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SAMMANFATTNING 
_______________________________________________________ 

Syftet med studien var att undersöka hur ett begränsat antal förskollärare tänker kring 
och arbetar med leken i utformandet av utbildningen. Studien bygger på en kvalitativ 
studie där vi intervjuat åtta stycken förskollärare. Resultatet visade att förskollärarna 
anser att leken utgör grunden för allt lärande och att de aktivt utgår från leken i 
utformande och genomförande av utbildningen. Resultatet visade även att närvarande 
och observanta pedagoger är viktigt när det kommer till deltagande i barnens lek. Vi 
drog tre slutsatser. Första slutsatsen blev att förskollärarna använde leken som 
pedagogiskt verktyg både spontana och planerade aktiviteter. Andra slutsatsen blev att 
de utgår från leken i utformningen av olika miljöer. Den tredje och sista slutsatsen vi 
drog var att lek tillsammans med trygghet är det viktigaste elementet för barns lärande.   

 _______________________________________________________ 
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1 Inledning 

I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) har begreppen utbildning och 
undervisning tydliggjorts. Dessa begrepp kan tolkas på olika sätt och det kan bli 
problematiskt inom förskolans ramar (Eidevald & Engdahl, 2018) då de kan föra 
tankarna till skol-inriktat lärande. Barns inställning till skol-lärande kan påverkas 
negativt vid brist på eller förlust av tid för lek (Howe, 2016). En erfarenhet vi fått från 
vår verksamhetsförlagda utbildning är att vi, vid hämtning, uppmärksammat att 
föräldrarna sagt “har ni bara lekt idag?”. Det har vi tolkat som att de inte uppfattar 
barnens lek som en del av den pedagogiska utbildningen och att de inte besitter kunskap 
kring lekens betydelse för barnens lärande. Genom denna studie vill vi bredda vår 
kunskap om lekens betydelse för barnens lärande ur ett förskollärar-perspektiv. 

Leken ska vara en central del i barnens vardag och förskolans utbildning ska vara 
lustfylld samtidigt som lek, utveckling, lärande och välbefinnande går hand i hand 
(Skolverket, 2018). Leken är betydelsefull för barnens utveckling och genom den kan 
barnen utveckla både kognitiva och sociala färdigheter (Lillemyr, 2013 & Øksnes, 2011). 
Det är inte bara de färdigheterna barnen utvecklar. Genom leken utvecklas färdigheter i 
att lösa problem och samarbeta, barnens kommunikativa och motoriska färdigheter 
byggs på och det symboliska tänkandet utvecklas (Skolverket, 2018). Med utgångspunkt 
i det anser vi att det är viktigt att undersöka hur förskollärare arbetar med lek som 
pedagogiskt verktyg för att främja barnens lärande och samtidigt skapa en lustfylld 
tillvaro i enlighet med det som tas upp i läroplanen. Vi kommer undersöka hur 
förskollärare förhåller sig till och aktivt använder lek vid planerande och genomförande 
av aktiviteter i förskolans utbildning. 

1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet är att ta reda på hur ett begränsat antal förskollärare tänker kring och utgår från 
lek i utformandet av utbildningen.  

• På vilket sätt använder sig förskollärare av lek i utbildningen?  
• Hur tänker förskollärare kring lekens betydelse i förhållande till barns lärande? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitlet bakgrund redogör vi för tidigare forskning och annan litteratur med relevans 
för vår undersökning. I avsnittet tar vi även upp vad som står i förskolans läroplan som 
vi anser relevant till vår undersökning samt så redogör vi för den teoretiska 
utgångspunkt som vi utgått från. I kapitlet metod redogör och argumenterar vi för 
studiens upplägg. I kapitlet resultat redogör vi för vår sammanställning av den 
insamlade empirin under tre underrubriker, här ger vi även en kortare sammanfattning 
av resultatet. I kapitlet analys analyserar vi resultatet med stöd i tidigare forskning, 
litteratur, teoretisk utgångspunkt samt förskolans läroplan. Detta görs under tre 
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underrubriker med samma namn som de underrubriker som finnes under kapitlet för 
resultat. I det avslutande kapitlet diskussion presenteras en resultatdiskussion och en 
metoddiskussion, kapitlet avslutas med relevans för förskolläraryrket, förslag på vidare 
forskning samt slutsats. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för vad tidigare forskning, litteratur, valt teoretisk 
utgångspunkt och förskolans läroplan tar upp lek i relation till lärande som vi funnit 
relevant för vår studie. Under tidigare forskning använder vi oss av tre underrubriker 
som är lekens betydelse, leken som pedagogiskt verktyg och lekteorier. Därefter redogör 
vi för några begrepp ur det sociokulturella perspektiv på lärande som studien hämtat 
inspiration från. 

2.1 Läroplan för förskolan 

I Läroplan för förskolan framgår lekens betydelse tydlig, “Lek ska ha en central plats i 
utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som 
uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och 
välbefinnande” (Skolverket, 2018, s. 8). Leken är oerhört viktig är för barns utveckling, 
lärande och välbefinnande. I leken får barnen bearbeta sina kunskaper och tidigare 
erfarenheter och de har även möjlighet att utveckla sin fantasi, kreativitet och 
socialisationsförmåga. Genom lek tränas barnens motorik, problemlösningsförmåga, 
språkutveckling, visualiseringsförmåga samt symboliska tänkande. Det är därför 
betydelsefullt att arbetslaget ger utrymme till lek så att barnen kan prova sig fram och 
utforma egna lekar. Arbetslaget ska locka till lek genom att organisera miljön på ett sätt 
som främjar barnens lärande. Alla barn ska ha möjlighet att få bestämma om de vill vara 
med eller inte. Det är betydelsefullt att arbetslaget är med i barnens lek då de där kan få 
kunskap om olika faktorer som påverkar barnens lek negativt och de kan samtidigt 
finnas som kommunikativt stöd. Utformandet av miljön ska genomföras så att den är 
tillgänglig för alla barn och den ska stimulera barnens sociala samspel och locka till 
utforskande av miljön (Skolverket, 2018). 

