empati och hur de ska hantera situationer när en kompis är ledsen, arg 

eller när en kompis inte vill vara med. De lär sig de sociala koderna.” – Pedagog 2

   

”De lär sig samarbeta och samspela. Känslor och allt kan utvecklas i leken.” – Pedagog 3  
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”De lär sig om relationen och det sociala samspelet med andra och om konfliktlösning men 

framförallt de lär sig hur de fungerar själva ganska mycket. Den sociala kunskapen är mycket 

värd, mycket mer värd än faktakunskapen. Så har man social förmåga och kunskap så kan man 

alltid ta reda på saker.” – Pedagog 4 

 
”I leken kommer barnen att utveckla en rad olika förmågor som empati, att kunna samarbeta, ta   
hänsyn till andra, skapa relationer till andra, hantera konflikter.”  – Pedagog 5 
 

”De utvecklas socialt. De lär sig att kompromissa, samspela och lyssna på varandra i leken och 

släppa in alla. Deras samarbetsförmåga, fantasi och kommunikation utvecklas.” – Pedagog 6  

 

Det som pedagogerna berättade visar på att leken har en stor påverkan på den förmåga som 

byggs upp för att kunna kommunicera och samspela med andra. Men genom lek tar de till sig 

även en massa annan kunskap. Lek kan sägas vara barnens bästa redskap för inlärning och 

utveckling. Att leka är alltså att kommunicera, med sig själv eller med andra. Leken har sitt 

eget språk och öppnar upp för samspel med andra barn. Förmågan till samspel i sin tur är 

väldigt viktig eftersom den leder till att man lär sig att det finna andra tankar, idéer, känslor 

och åsikter än sina egna.  

 

Sandberg å sin sida förklarar att lek inte bara innebär att barn utvecklas i språk, samspel, 

kognition, kommunikation, rörelse och känslor, utan att lek även innebär maktförhållanden 

mellan barnen, hierarkier och uteslutningar som man måste ta hänsyn till (Sandberg, 2008, 

s.113). Vidare hävdar Sandberg att det är väldokumenterat inom forskningen hur stor 

betydelse leken har för barnens utveckling inom de tidigare nämnda områdena, men det bästa 

med leken tillägger han är just att barnen lär sig konsten att leka och på så sätt tränar upp 

förmåga till fantasi ock kreativitet, vilket i sin tur leder till att barnen lär sig att på ett snabbt 

sätt försätta sig i lekens medvetandetillstånd som innebär att barnen glömmer sig själva, tid 

och rum (Sandberg, 2008, s.135-137). 

 

5.1.2 Vad är pedagogernas roll i att lek ska leda till barns lärande och 

utveckling? 
De flesta barn leker på ett eller annat sätt men för att leken ska kunna utvecklas och också 

bidra till barnens utveckling så måste det finnas flera komponenter som bidrar till detta. Några 

av dessa är tid, utrymme och stimulerande lekmiljöer. En annan väldigt viktig komponent är 

närvaron av vuxna och deras engagemang att erbjuda barn upplevelser, kunskaper och 

lekmiljöer som är inbjudande och stimulerande. Lek ska ju vara frivilligt och villkorslöst men 

när barn leker med andra barn så är det ändå viktigt att barnen har vissa regler att följa så att 

de kan komma överens och leken kan fungera (Skolverket, 2005, s.27–28). Singers et. al. 

studie visar på vikten av pedagogernas deltagande i leken för att främja barnens lärande och 
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utveckling. När pedagogerna deltar med barnen och riktar uppmärksamhet mot deras lek så 

bidrar de till att stimulera barnen (Singer et.al. 2014, s.1244–1245).  

 

5.1.3 Mediering 
Säljö beskriver mediering med att människan, i sin strävan efter att förstå sin omvärld och 

agera i den, använder sig av olika verktyg och redskap. Han hänvisar till Vygotskijs analys 

som säger att människan utmärker sig genom att använda två skilda typer av redskap; 

språkliga och materiella (Säljö, 2014, s.298). Utifrån Säljö så innebär alltså mediering att det 

som finns att tillgå för människan i den fysiska och sociala miljön, påverkar hur hon kommer 

att se på saker och ting och därmed agera (Säljö, 2014, s.299).  

Så här såg de intervjuade pedagogerna på sitt bidrag till att barn ska kunna lära och utvecklas 

genom lek: 

”Vi kan bidra mycket till den sociala utvecklingen genom att hjälpa barnen att samspela mycket 
under leken. Det är vårt ansvar att de ska samspela med varandra.” – Pedagog 1 

 

”Vi måste se till att alla barn har en kompis att leka med och alltså bidra till de sociala 

relationerna. Jag tycker att det är vårt ansvar att de leker lekar där ingen far illa eller mår dåligt 

och att alla får vara med och att ingen känner sig utanför” – Pedagog 2 

 

”Att erbjuda barnen material och vara tillåtande och inte vara begränsande. Vi ska inte begränsa 

hela tiden t.ex. att de ska vara i det här rummet och använda bara det här materialet utan det ska 

vara fritt. Att erbjuda barnen material och materialet ska vara tillgängligt för barnen och inte 

ligger högt upp. Allt ska vara på barns nivå och ger de tid som behövs.” – Pedagog 3 

 

”Jag tycker att det är pedagogernas ansvar på så sätt att vi måste ge dem förutsättningarna, 
utrymmet, miljön, lugnet, möjlighet att hålla fast leken och vi måste kunna utmana de i leken 

och ge de möjlighet att fortsätta leken, så på så sätt tycker jag att det är vårt ansvar.” – Pedagog 

4 

” Vi ska vara in lyssnande och se till deras intressen och behov så att leken blir så värdefull som 

möjligt. Mycket handlar om vilka förutsättningar som ges till barnen. Har de tillräckligt med tid 

för lek, hur ser miljön ut, är miljön utformad så att barnen kan leka? Sedan kan man fråga sig 

vad lek är, lek kan innebära mycket. Jag anser att leken är en stor del av verksamheten som 

pågår nästan hela tiden.” – Pedagog 5  

 

”Jo utifrån miljön kan jag tänka mig att vi är deras verktygen till att spåra in på en sak men vi 

går inte och tar deras fantasi och bestämmer över den.” – Pedagog 6 

 

Samtliga pedagoger betonade vikten av att barnen får rätt förutsättningar, så som tid, material, 

rätt miljö och frihet för att de ska kunna leka. En viktig sak som också kommer fram är den 

roll som pedagogerna har när det gäller att bidra till att inga barn hamnar utanför eller inte har 

någon att leka med. Pedagogen är således en viktig komponent när det gäller barnens lärande 

och utveckling genom lek ur många aspekter. Pedagoger skapar förutsättningarna, ger friheten 

och utrymmet för lek och ska se till att lek verkligen är lek och inte istället utvecklas till en 

annan aktivitet som är styrd av vuxna. 
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Säljö förklarar att språkliga redskapen är de hjälpmedel som finns i vårt språk, så som det tal- 

och skriftspråk som vi använder i våra samtal och för att förmedlar budskap och kunskap till 

andra (Säljö, 2014, s.299). De materiella redskapen är allt det fysiska som finns tillgängligt 

för oss i vår omgivning. Eftersom de språkliga och materiella redskapen tillsammans medierar 

den värld vi lever i så kan det vara svårt att skilja dem åt (Säljö, 2005, s.28). Säljö förklarar att 

en bok till exempel utgör både ett språkligt och ett materiellt redskap då den innefattar ett 

skriftspråk samtidigt som den också är fysisk. Därmed så kallas den för ett kulturellt redskap. 

När ett redskap kan kategoriseras både som språkligt och materiellt så får det benämningen 

kulturellt redskap (Säljö, 2014, s.301). Säljös forskning understryker alltså vikten av de 

materiella redskapen och därmed den fysiska miljön för att barn ska kunna lära och utvecklas 

i sin lek.   