2.2 Litteraturgenomgång   

2.2.1. Leken som pedagogiskt verktyg 
Lillemyr (2013) lyfter leken som en viktig del för barns utveckling och lärande. När barn 
ges möjlighet att leka utvecklas barnen mångsidigt. Genom lek kan barnen utveckla 
kommunikativa och sociala förmågor. Därför anses det vara av betydande roll att 
förskolan utgår från leken i det pedagogiska arbetet. Genom lek utvecklar barn sin 
problemlösningsförmåga, det kan exempelvis vara att barnet leker en situation som den 
anser är problematisk i den riktiga världen. Barnen kan lyfta den problematiska 
situationen i en lek genom att återskapa den, bearbeta sina känslor och prova på olika 



 3 

lösningar. Barn utvecklar även sin självuppfattning genom att i leken lära känna sig själv 
och utveckla en självtillit.  

Øksnes (2011) tar upp att personalen i den pedagogiska verksamheten har svårt att inse 
att leken har en glädjande och tillfredställande effekt hos barnet. De vuxna vill att leken 
ska ha en koppling till lärande då de vill att leken ska bidra till någon sorts utveckling 
hos barnet. Författaren menar dock att “det med andra ord funnits en tendens att 
betrakta leken utifrån ett funktionalistiskt perspektiv där fokus ligger på fördelar och 
positivt utbyten av leken” (s. 14). Leken har en stor betydelse för barnens lärande då det 
har visats sig ha positiva effekter när vuxna utgår ifrån leken. När barn leker har vuxna 
en tendens att lägga sig i barns lek när de anser att leken innehåller något negativt, de 
vuxna tenderar då att omleda innehållet till någonting som anses vara mer positivt för 
barns lärande. Lillemyr (2013) och Øksnes (2011) lyfter att man som vuxen kan 
observera barns lek för att få en uppfattning om viktiga aspekter inom 
samhällsutvecklingen då leken speglar samhällets kultur och normer. Den vuxna vill på 
något sätt uppfostra barnen genom att få barnen att leka den “goda” leken så att barnen 
själva ska blir goda samhällsmedborgare, vuxna vill även styra barnens lek så att barnen 
har nytta av den inför framtida skolgång.  

Lek är det viktigaste kommunikationsmedlet en vuxen kan utgå från för att nå 
tillbakadragna eller osäkra barn då “leken har kraft att öppna de mest stängda dörrar” 
(Knutsdotter Olofsson, 2009, s. 77). De barn som inte vill leka med andra barn har inte 
utvecklat en kunskap kring sociala lekregler och har då svårt att leka med andra 
eftersom barnet själv inte vet hur man leker. De barn som håller sig undan kan den 
vuxna nå med hjälp av leken och på så sätt kan barnet börja utveckla kunskaper som 
bidrar till att den senare kan leka utan vuxenstöd (Knutsdotter Olofsson, 2009).  

Lek är att kunna omvandla verkligheten till något annat, exempelvis när ett barn leker 
med en pall och vänder den uppochner så kan det bli en båt. Barn har en förmåga att 
omvandla alla ting till något annat och de omvandlar både tid och rum. Leken är på 
låtsas när vi ser den utifrån men för barn som är i leken så är lek-världen på riktigt, det 
är en magisk plats där allt är möjligt då allt kan omvandlas och situationer i leken kan 
barnet både ha och inte ha upplevt. För att som pedagog kunna vara med i leken krävs 
det en förmåga att se och vara en del av den verklighet som är där och då, kunna se att 
en pinne inte alltid bara är en pinne. Alla människor har ett behov av att uttrycka och 
bearbeta sina känslor och upplevelser och barn gör det via leken eftersom de i många 
fall inte har språket på samma sätt som vuxna har (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

2.2.2 Platon och Aristoteles 

För drygt 2300 år sedan uppmärksammade Platon lekens betydelse och att leken utgör 
grunden för allt lärande. Platon menade att människan är mer mottaglig för lärande i 
lekfulla situationer än i situationer där det finns känslor av olust eller tvång. Platon 
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menade vidare att goda förutsättningar för lärande skulle ske i hemmet genom 
exempelvis sagor och lekar. Platon var även en av de första i historien som belyste de 
första levnadsårens betydelse för lärande. Aristoteles var elev till Platon och Aristoteles 
menade att barn borde få möjlighet att leka sådant som de kan tänkas behöva göra på 
riktigt som vuxna. Aristoteles menade att människor inte kan utveckla naturliga 
förmågor på egen hand och att människan genom kontakt med andra lär känna sig själv 
och därigenom kan utveckla sin personlighet. Liksom Platon menade Aristoteles att 
grunden för människans lärande läggs under de första levnadsåren (Welén, 2003).  

2.2.3 Kognitiv teori om lek 

Jean Piaget (1896–1980) var en schweizisk filosof och psykolog som började sin karriär 
som biolog. Piaget utvecklade en teori kring lek som grundade sig i barnets förmåga till 
problemlösning och i åldersbestämda utvecklingsstadier som framkom i samspel mellan 
individ och omvärld. Piagets syn på samspel var hur individen tolkar sin omvärld utifrån 
tidigare kunskaper och erfarenheter och på så sätt skapar förståelse och ny kunskap. 
Piaget menade att leken börjar i den sensomotoriska perioden som är mellan det att 
barnet är nyfött till att det är två år. I den perioden sker upprepningar av handlingar för 
att ge nytt liv till dessa. När barnet är mellan två år och sju–åtta år befinner det sig i det 
symboliska och åskådliga tänkandets period. Denna period präglas av symbolisk lek där 
allt som hänt i barnets liv som är av betydelse återupprepas och olika föremål blir 
symboler för något annat, till exempel så kan en pinne bli en telefon. De formella 
tankeoperationernas period börjar när barnet är åtta år och pågår till vuxen ålder. 
Denna period kännetecknas av regellek och leken blir mer anpassad till verkligheten 
(Lillemyr, 2013 & Welén, 2009). 