 

5.2 Hur kan lek leda till lärande och utveckling? 
Vygotskij anser att barnet genom leken lär sig att anpassa sig till sin verklighet och får en 

större förståelse av sin omvärld. Genom leken får också barnet större handlingsmöjligheter 

och färdigheter och kan genom en perceptuell förnimmelsemässig situation och genom de 

egna sinnesintrycken förverkliga sina handlingar. På så sätt kan barnet generalisera och 

förstärka sitt eget kunskapsschema genom att upprepa lekarna eller fylla lekarna med fler 

detaljer (Evenshaug & Hallen, 2001, s.367–369).    

 

5.2.1 Hur lek bidrar till den känslomässiga utvecklingen 
Riddersporre och Persson förklara att leken är viktig då den även utgör en plats där barnet kan 

få vara ensamt och bara möta sig självt och få möjligheter att bearbeta händelser från det 

verkliga livet eller att pröva och ge gestaltning åt sina fantasier (Riddersporre & Persson, 

2010, s.101–103). 

Så här berättade pedagogerna om hur de anser att lek kan leda till lärande och utveckling hos 

barnen på det känslomässiga planet: 

”De får utrycka sig och visa sina känslor och det de har varit med om. De lär sig  

känslor genom lek för vi kan inte lära barnen dem genom att prata. Jag tror att den är livsviktig 
för att kunna klara framtiden i samhälle för att social kunna anpassa sig för det som krävs.” – 

Pedagog 1 

”Genom lek bearbetar de jobbiga saker och det är ett sätt för barnen att fantisera och tänka sig 
och bearbeta gamla saker som har hänt eller det som de går igenom just nu och också saker som 

man är orolig för t.ex. om man är orolig för döden så leker de döden just nu även om det har inte 

hänt något speciellt. Det blir och bearbeta sina känslor och får utlopp för dem och lära sig hur 

ska man hantera sina känslor i leken först för att sen kunna göra det i verkligheten.” – Pedagog 2 
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”Barnen bearbetar i leken även små saker och de leker verklighetstroget oftast, att de går till 

jobbet, går till affären och bearbetar. Går någon genom något jobbigt hemma så kan man ofta 

höra det i leken. Om det är skilsmässa mellan föräldrarna så finns det ofta med.”– Pedagog 3 

 

”De får leva ut sina känslor i leken och de få testa och prova olika känslor i leken som att testa 

att de blir arga, tjuvar, mormor och farmor. I leken kan barn som är rädda för döden till exempel, 

testa att leka att mamma, pappa är döda och jag bor med min mormor och nu dog min mormor 

också så man får prova olika tankar och idéer så man lär sig hantera saker på ett annat sätt. Barn 
kan inte lära sig känna det här med döden men när de leker, kan de ju få en full förståelse om hur 

skulle kännas.” – Pedagog 4 

”Barn visar och hanterar olika känslor i leken, de kan vara glada ena stunden och arga en annan 
stund. De får även möta andra som visar känslor och hantera det.”– Pedagog 5 

 

”Leken är jätteviktigt för att där barnen lär sig att tänka kring saker och reflektera kring det som 

de har upplevt och det behöver inte vara saker på förskolan. Känslor kan utvecklas i leken.” – 

Pedagog 6 

 

Det som pedagogerna berättade om den betydelse som leken har för den känslomässiga 

utvecklingen kan även knytas till det som Welén skriver. Welén förklarar att 1900-talets 

teorier om lek kan delas in i tre olika synsätt: den psykoanalytiska, den gränsöverskridande 

och den utvecklingspsykologiska. I den psykoanalytiska forskningen med kända teoretiker 

som Freud och Winnicott så ses leken som det naturliga sättet för barn att bearbeta olika 

händelser genom lekens symbolik. Barnen bearbetar verkligheten genom lekens fantasi. I den 

gränsöverskridande så anser förespråkarna, bland dessa Vygotskij, att leken ska ses i sitt 

sammanhang och i den utvecklingspsykologiska med Piaget och Gesell i bräschen, betraktas 

leken som något som utvecklas i takt med att barnets ålder och delas därmed rationellt in i den 

intellektuella, sociala och känslomässiga utvecklingen (Welén, 2003, s.27–29). 

Även Hwang och Nilsson skriver att lek karaktäriseras av att vara pedagogisk, social och 

psykologisk och kan beskrivas som barnens värld och genom leken lär sig barn att uppfatta 

sin värld men även sig själva (Hwang & Nilsson, 2011, s.221). Leken utgör alltså ett 

betydelsefullt och viktigt verktyg för att barn ska kunna utrycka och bearbeta känslor och på 

så sätt också ta steg framåt i sin känslomässiga utveckling. 

 

Lek utgör alltså ett väldigt viktigt redskap för att barn ska kunna släppa fram sina känslor. 

Detta är en väldigt viktig aspekt som inte får förbises eftersom lek kan vara det enda forum 

för barn att berätta om det som oroar eller bekymrar dem eller det som händer i deras värld, 

som de kanske inte alltid kan förstå.  

 

5.2.2 Hur barn lär och utvecklas när de leker ensamma 
Hwang och Nilsson förklarar vidare att genom lek så lär sig barn att bearbeta och lösa olika 

problem och konflikter och att inta olika roller, vilket leder till en utveckling av deras 



 27  

 

självförtroende och identitet. Dessutom så övar de upp den kommunikativa förmågan, 

fantasin, kreativiteten och en hel del kroppsliga funktioner (Hwang & Nilsson, 2011, s.221). 

Riddersporre och Persson skriver att leken med andra kallas för dialek och den ensamma 

leken kallas för monolek. Författarna förklarar vidare att lek även kan utgöra ett 

mellanområde mellan den inre och den yttre världen, där lekföremålen kallas för 

övergångsobjekt och kan symbolisera viktiga saker för barnet som till exempel föräldrar eller 

syskon, vänner, omvårdnad, mat och annat (Riddersporre & Persson, 2010, s.101–103).  

Pedagogerna beskrev hur barnet lär och utvecklas även när det leker monolek. 

”I leken med sig själv stimuleras barnets fantasi och genom fantasin utvecklas idéer och tankar 

som barnet berättar högt för sig självt. Fantasin hjälper till att våga utmana sina tankar och tänka 

utanför sina egna ramar. I leken stimuleras även logik och förståelse vilka är en del av den 

intellektuella utvecklingen.” – Pedagog 1 

 

”Barnet får utrycka sig fritt i tal och fantasi och de har mycket fantasi i sig. Om de inte får leka 

fritt får de inte fram den. De skapar sin egen fantasi och testar sina teorier. Alldeles för sig 
själva.” – Pedagog 2 

 

”De lär sig genom att på egen hand prova på saker som de har sett och skapa sig egen 

omfattning om det och framför allt lär de sig mycket språk genom att prata med sig själva och 

utveckla fantasin.” – Pedagog 3 

 

”Barnen provar i sin ensamlek på olika identiteter och pratar med sig själva och det gör att de 

utvecklas och får nya tankar.” – Pedagog 4 

 

”I leken tar barnen ta egna initiativ, använder sin kreativitet och sitt språk och finner egna 

lösningar.” – Pedagog 5 

 
”Även problemlösning och förståelse av de egna problemen ingår i leken vilket bidrar till att den 

kognitiva utvecklingen. Vi hör de prata högt om hur de ska lösa en viss sak.” – Pedagog 6 

 

Pedagogernas utsagor visar på hur barn även när de leker för sig själva kan lära och utvecklas 

i leken genom att prata med sig själva och uttrycka sina tankar, fantasier och problem. Genom 

att ägna tid åt sig själva så utvecklas deras personlighet och identitet. Det är viktigt att komma 

ihåg att barn är egna självständiga individer och att deras personlighet börjar byggas upp i 

väldigt tidig ålder och därför så är det av yttersta vikt att de ges möjlighet att bygga på sin 

identitet och personlighet och det görs ganska mycket genom leken med sig själv eller med 

andra.  

 Evenshaug och Hallen lyfter fram vikten av språket som ett viktigt redskap för barnets 

utveckling och hänvisar till Vygotskij. Vygotskij noterade att när ett barn försökte lösa ett 

problem så pratade barnet med sig självt och det ledde till att när ett barn blev ställt inför stora 

svårigheter och problem så ökade det icke sociala talet. Även det icke sociala talet betraktar 

Vygotskij som kommunikativt eftersom det hjälper barnet att ta steget vidare att lösa problem 
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och styra över sitt tänkande. På så sätt får barnet möjlighet och uppmaning att tänka högt 

(Evenshaug & Hallen, 2001, s.138–139).    

Även Lindö hänvisar till Vygotskij och förklarar att barnet använder sig av språket för att 

kommunicera och interagera med sin omvärld. Språket är ur ett sociokulturellt perspektiv det 

viktigaste verktyget eftersom det utgör ett kommunikationsmedel. Ett annat sociokulturellt 

begrepp är ”artefakter”, som dels betraktas som materiella föremål som har tillverkats av 

människor, och dels som det talade språket. Förskolans verksamhet innehåller en rad begrepp 

som är inbyggda i de existerande artefakterna som till exempel kuddrum, byggrum, ateljé, 

dockvrån med flera. Dessa ord kan styra barnens handlingar i lek och forma deras tankar och 

de åtgärder de tar till i leken (Lindö, 2009, s.34). 

 

5.2.3 Den proximala utvecklingszonen 
Löfdahl förklarar att när barnen deltar i leken och tolkar andra barns handlingar så bidrar detta 

till ett lärande av varandra. I leken med andra barn sker det ofta att barnet sträcker sig över sin 

egna utvecklingsnivå och de leder till att barnet tar ett steg längre i den aktuella utvecklings-

zonen och når det som Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen eller den proximala 

utvecklingszonen (Löfdahl, 2004, s.21–22). Vygotskij betraktar den gemensamma leken som 

en ledande aktivitet eftersom den hjälper barnen att ta ett längre steg i utvecklingen än det 

som de kan förväntas göra under andra aktiviteter. (Evenshaug & Hallen, 2001, s.367–369).    

Pedagogerna å sin sida förklarade hur de ser att lek kan ta barnen till den proximala 

utvecklingszonen när det gäller att lära sig och utvecklas. 

”Leken bidrar till den kognitiva utvecklingen och det kopplar jag till proximala 

utvecklingszonen för t.ex. när barnen leker polis och tjuv, då barnen vet vem är polisen och vem 

är tjuven och det är inte nytt för dem och de har lärt sig det tidigare. Det nya som händer är att 

lägga till ord om hur polisen gör och var de ska lägga tjuvarna, ska de vara i fängelsehålan. Att 

barnen tar ett steg vidare och inte stanna där man är.” – Pedagog 1 

 

”Först lär de sig leka med något och det kan vara ett material. Sen lär de sig att leka med någon. 

Att leka med en kompis kan vara också ett steg och att leka med ytterligare några är ett till steg.” 

– Pedagog 2 

 

”När de samspelar med varandra så upptäcker de svar själva och processen tills de upptäcker 

svaren det är viktigast och där sker lärande och utveckling.” – Pedagog 3 
 

”De lär sig genom att härma och lyssna på vad andra säger, om det t.ex. är ett äldre barn och 

jämföra med sina egna erfarenheter och så lär de sig något nytt.” – Pedagog 4 

  

De lär sig genom varandra, tar till sig andra perspektiv och tar ett steg vidare. – Pedagog 5 

 

”Jättemycket tror jag att barn utvecklar genom leken. De bjuder in kompisar för att testa nya 

saker och tar steg framåt i utvecklingen.” – Pedagog 6  
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Pedagogerna svar visar på vikten av att barn leker med andra barn för att kunna ta ett steg 

vidare i utvecklingen och gå från den aktuella utvecklingszonen till den proximala 

utvecklingszonen. I leken så tar barnet nya steg framåt hela tiden. Den utforskar sig själv, sin 

miljö och andra och inte minst så försöker det att hela tiden utmana sig själva genom att 

försöka sig på något nytt, något spännande eller främmande. På så sätt tar d tydliga steg 

framåt i sin utveckling.  

Vygotskijs sociokulturella teori utgår från att människan är en biologisk, social, kulturell och 

historisk varelse och att alla dessa delar påverkar hennes utveckling och går därför inte att 

skilja åt. Han menar att eftersom det inte enbart är de biologiska förutsättningarna som styr 

oss så måste vi också se resten i ett sammanhang och en kontext som påverkar oss (Säljö, 

2014, s.91). Löfdahl å sin sida lyfter fram den avgörande betydelse som kommunikation har 

för att en barngrupp ska kunna leka gemensamt. Det krävs att barnen besitter en social och 

kommunikativ kompetens för att kunna delta i en leksituation, tolka den, utveckla den och 

kunna vara flera stycken som är engagerade i den. När barnen deltar i leken och tolkar andra 

barns handlingar så bidrar detta till ett lärande av varandra (Löfdahl, 2004, s.21–22). 

 

5.2.4 Hur kan pedagoger hjälpa barnet till lärande och utveckling genom 

stöttning? 
Sandberg och Heden understryker vikten av att pedagoger deltar i leken och på så sätt ge 

upphov till aktiviteter och situationer som kan främja lärande och som är anpassade till de 

behov och den kunskapsnivå som barnen har och som kan hjälpa barnen vidare i nästa nivå. 

(Sandberg & Hedin, 2011, s.324).  

För att ett barn ska lära på bästa möjliga sätt så bör läraren ha kunskap om barnets bakgrund 

och därmed de förutsättningar den erbjuder för barnets lärande (Säljö, 2015, s.106). Vidare 

lyfter Säljö fram hur viktigt det är, för att ett lärande ska kunna ske, att läraren utgår från 

barnets erfarenheter och intresse. Barnet behöver oftast stöd vid flera tillfällen inför ny 

kunskap för att så småningom kunna hantera situationen på egen hand (Säljö, 2000, s.121). 

Smidt redogör för begreppet byggnadsställning, som innebär att barnet får vägledning i 

lärandeprocessen av en vuxen eller ett annat barn som har mer kunskap inom det aktuella 

området (Smidt, s.122). Ett gemensamt ord för scaffolding och byggnadsställning är stöttning. 

Om ett lärande ska kunna bli till genom stöttning krävs det att lärandesituation utgår från 

barnets behov och kunskapsnivå och att det sker en dialog mellan berörda personer (Smidt, 

2010, s.164). 



 30  

 

Så här berättade pedagogerna om hur de ser på sin egen insats när det gäller att stötta barn i 

sin lek: 
”Genom observation kan vi se om bara killar som leker polis och tjuv, då på samlingen tar vi 

upp till exempel fråga vem är de som tycker om att leka som polis?  Känner ni några tjejpoliser? 