Assimilation och ackommodation är två viktiga begrepp i Piagets teori då de utgör 
grunden för individens anpassning till omvärlden. De är två processer som är beroende 
av och kompletterande till varandra i individens kunskapsbildande. Assimilation 
innebär att barn med hjälp av sina sinnen skapar förståelse och kunskaper för 
omvärlden och som senare tar stöd av sina tidigare erfarenheter för att interagera med 
omgivningen. Begreppen ackommodation innebär att barn ändrar på sitt kognitiva 
schema för att skaffa nya erfarenheter (Lillemyr, 2013 & Welén, 2009).  

2.2.4 Personlighetsteori om lek 

Erik Homburger Eriksons (1902–1994) utvecklingspsykologiska teori utgår från egot 
som en grund i en individs personlighet. Personlighetsteorin är en teori som har inslag 
av både det utvecklingspsykologiska och socialpsykologiska perspektivet då både 
åldersbestämda utvecklingsstadier från Piaget och det sociala samspelet från Vygotskij 
behandlas (Lillemyr, 2013 & Welén, 2009). 

Erikson studerade barnets känslomässiga utveckling och menar att leken sker i tre olika 
stadier som är autosfären, mikrosfären och makrosfären. Leken i autosfären sker från 
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barnets födelse tills det att det är ett och ett halvt år och lek i denna sfär består av att 
barnet utforskar sin närmaste omgivning genom att repetera upplevelser och ljud. I den 
mikrosfäriska leken, som sker mellan att barnet är ett och ett halvt år till dess att barnet 
är tre år, är det olika föremål och barnets relationer i den närmaste omgivningen som 
står i centrum. I den makrosfäriska leken, som sker när barnet är mellan tre år och sex 
år, utvecklas leken till att innefatta lek med andra. Tillsammans leker barnen i denna 
sfär rollekar som grundar sig i barnens tidigare upplevelser och kunskaper (Lillemyr, 
2013 & Welén, 2009). 

2.2.5 Fröbels förskolepedagogik 

Den tyske pedagogen Freidrich Fröbel (1782–1852) utgick från två stycken huvudsakliga 
principer när det kom till uppfostring, dessa var lekens betydelse och barnets 
självverksamhet. Fröbel menade att vägen till kunskap utgörs av lek. Han ses som 
grundaren av kindergartens, eller barnträdgårdar som det även kallas, som var dåtidens 
förskola (Welén, 2003 & Welén, 2009).  I Fröbels förskolepedagogik är människan en 
del av naturen och går att formas (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 
Han konstruerade lekgåvor i form av material och principer för hur verksamheten i 
barnträdgårdarna skulle genomföras (Welén, 2003 & Welén, 2009). I denna pedagogik 
användes de olika lekgåvorna som ett verktyg för att få syn på och förståelse för barnens 
kunskaper och tankar. Genom att använda sig av olika lekgåvor kunde de vuxna belysa 
viktiga utvecklingsområden såsom matematik och språk (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2014).   

I barnens lek skulle det finnas närvarande vuxna som inspirerade och modererade barns 
lek. I Fröbels pedagogik sågs den fria leken som ett sätt för barnen att vara självständiga 
och att få möjlighet att välja aktivitet utifrån bestämt material i verksamheten. Det 
betyder att barn genom den fria leken inte får utlopp för alla behov och spontana 
impulser som de har. Fröbel menade vidare att lek utan krav på lärande och utan 
användande av lekgåvor var ett sätt för barnet att uttrycka det som fanns i dess själ. 
(Welén, 2003 & Welén, 2009).  

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Lekens betydelse 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) lyfter i sin studie hur viktigt det är att barn 
känner en lustfylldhet och tar upp vikten av lekens koppling till barns lärande. Genom 
leken utvecklar barn sin kommunikativa kompetens, kreativitet, fantasi, empati och de 
utvecklar en förståelse för sin omvärld. Den kommunikativa kompetensen är en viktig 
aspekt inom barns lärande och kreativitet, när barn leker leder det till att de tar tillvara 
på varandras erfarenheter och kunskaper samt värderingar vilket bidrar till en vidare 
utveckling hos barnen. Genom att personal i den pedagogiska verksamheten tar tillvara 
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på barnens kunskaper och intresse kan leken bli en viktig källa till lärande (Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2006). Howe (2016) belyser vikten av att förskollärare utgår 
ifrån leken då de har sett positiva effekter av det i senare skolgång. När personalen i den 
pedagogiska verksamheten minskar mängden lek i barngruppen har det som 
konsekvens att barnen inte utvecklar en social förmåga. Detta belyser även Weisberg, 
Hirsh-Pasek och Golinkoff (2013) genom att skriva att när pedagogerna har en teknik 
som involverar barnen och är mer barncentrerad leder det till en större utveckling i 
skolåldern. Samtidigt lyfter författarna en betydelsefull strategi som förskollärare kan 
använda sig av vilken är att utgå från barns intresse i guidad lek för att främja utveckling 
och lärande. Barnen är aktiva och engagerade i en sådan strategi och förskolläraren kan 
även rikta leken mot ett av förskolans lärandemål. Genom att utgå från en sådan lek kan 
de vuxna samtala kring ämnet, samspela med barnen samt ställa öppna frågor där 
barnen får träna på att sätta ord på sina tankar och upplevelser. Både vuxna och barn är 
aktiva inom denna lek och utifrån barnens intresse strukturerar den vuxna förskolans 
material och miljö. Författarna problematiserar dock den fria leken då de menar att den 
fria leken kan vara otydlig när det gäller att rikta in sig på specifika lärandemål 
(Weisberg et al.). 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att barn har en tendens att försöka 
skydda sina lekar för att pedagogerna inte ska påverka lekens innehåll negativt genom 
att lägga sig i eller ta över. Författarna menar att detta kan vara problematiskt då ordet 
“utveckla” inom lekens ramar kan vara känsligt. I en studie av Pálmadóttir och 
Einarsdóttir (2015) framkom det att barnen ansåg att vuxna hade kontroll över deras 
lekar. Personalen i den pedagogiska verksamheten bestämde vart materialen skulle stå, 
hur många barn som skulle delta och vilken miljö leken skulle vara i och flyttade bort 
material som barnen inte skulle ta. Det ledde till att barn som ville ha ett specifikt 
material som inte fanns tillgängligt inte kunde få det och hade då svårt att leka vidare. 
Samtidigt menar författarna att barnen kände att det var viktigt att det fanns någon 
personal som var engagerad och närvarande i barnens lek då de kunde få deras 
kunskaper bekräftade. Tullgren (2004) lyfter tre teman i sin avhandling vilka är att 
barn leker, vad barn leker och hur barn leker. I det första temat ser personalen till att 
barnen har en lek som är innehållsrik och positiv så att det bidrar till ett lärande hos 
barngruppen i stort. I det andra temat tas det upp att innehållet i barnen lek styrs iväg 
från sådant som kan uppfattas som negativ eller obehagligt för att istället styras till ett 
snällare och mer positivt innehåll. Det tas upp att det är genom förhållningssättet som 
pedagogerna har som synliggör lekens betydelse för barnens lärande, för att uppnå 
lärande behövs det lek. I den tredje temat tas det upp att samspel och kommunikation 
mellan barnen är ett verktyg för att lära om samhällets normer och värderingar. De kom 
fram till att barnen i leken inte hade möjlighet att uttrycka sig fritt och blev begränsade 
av vuxnas styrning när vuxenstyrningen var stark.  
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2.3.2 Leken som pedagogiskt verktyg 