Så man kan utveckla dem genom reflektion med barnen och man kan bevisa att det finns 

tjejpoliser. Om man jobbar medvetet och ser hur leken är kan det ske mycket inkludering och 

utveckling.” – Pedagog 1 

 

”De är bra att utgå från barnens intresse så kan man spinna vidare och utveckla deras lek. Det är 
bra utgångspunkt men det ska inte stanna där. Barnen initierar och att vi måste vara där 

närvarande och observerande pedagoger och därför att ger barnen begreppen och orden som 

behövs när de leker. Vissa barn kanske saknar lekkoderna så att de inte kan komma in i leken 

och de har svårt att utveckla leken och därför vissa barn behöver lite utmaning.” – Pedagog 2  

 

”Vi har det största ansvarat för att barnen ska leka så vi måste se till att barnen får leka och att vi 

är deras trygghet i första hand och när barnen känner sig tryggt kan barnet leka, utrycka sig fritt 

och utvecklas.” – Pedagog 3 

”Här kan man koppla till Vygotskij att de lär sig genom leken men vi måste vara där. Det finns 

några kompetenta barn som kan lära sina kompisar och inkludera dem i leken och då blir den 

proximala utvecklingszonen för de som inte kan. De barn som har nått sin proximala 

utvecklingszon behöver också ha utmaning för att nå ytterligare utveckling. Man ska inte nöja 

sig utan man ska syfta på ytterligare mål och utgå från det enskilda barnet.” – Pedagog 4 

 

”Det finns ju barn som är lite tillbakadragna som inte tar för sig och leken hjälper de barnen att 

komma in i gruppen och känna sig delaktiga. Det blir vår uppgift att hjälpa dem så de kan lära 
och utvecklas.” – Pedagog 5 

 

”När de pusslar t.ex. så behöver de koncentrera sig och de behöver fokus och att man börjar 

enkelt och låta barnen tar sin tid och sen utmana dem genom att ge dem svårare pussel till 

exempel.” – Pedagog 6 

Det finns en variation i pedagogernas svar om hur de anser att de genom stöttning kan hjälpa 

barnen att utvecklas. Samtliga pedagoger intygar dock vikten av att de på olika sätt hjälper 

barn att lära och utvecklas i sin lek och att ta steget vidare till den proximala utvecklings-

zonen. Deras varierade svar visar på att det ibland kan handla om små saker som att 

uppmärksamma ett barn som är tillbakadraget och inte riktigt tar steget till lek. Pedagogerna 

ska vara som en bro mellan det som barnen redan kan och det som de har möjlighet att kunna 

med bara lite hjälp eller stöttning. Det är viktigt att pedagogerna ständigt ser 

utvecklingsmöjligheter hos barnen och inte bara stannar vid den nivå som barnet har just då.  

 

Löfdahl förklarar att det tar längre tid för vissa barn att ge sig in i en gemensam lek och att det 

måste få vara tillåtet för barn att dra sig undan, vara passiva eller oengagerade i vissa 

sammanhang. Det ska vara tillåtet för barn att känna sig små, svaga och rädda och därför så är 

det viktigt att pedagogerna är införstådda med att barn är kompetenta på olika sätt och att 

feghet i sig ibland kan vara ett uttryck för mod. Med detta menar Löfdahl att det är modigt av 

ett barn att kunna visa att den inte vill vara delaktig i en aktivitet där som den förväntas vara 

delaktig i av pedagoger eller andra barn (Löfdahl, 2004, s.156-157). 
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Den proximala utvecklingszonen innebär att barn lär sig att bemästra saker inom ett visst 

område, som de egentligen inte kan hantera själva, genom att de får mer kunskap om det i   

samspel med andra barn och vuxna (Jensen, 2013, s.78). Säljö förklarar att lärande är en 

ständigt pågående process. Vi lär oss nya saker hela tiden och det innebär att vi utvecklas hela 

tiden eftersom vår kunskapsnivå flyttas fram och då även det som vi närmast kan utveckla 

(Säljö, 2015, s.99). 

 

5.3 Varför väljer pedagoger att gå in i leken? 
Jerlang förklarar att leken spelar en stor dynamisk roll men att den proximala 

utvecklingszonen ska betraktas som skillnaden mellan det som barnet på egen hand kan klara 

av och det som barnet klarar av under ledning av en vuxen eller ett äldre eller mer utvecklat 

barn (Jerlang, 2008, s.365–366). Aras å sin sida lyfter fram vikten av att som vuxen inte 

tvinga sig på barnen i deras lek utan att det är bättre att istället vänta på en inbjudan från 

barnen. Vidare förklarar Aras att det dock är viktigt att pedagogerna går in i leken när de 

märker att barnen behöver stöd. Det kan till exempel vara när barnen känner ett missnöje över 

något eller berättar för pedagogen om något som stör dem (Aras, 2016, s.1179). Hennes studie 

visar även att barnen kan påverkas på ett negativt sätt när pedagogerna inte deltar i deras lek 

eftersom barnen behöver få utmaningar som kan främja deras lärande (Aras, 2016, s.1180–

1181). 

Det var en intressant blandning av orsaker som pedagogerna uppgav när de förklarade varför 

de valde att gå in i barns lek ibland men två saker utmärkte sig och det ena var om de ansåg 

att de kunde tillföra barnen något i sitt lärande och utveckling. 

”Jag brukar gå in barns lek när jag blir intresserad av en viss situation, där jag vill att de ska 

utveckla leken och ställer öppna frågor, där de får tänka, fundera och kanske visa mig hur de 

gör. Men om jag ser att barnen är väldigt koncentrerade och fokuserade i leken och att det går 

bra så kan jag observera utanför och utan att störa dem. För att de ibland så känner barnen att vi 

vuxna stör dem i leken och de vill inte att vi ska vara med. vi får också respektera deras välja.” – 

Pedagog 1  

 

”När vi vill inspirera, leka vidare och tillföra material. Jag tror att man lever sig in mer i barnen 

om man är där var barnen är, att stå några meter ifrån räcker inte alltid.” – Pedagog 2 

 

”För att ställa t.ex. normkritiska frågor, så få de vrida och vända på vissa saker om det är saker 
som de har funderat på.” – Pedagog 3 

 

”Man kan tillföra saker för att utmana barns tankar och utmana leken eller att man ta in nya 

begrepp för att väcka deras fantasi och tankar.” – Pedagog 4 

 

”Den positiva delen med att jag går in är att jag kan bidra med fler verktyg till leken och att jag 

knyter an till barnen bättre.” –Pedagog 5  
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”Jag går in när barn behöver extra hjälp och stöttning och sen backar man då.” – Pedagog 6   

  

Forskningen understryker vikten av att pedagogerna är delaktiga i barnens lek för att främja 

lärande och utveckling och ur pedagogernas svar kan vi dra slutsatsen att pedagogerna gärna 

går in i leken när de anser att de kan tillföra kunskap, information, material eller utmana 

barnen. Det gäller för pedagogerna att hitta en balans mellan när deras intervention i leken 

kan bidra till leken och till barnens lärande och utveckling, och när den istället kan leda till att 

leken avstannar eller byter form. Pedagogerna bör vara aktiva på det sättet att de ska bidra till 

ett lärande och en utveckling genom barnens lek och därför så är det viktigt att de lär sig hur 

man gör det på ett sätt som gynnar barnen.  

  

Singers et. al. studie visar på vikten av pedagogernas deltagande i leken för att främja barnens 

lärande och utveckling. När pedagogerna deltar med barnen och riktar uppmärksamhet mot 

deras lek så bidrar de till att stimulera barnen (Singer et.al. 2014, s.1244–1245). Genom 

observationer har Singers et.al. forskat om och undersökt hur pedagoger genom sina olika 

ageranden påverkar barnens lek. Studiens resultat visade att när pedagogerna genom leken 

samspelade med barnen så var barnen som mest engagerade (Singers et. al. 2014, s.1246–

1247). 

Aras forskning genom observationer av barn och förskolpedagoger och intervjuer med 

pedagoger undersökt hur pedagogerna tänker om sin roll i barnens fria lek och hur 

pedagogerna agerar när de deltar i den. Resultatet av studien visar att när pedagogerna 

observerar barnens lek så får de se hur barn lär sig och vad de behöver utveckla för att främja 

barns lärande. Observationerna görs oftast medvetet och dokumenteras. Observationerna är 

också ett sätt att uppmärksamma barns mående eftersom barnens lek ofta kan spegla deras 

erfarenheter (Aras, 2016, s.1177–1178). 

Pramling Samuelsson och Johansson undersökte genom observationer anledningarna till vad 

som gjorde att pedagogerna deltog i barnens lek och kom fram till att deltagandet skedde ofta 

som en medveten handling vars syfte är att bygga på relationen med barnen. För när 

pedagogerna inte deltar utan istället fokuserar på hela barngruppen så påverkar det relationen 

med barnen på ett negativt sätt eftersom relationen blir begränsad till att barnen bara påkallar 

uppmärksamhet från pedagogerna när de behöver hjälp med något istället för att det ska 

uppstå ett samspel dem emellan (Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s.81–83). 
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Den andra anledningen som utmärkte sig när det gäller varför pedagogerna gick in i leken 

hade med konfliktlösning att göra. Enligt Evenshaug och Hallen fokuserade Vygotskij på ett 

dialogiskt samarbete som sker mellan ett barn och en annan individ, inom den proximala 

utvecklingszonen. I ett sådant samarbete spelar så kallad scaffholding, som är en typ av 

stödstrukturer, en väldigt viktig roll. Scaffholding innebär att den vuxne, i syfte att hjälpa 

barnet, skapar strukturer som ska hjälpa barnet att handskas med problem och öka den egna 

kompetensen. Det är dock viktigt att den vuxne backar ett steg när den märker att barnet 

börjar förstå sig på ett problem och därmed ge barnet möjlighet att på egen hand gå vidare 

med aktiviteten. Om ett barn inte riktigt förstår leksignalerna så ska pedagogen erbjuda barnet 

hjälp och stödstrukturer genom att pedagogen leker med barnet tills det på egen hand börjar 

klara av att gå in i olika lekar. På så sätt befinner sig pedagogen i den proximala 

utvecklingszonen och erbjuder barnet en stödstruktur för att sedan låta barnet utforska det 

vidare själv (Evenshaug & Hallen, 2001, s.136). 

Så här berättade pedagogerna: 

 
”Det finns lite maktutövning och makthierarkier barnen emellan och då kan vi behöva gå in.” – 

Pedagog 1 

 

”Jag går in när de har konflikter. Jag går in för att hjälpa dem komma överens och sen försöker 

baka ur därifrån men ändå observera lite så att det funkar och att de inte hamnar i samma 

konfliktsituation igen.” – Pedagog 2 

 

”Vi kommer in om de inte klarar av att lösa en konflikt och vi vill alltid att de ska börja göra det 

och försöka samtala om hur de ska gå vidare i leken om de bli oense t.ex. om rollfördelning. 

Från början får de försöka fixa det själva och om det verkligen inte går då kan jag komma med 
förslag.” – Pedagog 3  

 

”När vi vill lära dem konfliktlösning. Vi går in i leken och tar tag i konflikten när man ser att de 

inte klarar det själva.” – Pedagog 4 

 

”Ja, om jag anser att något barn blir kränkt eller inte känner sig bekväm i situationen. Barn kan 

lätt hamna i konflikter med varandra och kan ha svårt att hantera det eftersom känslorna tar över. 

I ett samspel mellan barn och vuxna kan vuxna hantera och lösa konflikten.” – Pedagog 5 

 

”Vid konflikter går jag in så man ser att det sker en konflikt och de kan inte lösa den själva då 

brukar jag gå in. Även när jag ser ett barn som har svårt att gå in i leken och stöttar upp på det 

sättet men annars jag lägger inte mig in i barns fria lek.” Pedagog 6 
 

Pedagogerna förklarade att de har en viktig roll när det gäller att lösa konflikter mellan barn 

eller att se till att alla barn inkluderas och att inga barn särbehandlas eller kränks. 

Pedagogerna berättade i tidigare stycke att det är deras ansvar att barn får rätta förutsättningar 

och stöttning för att kunna leka. Detta kan knytas till det som Sandberg förklarar om att lek 

inte bara innebär att barn utvecklas i språk, samspel, kognition, kommunikation, rörelse och 
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känslor, utan att leken även innebär maktförhållanden mellan barnen, hierarkier och 

uteslutningar som man måste ta hänsyn till (Sandberg, 2008, s.113). 

 

Tsai å sin sida hävdar att pedagogen också kan bidra till att hjälpa barn som inte leker med 

andra att utvecklas i sin deltagandenivå och sociala kompetens (Tsai, 2015, s.1028). Tsais 

studie visar på att den största anledningen till när och varför pedagoger intervenerar i barnens 

lek är om regler bryts, bråk inträffar, om pedagogen vill lära känna barnen bättre eller om den 

ser en möjlighet till exempelvis miljöundervisning. Hon understryker vikten av att som vuxen 

tänka på hur det egna deltagandet kan påverka barnens lek och samtidigt så förklarar hon hur 

viktigt det är att som pedagog vara positiv till att delta i leken ifall det kommer en inbjudan 

från barnen (Tsai, 2015, s.1032). 

 

Eftersom pedagogerna är de som ansvarar för att barn ska få rätt förutsättningar att leka så är 

det alltså av yttersta vikt att de finns närvarande när dessa förutsättningar riskerar att rubbas, 

genom till exempel en konflikt eller ett uteslutande av ett eller flera barn. Att hjälpa barnen att 

lösa sina konflikter är också att hjälpa de ett steg vidare i sitt lärande och sin utveckling.  

 

5.3.1 Varför väljer pedagoger att inte gå in i leken?  
Aras blev uppmärksam på att de var väldigt få av pedagogerna som deltog i barnens lek 

eftersom de ofta var upptagna med organisatoriska frågor och andra praktikaliteter i 

verksamheten. Under intervjuerna med pedagogerna visade sig också att en av anledningarna 

till pedagogernas bristande deltagande i barnens lek var osäkerhet från pedagogernas sida om 

när och på vilket sätt de kunde delta (Aras, 2016, s. 1180–1182).  

Singer å sin sida förklarar att forskningen har visat på de negativa aspekterna av att 

pedagogerna hoppar in och ut ur barns lek eftersom det då är lätt hänt att pedagogen drar 

barnets fokus från leken och då påverkas hela leken. Så det gäller för pedagogen att hitta en 

balans i när och hur ett deltagande borde äga rum eller inte (Singer et.al. 2014, s.1244–1245). 

Pedagogerna gav två huvudorsaker till varför de väljer att inte gå in i leken. Det ena handlar 

om att de inte vill förstöra barnens lek genom sin intervention. 

”Det händer mycket i lek och då ska man respektera deras vilja och inte bara gå in för att de 

kanske anser att vi är som ett hinder för dem att de inte kan utrycka sig fritt och vissa är blyga 

och de skäms.” Pedagog 1   

 

”Det händer som pedagog att man inte tar barnens perspektiv. Det oroar mig om jag går in i 

leken. Därför jag säger att jag måste observera först. Jag måste fråga barnen först eller om jag 

bjuder på material för att utveckla leken och jag måste ha respekt för deras lek och inte bara att 

komma in och förstöra den.” – Pedagog 2 
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”Men jag tycker så fort jag kliver in i det så är det någonting som förstörs i barnens värld när det 

kommer in en vuxen och det finns säkert vuxna som kan gå in i leken på det sättet och inte göra 

det. Men jag har nog inte den kompetensen att komma in i leken på det sättet att jag nästan 

hamnar på barnens nivå.” – Pedagog 3 

 

”Det bli konstigt för dem eftersom de oftast vill leka själva om de fick skulle de helst stänga 

dörrar och stänga in sig. Vi säger ofta nej för att vi vill observera och har lite koll på vad som 
händer men ibland får de ha det.” – Pedagog 4 

 

”Om barnen har landat i leken och är inne i den, då vill jag inte gå in i leken för att “förstöra”. 

Jag kan sitta bredvid men bjuder inte in mig själv, men om något barn bjuder in mig i leken då 

gör jag det. Jag anser att det är viktigt för barnen att leka utan vuxna ibland.” – Pedagog 5 

 
”De vill inte att någon ska in och störa dem för de har en lek och de kanske själva tycker att den 

fungerar men jag kanske anser att den fungerar inte alls men om jag går in så stör jag dem i 

deras lilla oas som de har tillsammans. Det vill man inte göra.” – Pedagog 6 

 

Pedagogernas svar visat tydligt att det dels finns en rädsla och osäkerhet inför att gå in i leken 

eftersom man inte alltid vet vilken roll man ska inta och dels så finns en ovilja att förstöra det 

som är barnens lilla värld. Pedagogerna förklarade tidigare hur viktigt det är med lek eftersom 

det är där som barnens frihet, fantasi och önskningar får gestalta sig. Alltså måste 

pedagogerna hitta en balans för när det är mest gynnsamt för barnen att de går in i leken och 

när det är mest gynnsamt att hålla sig ifrån.  