Aktiviteter som är både glädjefyllda och kreativa möjliggör för meningsskapande hos 
barnen och de kan genom detta skapa egna mål (Pramling Samuelsson & Johansson, 
2006). Vägledd lek är en effektiv metod för undervisning i förskolan då det möjliggör för 
inlärningssituationer där barnen är aktiva och engagerade i sin inlärningsprocess. Med 
utgångspunkt i det lyfts det att vägledd lek är ett lämpligt tillvägagångssätt för barnens 
lärande i förskolan då det bidrar till innehållsrika aktiviteter som har sin grund i både fri 
lek och traditionellt lärande (Weisberg et al. 2013). För att den vägledda leken ska vara 
optimal för barns lärande krävs det att pedagogerna delar in barnen i grupper baserade 
på var de befinner sig i sin utveckling (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). 
Målorienterad styrning är i många fall nödvändig för att barnen ska kunna delta i en 
aktivitet där lärandemålet ändras och anpassas efter vart barnen befinner sig i 
utvecklingen och vad de ger för respons på aktiviteten (Björklund & Palmér, 2019). Att 
ett bestämt kunnande uppnås är inte det viktiga när undervisning i relation till 
förskolan ska förstås utan det viktiga är att barnet får erfarenheter av kunskapen 
eftersom det utgör grunden för en fortsatt kunskapsutveckling. Det är när barnet själv 
bildar en uppfattning av kunskapen som undervisningen börjar (Björklund & Palmér, 
2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktisk triangel som visar relationerna mellan barn, förskollärare och innehållet i leken 
(Björklund & Palmér, 2019, s. 69) 

 

När det kommer till pedagogers roll och deltagande i barnens lek krävs det en kunskap 
om vad deltagandet bidrar med och vad det har för inflytande på leken (Björklund & 
Palmér, 2019 och Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). En försiktighet och 
genuinitet vid deltagande i barnens lek krävs för att inte riskera att barnens villkor 
slutar gälla, då deras lek är fri från både makt och hierarki (Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2006). 

Lek 

Barn 

Förskollärare Innehåll 
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Pálmadóttir & Einarsdóttir identifierade fyra roller för pedagoger i barnens ögon. Första 
rollen är att de ska ge stöd och hjälp vid framtagande av material till spel. Den andra 
rollen är att bekräfta barnens kunskaper och kompetenser. Den tredje rollen är att de 
ska stödja barnens sociala interaktioner. Den fjärde rollen innebär att pedagogen är en 
aktiv deltagare i barnens olika lekar (2015). I en del situationer är det barnen som 
bjuder in pedagogerna till deltagande i leken, det är då av stor vikt att pedagogerna 
lyssnar på och utgår från barnens ord och utformning av leken då en ömsesidig 
kommunikation är viktigt. En förväntning om att pedagoger dagligen ska vara med i 
barnens lek är något som ofta förbises. Leken är av stor vikt för barnens lärande och 
pedagogerna har ansvar för leken och att leken är relevant för ett långsiktigt lärande 
(Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Vår studie har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella teori där samspel och 
kommunikation tillskrivs stor betydelse för lärandet. I kapitlet hänvisar vi till Säljös 
tolkningar av teorin. Vi har valt detta perspektiv då vi finner det relevant för vår studie 
eftersom den fokuserar på hur förskollärare använder sig av leken för att främja barns 
lärande genom interaktion. Människan är en social varelse av naturen och redan från 
födseln söker denne kontakt med omgivningen, människor rör sig hela tiden i olika 
sociala sammanhang. I perspektivet är den kommunikativa delen viktig då ett stort 
fokus ligger på att samspelet mellan individer i relation till lärande. Det är därför viktigt 
att skapa miljöer som bjuder in till samspel mellan vuxen och barn samt mellan barn 
och barn. För att barn ska lära sig är det två steg som måste gås igenom, det första steget 
är interaktion då interaktion skapar förståelse för omgivningen, det andra steget är att 
barnet tar till sig den informationen och bearbetar den för att på så sätt skapa en egen 
förståelse på individnivå (Säljö, 2014). Strandberg (2006) skriver fram tre typer av 
lärande vilka är imitera, instruera och samarbeta. 