Detta intygas av Samuelssons och Johanssons studie som visar på att pedagogerna ibland vill 

undvika att störa barnen i sin lek när den väl är påbörjad och därför så undviker de att gå in i 

leken, vilket då i sin tur kan leda till att vissa situationer som hade kunnat leda till lärande 

uteblir. Studiens resultat visar också på att det är sällan som pedagogerna tillvaratar barnens 

idéer och fantasi i leken och att om de gjorde det så skulle det i många fall kunna bidra ett 

lärande. Detta förklarar författarna, många gånger beror på att pedagogerna tyvärr inte alltid 

fokuserar på det som intresserar barnen mest (Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s.89–

90). 

Pramling Samuelssons och Johanssons forskning visar att barnen ibland kan välja att bjuda in 

pedagogerna till sin lek, om barnen till exempel söker uppmuntran, stöttning eller hjälp att 

lösa konflikter. Ibland blir pedagogerna inbjudna av den enkla anledningen att barnen vill leka 

med en vuxen. Men resultatet i deras forskning visar också att det finns många situationer i 

förskolan där barnen inte vill ha de vuxnas inblandning. Barnen vill många gånger vara 

självständiga och hitta på egna lösningar till sina problem, utan inblandning från någon vuxen 

(Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s.88). 

 

Den andra huvudsakliga orsaken till att pedagogerna väljer att inte gå in i leken är att leken 

lätt blir styrd av dem då, vare sig de önskar det eller ej. Lillemyr hävdar, genom att hänvisa 
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till Wood och Attefield (2005), att även fast pedagogerna vill att det ska vara barnen som styr 

leken, så är det i själva verket de vuxna som styr mycket mer så fort de intervenerar i leken 

(Lillemyr, 2013, s.46). I den studie som den taiwanesiska forskaren Chia-Yen Tsai genomfört 

i Taiwan så kan pedagogen bli deltagare  eller inkräktare i leken eller någon som kan utveckla 

leken (Tsai, 2015, s.1028).  

Det här berättade pedagogerna: 

”Jag tycker att genom att barn samspelar med varandra så lär de sig på ett annat sätt. När de 
samspelar med vuxna så blir det mycket mer förmedlande då vi förmedlar information för dem 

och vi ger dem färdigt svar. Men när de samspelar med varandra så upptäcker de svar själva och 

processen tills de upptäcker svaren det är viktigast och där sker lärande och utveckling.” – 

Pedagog 1 

 

”Den negativa aspekten kan vara att jag styr leken för mycket, att leken tar en annan väg än det 

var tänkt.” – Pedagog 2 

 

” Jag tror att det är svårt att ha en bra roll i leken för att de börjar vända sig till oss och fråga 

saker istället för att komma överens med varandra och så. Det är svårt tycker jag som pedagog 

att kliva in i barns lek för det blir per automatik styrande.” – Pedagog 3 

 
”Det är sällan jag går in, jag observerar och lyssnar. Om jag märker att de kommer inte vidare 

och de kommer tappa leken då kan jag gå in och säga något eller erbjuda dem någonting. Jag 

uppfattar i den fria leken om en vuxen är med så känner sig barnen styrda. Man kan gå in med 

lite tips eller material och man kan sitta en kort stund med dem och ge lite inspiration men inte 

stanna där.” – Pedagog 4 

 

”Barn till barn blir ju alltid mer jämn likt, de är ju på samma nivå och sen kan det absolut finnas 

makt i barngruppen men just vuxenbarn relationen blir ju mer styrd. För vi vuxna har makten 

ändå även fast vi försöker komma ner till samma nivå så är det ändå att den alltid finns där. Att 

vi är vuxna och att de är barn.” – Pedagog 5 

 
”Så fort barnen börjar med lek så har dem fantiserat något så har de någon berättelse i huvudet 

som de vill spela. Det krävs av oss pedagoger att vi inte avbryter. Det är viktigt att vi tillåter 

barnen avsluta och inte bara avbryta mitt i leken.  För att de kanske ska utveckla leken senare 

och kanske dagen efter.” – Pedagog 6 

 

 

Pedagogerna gav uttryck för att de är väldigt måna om att inte gå in i leken och riskera att ta 

över eller styra. Något som skulle ge barnen mindre bestämmanderätt och mindre utrymme 

till kommunikation och samspel med varandra barn emellan. Det är viktigt att pedagogerna är  

försiktiga med att inte signalera ut till barnen att det är de vuxna som bestämmer och styr så 

fort de kommer in i leken. De vuxna måste visa på att det fortfarande är barnen som styr leken 

men att de vuxna ibland kan få vara med på ett hörn.  

 

 Lillemyr skriver att det pågår en diskussion kring ifall de vuxna ska pedagogisera leken och 

därmed alltså blanda sig i barnens lek. När de vuxna lägger sig i barnens lek så kallas det för 

en intervention, och det kan handla om något så enkelt som en blick eller en grimas från den 

vuxne till barnet, eller att den vuxne deltar i leken (Lillemyr, 2013, s.43–46). Han förklarar 
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vidare att leken är ovärderlig för barn och vi vuxna måste ta den på allvar och därför så måste 

vi, om vi går in iden, göra detta med stor respekt och varsamhet. Vår intervention påverkar 

barnens lek, oavsett om vi menar detta eller inte, och därför så måste den ske medvetet genom 

att vi organiserar för leken (Lillemyr, 2013, s.54). Lillemyr hävdar, genom att hänvisa till 

Wood och Attefield (2005), att även fast pedagogerna vill att det ska vara barnen som styr 

leken, så är det i själva verket de vuxna som styr mycket mer så fort de intervenerar i leken 

(Lillemyr, 2013, s.46). 

 

5.4 Sammanfattande resultat 
Vad förväntas barn lära sig och utveckla genom lek och vad är pedagogernas roll i att detta 

ska bli möjligt? Pedagogerna understryker vikten av att barnen får leka fritt för att kunna välja 

själva vad de vill göra och hur de vill göra det. I leken finns ingen vuxen som styr över dem 

utan de styr över sig själva och sin tid. De får fantisera fritt och ta egna initiativ. Leken har en 

central betydelse för barns lärande och utveckling eftersom den väcker deras fantasi, intresse 

och kreativitet och stimulerar många av deras sinnen. Genom leken lär sig barn att 

kommunicera och samspela med andra och de lär sig en hel del annat så som att utvecklas i 

sitt språk, etik, faktakunskap av olika slag, om sin omgivning med mera. På så sätt lär och 

utvecklas de hela tiden. Men för att kunna lära och utvecklas i leken så måste barnen erbjudas 

rätt förutsättningar i form av tid, material, rätt miljö och frihet. Det är där pedagogernas roll 

kommer in. Det är pedagogernas ansvar att barn får rätt förutsättningar att kunna leka och det 

är deras ansvar att ett barn har någon att leka med och att ingen hamnar utanför.  

 

Men hur kan då lek leda till lärande och utveckling och hur kan pedagogerna stötta barnen att 

lära och utvecklas genom lek? I leken får barnet möta sig självt och gestalta sina fantasier och 

även bearbeta det som händer i det verkliga livet och det bidrar till en utveckling på det 

känslomässiga planet. Genom att leka ensamt så utvecklas barnets personlighet och identitet 

och genom att leka med andra lär de sig av varandra och tar ett steg vidare i utvecklingen från 

den aktuella utvecklingszonen till den proximala utvecklingszonen. För att detta ska bli 

möjligt så kan pedagogerna stötta genom sin närvaro och sitt engagemang men också genom 

att stötta barnet in i leken. När de väljer att inte gå in så handlar det oftast om osäkerhet i hur 

de ska gå in eller en rädsla för att förstöra leken. Det kan också handla om att de inte vill ta 

bestämmanderätten i leken ifrån barnen, för när en vuxen går in så får den per automatik 

makten och då minskar kommunikationen och samspelet mellan barnen och istället vänder de 

sig till pedagogen med frågor och funderingar.  
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6. Slutsats och diskussion 

Syftet med min studie är att få en större och bredare kunskap om lekens betydelse för barns 

lärande och utveckling utifrån vad pedagogerna anser om detta och hur de uppfattar den egna 

rollen i barnens lek för att just främja lärande och utveckling. Jag har försökt att besvara detta 

genom att analysera resultatet från intervjuerna med pedagogerna, med hjälp av tre didaktiska 

frågor som lyder vad, hur och varför. Jag har även använt mig av en del centrala begrepp 

tagna ur arbetes teoretiska utgångspunkt, för att ha dem som analytiska verktyg i min analys. 

Dessa är samspel och kommunikation, mediering, den proximala utvecklingszonen och 

stöttning.  

Utifrån studiens resultat så tillskriver pedagogerna lek en stor betydelse för barns lärande och 

utveckling. Genom leken så lär sig barn otaliga saker och tillför sig många kunskaper och de 

utvecklar många förmågor, så som den sociala, kommunikativa, känslomässiga, kognitiva, 

motoriska och intellektuella med flera. Forskningen om lek och även min studie visar på att 

det är obegränsat med vad barn kan lära sig och utveckla genom lek. Löfdahl förklarar att 

barnens handlingar i leken är kulturella aktiviteter och ur ett sociokulturellt perspektiv ses 

leken som ett sätt för barn att tillägna sig kultur. Kulturen omformar barnen genom leken och 

tillhandahåller dem redskap som hjälper de att utvecklas och också att fortsätta forma 

kulturen. Kultur är ett brett begrepp enligt Löfdahl och den innefattar en hel del av det som 

utformar vår omgivning och vår omvärld (Löfdahl, 2004, s.12–13). Utifrån Löfdahls 

förklaring kan man alltså dra slutsatsen att lek hjälper barnen att formas för att passa in i den 

rådande kulturen och barnen kan alltså då i sin tur forma kulturen vidare. 

Vygotskij ser den gemensamma leken som en aktivitet som är ledande på det sätt att barnen 

tar ett längre steg i utvecklingen än det som de kan förväntas göra under andra aktiviteter. 

Genom leken lär sig barnet att anpassa sig till sin verklighet och får en större förståelse av sin 

omvärld. Genom leken får också barnet större handlingsmöjligheter och färdigheter och kan 

genom en perceptuell förnimmelsemässig situation och genom de egna sinnesintrycken 

förverkliga sina handlingar. På så sätt kan barnet generalisera och förstärka sitt eget 

kunskapsschema genom att upprepa lekarna eller fylla lekarna med fler detaljer (Evenshaug & 

Hallen, 2001, s.367-369). 
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Vad barn förväntas och lära sig och utveckla genom lek kan sammanfattas enligt följande. 

Leken är barnens värld. I sin egen värld, som är fri från de vuxnas intervention och styrande 

så har barnen möjlighet att fantisera och agera fritt och bestämma över sig själva. I leken kan 

de i princip göra vad de vill, hur de vill och när de vill. I leken ges barnens fantasi ett 

obegränsat utrymme och de tillåts att ta egna initiativ. Denna frihet ger i sin tur upphov till 

många situationer av lärande och utveckling. Sandberg skriver att det är väldokumenterat 

inom forskningen hur stor betydelse leken har för barnens utveckling inom otaliga områden, 

men det bästa med leken tillägger han är just att barnen lär sig konsten att leka och på så sätt 

tränar upp förmåga till fantasi ock kreativitet, vilket i sin tur leder till att barnen lär sig att på 

ett snabbt sätt försätta sig i lekens medvetandetillstånd som innebär att barnen glömmer sig 

själva och även tid och rum. Genom leken lär sig också barnen att saker och ting kan tolkas på 

flera olika sätt och leken introducerar barnen i vad kamratskap är (Sandberg, 2008, s.135–

137). 

Lek och lärande går alltså hand i hand och lek utgör ett viktigt verktyg för lärande och 

utveckling utifrån många aspekter. I takt med att barnens fantasi och initiativtagande ges 

utrymme så växer också intresset för omvärlden. I omvärlden finns andra barn och genom 

leken så byggs förmågan till kommunikation och samspel med andra. Pedagogerna 

understryker vikten av att denna kommunikativa förmåga växer och utvecklas och likaså gör 

forskningen. Löfdahl lyfter fram den avgörande betydelse som kommunikation har för att en 

barngrupp ska kunna leka gemensamt. Det krävs att barnen besitter en social och 

kommunikativ kompetens för att kunna delta i en leksituation, tolka den, utveckla den och 

kunna vara flera stycken som är engagerade i den. När barnen deltar i leken och tolkar andra 

barns handlingar så bidrar detta till ett lärande av varandra (Löfdahl, 2004, s.21–22). 

Eftersom denna studie handlar om barns lek och samspelet som sker i leken mellan barn och 

som leder till att barnen lär sig av varandras tankar, idéer och erfarenheter så blir kontexten en 

väldigt viktig förutsättning enligt den sociokulturella teorin. Kontext kan beskrivas som det 

som väver samman och i det här fallet innebär begreppet kontext att barnen och omgivningen 

de befinner sig i är beroende av varandra. Barnen påverkar sin omgivning genom sin lek och 

omgivningen påverkar i sin tur barnen och deras möjligheter till lek (Löfdahl, 2004, s.12–13). 

 

Vad är då pedagogernas roll i att barnen hamnar i rätt kontext? 

Enligt pedagogernas utsagor så bär de det yttersta ansvaret för att barnen ska ges rätt 

möjligheter och förutsättningar för att kunna leka och därmed också lära och utvecklas. 

Förutsättningarna handlar om tid och frihet att leka, material att leka med, rätt miljö, ett 
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språkligt stöd och att alla barn ska ha någon att leka med och känna sig inkluderade. Genom 

mediering, det vill säga att pedagogerna erbjuder rätt verktyg och redskap till barnen, i form 

av språkliga eller materiella sådana så hjälper man barnen ett steg närmare lärande och 

utveckling i sin lek. Utifrån Säljö så innebär alltså mediering att det som finns att tillgå för 

människan i den fysiska och sociala miljön, påverkar hur hon kommer att se på saker och ting 

och därmed agera (Säljö, 2014, s.299).    

  

Utifrån Ridersporre och Perssons beskrivning av lek så ses lek som en viktig positiv 

ingrediens i kontakt- och gemensamhetsskapandet. Genom leken möter barn andra barn och 

vuxna och ger varandra både utmaningar och bekräftelse. Så skapas även grund för 

kommunikation och språkutveckling (Riddersporre & Persson, 2010, s.101–103).  

Studiens resultat förklarar hur lek kan leda till lärande och utveckling. En slutsats som blir 

tydlig är att oavsett om ett barn leker ensamt eller med andra barn så lär den och utvecklas. 

Det viktiga är inte vem det leker med utan att det faktiskt leker. Pedagogernas svar visar på 

hur barn även när de leker för sig själva kan lära och utvecklas i leken genom att prata med 

sig själva och uttrycka sina tankar, fantasier och problem. Genom att ägna tid åt sig själva så 

utvecklas deras personlighet och identitet. Detta kan kopplas till Riddersporre och Perssons 

förklaring att leken är viktig då den även utgör en plats där barnet kan få vara ensamt och bara 

möta sig självt och få möjligheter att bearbeta händelser från det verkliga livet eller att pröva 

och ge gestaltning åt sina fantasier (Riddersporre & Persson, 2010, s.101–103). 