2.4.1 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen är vilken potential en individ har att lära sig om den 
får rätt hjälp. En utveckling sker hos barnet med hjälp från en annan individ eller ett 
verktyg, leken ses som ett verktyg som barnet kan utvecklas genom. Den andra 
individen eller verktyget presenterar kunskap som barnet inte besitter än och i 
samspelet utvecklas barn och annan individ eller barn och verktyg så att barnet tar åt sig 
den nya kunskapen och bearbetar denna i sin individuella proximala utvecklingszon för 
att sedan nå en framtida kompetens (Säljö, 2014). 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

Illustrering av den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014, s.122) 

2.4.2 Mediering 

Människor samspelar med fysiska och språkliga redskap för att förstå, förklara och 
handla i sin omvärld. Människor använder sig av de språkliga redskapen i form av 
bokstäver, siffror, symboler och mått. Den fysiska redskapen är allt runt omkring oss 
som vi använder oss av i det dagliga livet, det kan vara en penna, en dator eller en 
telefon. Genom att samverka med dessa redskap kan människor få kunskap kring ett 
särskilt ämne och om hur världen ser ut. När människor använder sig av ett redskap 
påbörjas ett inre tankearbete vilket gör att tankeförmågan utvecklas. Alla redskap kan se 
olika ut från land till land och har utvecklats från hur de såg ut förr i tiden. Människor 
förr i tiden hade ett annat behov av verktyg jämfört med människor i dagens samhälle. 
Verktygen har utvecklats utifrån människornas kunskaper och behov, dock kan ett visst 
verktyg ses olika på beroende på vilken erfarenhet, omgivning och kultur individen har. 
Människan, världen och verktyget påverkar varandra (Säljö, 2014).  

 

                 

 

 

 

 
     Ur Vygotskij (1978, s. 54) 

 

2.4.3 Stöttning/ Scaffolding 

Med scaffolding eller stöttning som det översätts till menas det att skapa en stödjande 
struktur för lärande. Stöttning ska vara ett hjälpmedel för att klara av någonting men 
det är även att stödja någon annan i ett lärande och samtidigt lägga ribban för kunskap 
på en något högre nivå så att den som stöttas även kommer vidare i sin 
kunskapsutveckling. Stöttningen avtar när kunskapen bearbetats och den som behövt 
stödjas inte behöver det längre. Det finns två olika sorters stöttning, asymmetrisk och 

Uppnådd 
kompetens 

Utveckl
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symmetrisk stöttning. Asymmetrisk stöttning innebär att det inte finns någon jämlikhet 
exempelvis mellan lärare och elev, symmetrisk stöttning innebär att det finns jämlikhet 
exempelvis mellan två elever (Säljö, 2014). 

3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga i genomförandet av studien. Vi gör det 
med hjälp av underrubrikerna forskningsdesign, urval, procedur, generaliserbarhet, 
validitet och tillförlitlighet, tematisk metod vid analys av data samt etiska överväganden. 

3.1 Forskningsdesign 

I vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod vilket resulterade i att våra 
resultat inte nödvändigtvis representerar samhället i stort (Bryman, 2018). Vi valde en 
kvalitativ metod då studiens syfte var att undersöka hur ett bestämt antal förskollärare 
tänker kring och arbetar med leken som pedagogiskt verktyg. Genom att använda denna 
metod säkerställde vi att vi kunde belysa förskollärarnas upplevelser och uppfattningar 
genom deras egna ord. Antalet respondenter hade ingen betydelse för studien utan det 
var innehållet i respondenternas svar som det lades fokus på. I en kvalitativ metod ligger 
fokuset på vad som sägs istället för hur många som svarar (Bryman, 2018). 

 3.2 Intervju  

Som datainsamlingsmetod valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer, det 
vill säga att utgå från förbestämda öppna frågor och eventuella följdfrågor beroende på 
respondentens svar (Bryman, 2018). Syftet med detta var att få så breda och detaljerade 
perspektiv på lekens betydelse i förskolan som möjligt, dessa perspektiv användes som 
underlag för studiens resultatanalys. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en 
ljudupptagnings-applikation på våra mobiltelefoner. En intervju blir kvalitativ först när 
den spelas in och transkriberas (Bryman, 2018) vilket vi gjort. För att inte skapa en 
stressfylld situation för respondenterna så valde vi att genomföra intervjuerna i en miljö 
där de kände sig bekväma, vi strävade även efter att skapa en nära relation med 
respondenterna för att göra skapa en bekväm stämning och på så sätt synliggöra deras 
perspektiv i större utsträckning. 

3.3 Urval 

Under denna studie utgick vi från ett målinriktat urval som Bryman (2018) beskriver. Vi 
valde intervjupersoner utifrån studiens syfte för att säkerställa att det datamaterial som 
samlades in skulle vara relevant, det vill säga att vi valde intervjupersoner som har 
någon slags kunskap om ämnet. Syftet med denna sorts urval var att få många olika 
perspektiv som vi senare kunde använda som underlag till studien. Vi utgick från ett 
bekvämlighetsurval då vi valde att intervjua förskollärare vid förskolor som vi kommit i 
kontakt med under utbildningen (Bryman, 2018). Vi valde att intervjua 
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yrkesverksamma förskollärare dels för att deras perspektiv var av relevans för vår studie 
och dels för att de “ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, 
leka och lära” (Skolverket, 2018, s. 15). Förskollärarna som vi intervjuade var 
verksamma vid tre kommunala förskolor och de arbetade på olika avdelningar och med 
barn i olika åldrar. Syftet med att välja förskollärare från olika avdelningar var att få 
bredare och mer personliga perspektiv inom vårt område. Risken var om vi valde några 
deltagare som arbetade i samma avdelning skulle det leda till att vi fick bara 
avdelningens allmänna perspektiv och inte förskollärarens personliga.  