 

Men pedagogerna understryker också vikten av att barn leker med andra barn för att kunna ta 

ett steg vidare i utvecklingen och gå från den aktuella utvecklingszonen till den proximala 

utvecklingszonen. Löfdahl förklarar att när barnen deltar i leken och tolkar andra barns 

handlingar så bidrar detta till ett lärande av varandra. I leken med andra barn sker det ofta att 

barnet sträcker sig över sin egna utvecklingsnivå och de leder till att barnet tar ett steg längre i 

den aktuella utvecklingszonen och når det som Vygotskij kallar den närmaste 

utvecklingszonen eller den proximala utvecklingszonen (Löfdahl, 2004, s.21–22). 

Sandberg förklarar att genom leken lär sig också barnen att saker och ting kan tolkas på flera 

olika sätt och leken introducerar barnen i vad kamratskap är (Sandberg, 2008, s.135–137).  

 

Jensen och Harvard skriver att forskningen om lek är ense om att när barn leker tillsammans 

så skapas social kompetens eftersom barnen lär sig att vara med andra och känna både 

sympati och empati och respekt för varandras behov (Jensen & Harvard, 2009, s.85–86).  
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Resultatet visar en variation i hur pedagogerna genom att stötta kan hjälpa barnen att 

utvecklas. Det kan handla om allt från att de observerar barnen för att se om de behöver gå in 

och bidra med något, går in i leken och ger barnen verktyg i form av ord, att de hjälper vissa 

barn att inkluderas i leken, utmana barnen till att bara finnas där för att skapa en känsla av 

trygghet. 

Sandberg och Heden understryker vikten av att pedagoger deltar i leken och på så sätt ge 

upphov till aktiviteter och situationer som kan främja lärande och som är anpassade till de 

behov och den kunskapsnivå som barnen har och som kan hjälpa barnen vidare i nästa nivå. 

(Sandberg & Hedin, 2011, s.324). Vidare lyfter Säljö fram hur viktigt det är, för att ett lärande 

ska kunna ske, att läraren utgår från barnets erfarenheter och intresse. Barnet behöver oftast 

stöd vid flera tillfällen inför ny kunskap för att så småningom kunna hantera situationen på 

egen hand (Säljö, 2000, s.121). Forskningen understryker vikten av att pedagogerna är 

delaktiga i barnens lek för att främja lärande och utveckling men ändå så visar resultatet ändå 

att pedagogerna många gånger väljer att hålla sig utanför barnens lek. Men varför agerar 

pedagogerna på detta sätt? 

 

Resultatet visar att pedagogerna gärna går in i leken när de anser att de kan tillföra kunskap, 

information, material eller utmana barnen. En annan viktig anledning till varför de väljer att 

gå in är när det gäller att lösa konflikter mellan barn eller att se till att alla barn inkluderas och 

att inga barn särbehandlas eller kränks. Men när de väljer att inte gå in så handlar det oftast 

om en rädsla och osäkerhet inför att gå in i leken eftersom de inte alltid vet vilken roll de ska 

inta och dels så finns en ovilja att förstöra det som är barnens lilla värld. Om de går in i leken 

så riskerar de att ta över eller styra. Något som skulle ge barnen mindre bestämmanderätt och 

mindre utrymme till kommunikation och samspel med varandra barn emellan. Pedagogerna är 

måna om att leken ska vara fri, icke styrd och glädjefylld. Sandberg hänvisar till Brodin 

(1999) och förklarar att när leken inte bara accepteras och erkänns som en glädjefylld aktivitet 

utan istället används som ett redskap för att nå olika mål så kan det uppstå problem som 

innebär att vissa barn hamnar utanför eftersom de brister i sina kommunikativa och sociala 

kompetenser (Sandberg, 2008, s.95). 

7. Vidare forskning  

Denna studie har väckt många intressanta tankar hos mig. Jag hade inte reflekterat tidigare 

över vilken stor påverkan lek egentligen har på barns lärande och utveckling. Visst har jag 
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under utbildningens tid och även under mina VFU:n förstått att det är viktigt att barn får tid att 

leka på förskolan men inte förrän jag fördjupade mig i lekens betydelse för lärandet och 

utvecklingen så har jag förstått vidden av att barn erbjuds frihet, möjlighet och rätt 

förutsättningar för att kunna leka. Inte minst har jag förstått vilken viktig roll pedagoger har 

för att kunna erbjuda barn rätt förutsättningar för lek. Det är en dessutom väldigt viktigt att 

man som pedagog hittar den fina balansen mellan att veta när det passar sig att man 

intervenerar i barns lek och när det är bäst att man avstår. Men en sak som speciellt har väckt 

mitt intresse och nyfikenhet och som jag gärna skulle forska vidare om är vad som händer 

med de barn som inte vill eller kan leka. Innan den här studien så hade jag nog utgått från att 

det är naturligt att alla barn leker, men efter mina intervjuer så har jag förstått att alla barn 

varken vill eller kan leka. Men eftersom nu lek är så viktig för barns lärande och utveckling, 

vad gör man då som pedagog när det finns barn på förskolan som inte vill leka? Lär de sig 

eller utvecklas mindre än barn som leker? Hur gör man för att ändå främja deras lärande och 

utveckling ändå? Ja mina frågor är många i det ämnet och jag skulle så gärna vilja ta reda på 

svaren genom en kvalitativ studie.  
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Bilaga 1   
Informationsbrev 
 

Den här studien handlar om hur pedagoger ser på lekens betydelse för barns lärande 

och utveckling och om sin egen roll för att främja lärande och utveckling genom lek. 

 

Jag är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista termin på 

utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer 

att handla om hur pedagoger ser på lekens betydelse för barns lärande och utveckling och om 

sin egen roll för att främja lärande och utveckling genom lek. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet vecka 11 eller 

12. Jag skulle då vilja intervjua pedagoger och spela in intervjuerna. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

 

Vänliga hälsningar,  

Athra Tadarus 

 

 

Eva Färsjö 

Södertörns högskola 
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Bilaga 2  
Intervjuguide 
 

Pedagog nr:  

 

1.  Hur länge har du arbetat i förskolan?  

 

2. Vad innebär lek för dig? 

 

3. Hur mycket utrymme för lek ges under en dag i förskolan?   

 

4. Anser du att det är tillräcklig med den tiden och finns rätt förutsättningar för barnen att 

få leka så mycket som de behöver för att kunna utvecklas? 

 

5. Vad gör leken viktig för barnen? 

 

6. Vad är din definition av vad lärande och utveckling genom lek innebär? 

 

7. Vad betyder leken för barns lärande och utveckling?  

 

8. 5. Hur tror du att barnen lär sig och utvecklas i lek och samspel med andra barn? 

 

9. Hur tror du att lek kan bidra till barns: 

 

• Intellektuella utveckling (ge exempel) 

• Känslomässiga utveckling (ge exempel) 

• Social utveckling (ge exempel) 

• Motorisk utveckling (ge exempel) 

• Kognitiva utveckling (ge exempel) 

 

10. Vad är din roll som pedagog i barnens lek? 

 

11. Hur tror du att du som pedagog kan inverka på barns lek för att främja lärande och 

utveckling? 

 

12. Vad tror du är den största skillnaden i barns samspel med andra barn kontra samspel 

med vuxna, när det gäller lärande?  

 

13. En del forskare anser att det är de vuxnas/pedagogernas ansvar om barn leker, hur det 

leker och vad de leker. Vad anser du om det? 

 

14. Brukar du gå in i barns lek och i så fall när och varför? (ge exempel) 

 

15. Finns det tillfällen när du väljer att inte gå in i leken/väljer att gå ur leken och varför? 
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16. Händer det att barn hindrar pedagogen från att gå in leken? Vad gör man då som 

pedagog? 

 

17. Hur agerar du som pedagog när ett barn inte vill delta i leken? 

 

18. Ser du några problem med att använda leken för barns lärande och utveckling?   

 

19. Är det ngt du vill tillägga? 