3.4 Procedur 

Vår skrivprocess startade med att vi formulerade en forskningsplan genom att vi tog 
fram syfte och forskningsfrågor att utgå från i studien. Därefter gick vi igenom litteratur 
och vetenskapliga publikationer med syfte att fördjupa oss i olika teorier för att välja en 
att använda. Efter att vi valt teori fördjupade vi oss vidare i litteratur för att förbereda 
oss för resultatanalysen. Vi formulerade ett missivbrev som vi, efter godkännande från 
handledare, skickade ut till tänkta intervjupersoner via mail. I missivbrevet fick 
deltagarna information kring studiens syfte och vilka rättigheter de har samt hur 
datainsamlingen skulle gå till. När intervjupersonerna återkommit med godkännande av 
missivbrev kom vi, via telefon- och mailkontakt, överens om dag och tid för 
genomförande av intervju. Intervjuerna genomfördes i miljöer som var bekanta för 
intervjupersonerna för att eliminera stress. Det material vi fick under intervjuerna 
sammanställdes till ett resultat som vi i analysen kopplade till studiens teoretiska 
perspektiv, vår valda tidigare forskning och den litteratur vi fann relevant för studien. Vi 
använde oss av ett induktivt angreppssätt då vi kopplade det insamlade materialet till 
teorier (Bryman, 2018). 

3.5 Generaliserbarhet, validitet och tillförlitlighet 

Eftersom studiens syfte är att få inblick om vad ett begränsat antal förskollärare tänker 
kring lekens betydelse för barns lärande och hur de utgår från leken i utformandet av 
verksamheten så kan vi inte dra en slutsats om att alla förskollärare tänker lika. I en 
kvalitativ studie är det svårt att generalisera då miljön inte kan likställas med andra 
miljöer (Bryman, 2018). Det är problematiskt att kunna generalisera denna studie 
eftersom våra intervjupersoners svar inte kan representera hela förskollärarkåren. Vi 
har valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom studien syftar 
till att få en djupare inblick i hur ett begränsat antal personer tänker kring och arbetar 
med lek. Som blivande förskollärare anser vi att det är betydelsefullt att ta del av hur 
yrkesverksamma förskollärare tänker kring och använder sig av lek för barns lärande, då 
det skapar en djupare förståelse kring detta ämne hos oss. 

Validitet är en bedömning av huruvida olika slutsatser som dragits i en undersökning 
hänger ihop eller inte och i vilken utsträckning vi undersökt det vi tänkt undersöka 
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(Bryman, 2018). Vi anser att vi utformat och genomfört intervjuerna på ett sätt som 
möjliggjort för oss att få en tillfredställande empiri utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Under intervjuerna med åtta förskollärare har vi använt oss av 
telefonen där vi har spelat in ljudet för att senare lyssna på varje intervju för att få 
djupare förståelse för området. Vi har lyssnat på intervjuerna vid flertalet gånger för att 
få en rättvis och pålitlig bild. 

I en kvalitativ studie är tillförlitligheten viktig, den omfattar trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet till konfirmering. Trovärdighet handlar om hur resultatet 
tolkas av den som genomfört studien (Bryman, 2018). Vi intervjuade fyra förskollärare 
var och transkriberade de intervjuer vi själva genomfört och därefter träffades vi för att 
delge varandra det resultat som framkommit. Syftet med att transkribera enskilt var att 
spara tid, vi ansåg att det var möjligt utan att komprimera studiens resultat då vi varken 
lade in personliga värderingar i resultatet eller tog bort information från resultatet. För 
att säkerställa att våra intervjufrågor inte kunde misstolkas valde vi att genomföra en 
testintervju med en person som inte är med i denna studie. Vi valde att intervjua 
förskollärare som var verksamma på olika avdelningar, syftet med det var att stärka 
tillförligheten. Både under intervjutillfällena, transkriberingarna samt sammanställning 
av resultat och analys har vi för att ytterligare bygga upp en tillförlitlighet inte lagt in 
personliga värderingar. Vi har under dessa tillfällen enbart fokuserat på vad 
intervjupersonerna har sagt. Vi delgav inte förskollärarna intervjufrågorna för att de 
inte skulle förbereda svaren i förväg utan de fick enbart information om vad 
intervjuerna skulle handla om (Bryman, 2018), syftet med detta var att få en personlig 
tolkning av frågorna och inte något som var uppmålat utifrån allmänna tankar och mål. 
När vi utförde intervjuerna valde vi lugna miljöer där förskollärarna inte blev avbrutna 
av förbipasserande personer. Om förskollärarna hade blivit avbrutna under intervjuerna 
hade det funnits en risk att dem hade tappat tråden i samtalet. Vi underrättade 
förskollärarna om att den slutliga versionen av studien kommer att publiceras på DiVA 
som är en allmänt tillgänglig databas för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

3.6 Tematisk metod vid analys av data 

Tematisk analysmetod används ofta i en kvalitativ studie men väldigt få fasta ramar 
kring tillvägagångssätt finns. För att få fram kategorier behöver det lyssnas noga på 
insamlat material för att identifiera återkommande områden i samtliga samtal. Utifrån 
det kan forskaren få fram kategorier som kan användas som teman i arbetet (Bryman, 
2018). I denna studie har vi använt oss av en tematisk analysmetod då vi ansåg att det 
skulle vara en lämplig metod att utgå från för att identifiera relevanta teman till vår 
analys. När vi transkriberat intervjuerna tittade vi noggrant på och diskuterade de 
områden som dykt upp, de områdena kodade vi och skapade olika teman för utifrån 
studiens syfte. De teman som arbetades fram var miljöns och materialens betydelse, 
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lekens betydelse och förskollärarens roll i barns lek. Efteråt sammanställde vi resultatet 
och analyserade det utifrån tidigare forskning, teori och kurslitteratur.  

3.7 Etiska överväganden 

Under vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska krav (2017). I vårt 
missivbrev redogjorde vi för informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. Utifrån informationskravet har vi genom missivbrev gett 
information kring vår studie samt om studiens syfte. Det har varit frivilligt för 
intervjupersonerna att delta i studien och de har haft rätten till att när som helst avbryta 
sitt deltagande utan krav på att ge en motivering (samtyckeskravet). Vi redogjorde för 
nyttjandekravet genom att informera om att insamlat material enbart kommer 
användas i studien och raderas vid kursens slut. Vi tog upp att studien kommer läsas av 
oss två, vår handledare, examinator samt två andra studenter vid utbildningen i 
opponeringssyfte. Tänkta respondenter fick i missivbrevet även veta att uppsatsen i sin 
slutliga upplaga kommer att läggas ut på den allmänt nåbara databasen DiVA genom 
Mälardalens Högskola. Under vår studie har vi anonymiserats innehållet för att 
säkerställa att någon av deltagarna inte ska utsättas för någon fara och att deras 
personliga uppgifter inte når obehöriga parter (konfidentialitetskravet). För att vidare 
säkerställa deltagarnas anonymitet har vi inte använt deras riktiga namn utan vi 
benämner dem som förskollärare 1–8.  

4 Resultat 

I detta kapitel redogör vi för resultaten av intervjuerna. Resultaten kommer att 
presenteras med hjälp av underrubrikerna miljöns och materialens betydelse, lekens 
betydelse och förskollärarens roll i barns lek. I slutet av kapitlet ges det en 
resultatsammanfattning.  

4.1 Miljöns och materialens betydelse 

Samtliga förskollärare berättar att miljön är en stor del i att skapa förutsättningar för 
barns lärande genom lek. De berättar om vikten av att skapa olika miljöer för att locka 
till olika sorters lek och att det ska vara lätt att möblera om. Några förskollärare menar 
att barnen ska kunna flytta om möbler på egen hand för att känna en större 
självständighet när det kommer till att utforma och utveckla lekar. Några förskollärare 
lyfter även vikten av att vara lyhörda för barnens önskemål kring vilket material som 
behövs och därefter tillhandahålla detta för att ge barnen möjlighet att bredda sin lek på 
eget initiativ. Några förskollärare berättar att de går in i barnens spontana aktiviteter 
och belyser till exempel matematiska begrepp för att belysa barnens lärande. I dessa 
situationer menar en del av förskollärarna att det är viktigt med att se till att det inte blir 
en strikt undervisningssituation utan att de bidrar till leken på ett naturligt sätt. Några 
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förskollärare beskriver att de medvetet skapar möten mellan barn i olika åldrar då de 
besitter olika kunskaper och på så sätt kan dela med sig till och lära av varandra. 

“Vi brukar ta in de äldre barnen in till avdelningen då de tillsammans kan leka. De yngre 
barnen observerar de äldre barnen hur de gör som de sedan härmar.” (Förskollärare 3) 

Under intervjuerna framkom det även att några av förskollärarna valde att ta bort 
färdiga material och tog in material som var mer skapande. Syftet med det var att när 
barn får skapa sina egna leksaker/material leder det till ett lärande hos barnet. 
Samtidigt tar de in material som barnen är intresserade av just den perioden såsom 
byggstavar, mindre byggklossar och magneter och ta bort andra leksaker som inte tillför 
något för barnen. Det framkom även under intervjun att en del av förskollärarna 
ändrade den fysiska miljön utifrån barnens intresse, vilket barnens intresse var djur och 
dinosaurier. Förskollärarna byggde om miljön och tog in mer material som handlade om 
djur och dinosaurier. Detta ledde till att leken blev mer innehållsrikt och barnen hade 
mer lust att leka. Det kom fram till att vissa barn hade mer kunskap om dinosaurier och 
berättade om vad de äter och alla sorters namn som finns. De andra barnen fick lyssna 
på den andra kompisen och lärde sig av varandra.  

“Om ett barn frågar dig något så kan du hänvisa till det barnet som du vet att ett visst barn 
vet. Att låta dem fråga till kompisen och ta hjälp av varandra. Det kan vara att ett barn har 
en viss kunskap och den andra har ett annat så kan de få fram det och ta tillvara på 
varandras kunskaper.” (Förskollärare 1) 

De flesta förskollärare utgick från att skapa miljöer där barnen får prova sig fram. Detta 
gör att barnen har lust att lära sig när de får vara aktiva deltagare såsom vid inne- och 
utemiljö. Utifrån barnens intressen skapar de miljöer som gör till en lustfylld situation. 
Det framkom under intervjuerna att vissa förskollärare inte utgick från planerade 
aktiviteter för att få in ett lärande utan utgick mestadels ur den fria leken och spontana 
aktiviteter. Utifrån vad barnen är intresserade av eller finns behov av utgår dem ifrån 
detta för att stimulera och främja barns lärande. Några förskollärare menar att det är 
enklare att få barnen intresserade av någonting om det är en fysisk aktivitet. 

“Det du lär dig av kroppen fastnar det i knoppen. Använd kroppen så att det blir roligt så lär 
de sig.” (Förskollärare 1) 

4.2 Lekens betydelse 

Resultatet visar att förskollärarna anser att leken är av stor betydelse för barns lärande. 
Några av förskollärarna tog upp att leken är ett sätt för barnen att träna på det de ska ha 
kunskap om i vuxen ålder. En del av förskollärarna menar att leken är där barnen har 
möjlighet att bearbeta sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Vidare framkom det att 
barnen utvecklar bland annat turtagning, samarbetsförmåga, social kompetens, visa 
hänsyn och språk. Några av förskollärarna tog upp att barnen lär sig sätta ord på sina 
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känslor. Några förskollärare menar att barnen hittar sig själva och utvecklar sina 
personligheter via leken. 

“Den har jättestor betydelse för deras lärande om samspel och turtagning med mera. Dom 
lär sig att visa empati för varandra genom att leka med varandra. De lär sig bli bra 
samhällsmedborgare och de tränar på saker som de ska kunna när de är vuxna.” 
(Förskollärare 8) 

Resultaten visade att förskollärarna anser att leken har en stor betydelse för barns 
lärande, då barnen via lek får möjlighet att öva sina färdigheter såsom fantasi och 
kreativitet. I resultatet framkom det att samtliga förskollärare är eniga om att 
verksamheten ska bidra till ett lustfyllt lärande hos barnen och att det är betydelsefullt 
att vara med i barnens lek för att ta tillvara på deras intressen och kunskaper för att 
vidareutveckla verksamheten och barns lärande. Några av förskollärarna definierade lek 
som ett samspel mellan olika individer eller mellan individ och föremål. De framhöll 
även hur den fysiska miljön påverkar leken och att leken ser olika ut beroende på om 
den är utomhus eller inomhus. 

“Lek för mig är när barn kan använda sin fantasi, kan använda ett föremål vid en lek som 
blir någonting.” (Förskollärare 1) 

Några förskollärare tar upp exempel som handlar om att arbeta med Barnkonventionen 
genom att leka en lek som är kopplad till varje avsnitt eller att bearbeta den genom att 
spela teater. Samtliga förskollärare observerar barngruppen och utgår från olika visade 
intressen och skapar lekinspirerade aktiviteter utifrån detta. En förskollärare berättade 
att arbetslaget tar några barn var, exempelvis så kan fem barn ha intresse för att cykla, 
fem barn ha intresse för djur och de andra barnen ha intresse för något annat. Då delar 
arbetslaget upp sig och delar upp barngruppen, de är noga med att inte anta att hela 
barngruppen är intresserad av något bara för att några barn visat intresse för det. 

4.3 Förskollärarens roll i barns lek 

Samtliga respondenter tog upp att de finns med som stöd i barnens lek, att de hjälper 
barnen utveckla leken vid behov. Några förskollärare menar att det är deras roll att 
finnas med som trygg punkt i eller i närheten av leken när det finns osäkra eller 
tillbakadragna barn. Förskollärarna tar upp vikten av att läsa av situationen så att de 
kan avgöra vad barnen är i behov av eller om barnen vill leka själva eller inte, utifrån 
detta väljer förskollärarna vilken roll de ska ta just där och då så att de inte stör barnen i 
deras lek. Några av förskollärarna går vid behov in i leken för att styra om de observerat 
att något eller några barn leker oschysst eller att de fuskar i en lek. De menar att det är 
deras roll att förmedla samhällets regler till barnen, de är då noga med att förklara 
varför det är som det är så att barnen kan bearbeta och ta till sig den kunskapen. En del 
av förskollärarna tog upp att dem måste låta barnen vara självständiga speciellt när det 
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är konflikt. Barnen får själva lösa ett problem tillsammans och ta stöd av varandra. Men 
samtidigt ska förskollärarna vara närvarande och observera vad de gör och hur de gör. 

“Barnen måste lära sig att lösa problemen själv och vara självständiga speciellt nu när de 
ska börja i skolan nästa år.  Det är en bra träning nu.” (Förskollärare 4) 

Vidare förklarar förskollärarna att de kan belysa viktiga ämnen som dyker upp och 
genom det få in ett lärande. Det är viktigt att observera vad barnen gör och vad de leker 
och vara en medforskande pedagog tillsammans med barnen då vi tillsammans hittar på 
saker att göra, då kan vi få in olika lärandemål i barns lek utan att ha en planerad 
aktivitet. Några förskollärare menar att det är av vikt att identifiera olika saker i barns 
lek och gå in och lyfta det och på så sätt förstärka lärandet. Samtliga förskollärare tar 
upp att de hjälper barnen att påbörja eller komma in i en lek om de märker att det finns 
barn som inte leker. 

I resultatet framkom det att samtliga förskollärare observerar vad barnen är intresserad 
för och leker med för att sen gå in och belysa olika saker för att utveckla leken. Några 
förskollärare väljer att gå in och avbryta barns lek när de ser att leken har ett innehåll 
som anses som dåligt. Vidare menar några förskollärare att det i sådana situationer är 
viktigt att inte bara säga nej eller sluta till barnet utan att förklara varför. De menar att 
barnen har rätt till att veta varför de ska sluta med sin lek, då är det betydelsefullt att 
berätta om samhällsregler och visa respekt och hänsyn mot varandra. Förskollärarna 
berättar att barnen ska bli goda samhällsmedborgare och att grunden till detta läggs 
redan i förskolan.  

“Ett livslångt lärande här i förskolan grundar sig i att de ska lära sig att vara bra människor 
för samhället i framtiden.” (Förskollärare 5) 

Samtliga förskollärare tog upp att om det finns ett barn som är ledsen eller vill inte leka 
med någon kamrat så kan förskollärare introducera eller initiera en lek för att få igång 
barnet. I resultatet framkommer det att om ett barn har hittat ett löv så kan 
förskollärarna ta tillvara på det genom att gå på en lövjakt i skogen. Det blir en rolig 
situation för barnen och samtidigt får förskollärarna in olika former av lärande såsom 
färg, form, storlek och sort. Några förskollärare lyfter vikten av att alltid försöka skapa 
aktiviteter där barnen känner glädje då de menar att barnen lättare lär sig då. 

“Jag försöker alltid att utstråla glädje inför allt vi gör och jag tror att barnen på så sätt 
lättare känner glädje inför någonting dom normalt sätt kanske inte skulle vara så positiva 
inför.” (Förskollärare 8) 

Under intervjun framkommer det även att förskollärarna använde sig av klossbygge för 
att leka. Genom klossbygge kan barnen lära sig ta det lugnt men samtidigt kan de lära 
sig av varandra, samarbeta och lösa ett problem. Barnen får lära sig prata med varandra 
och komma överens om hur de ska bygga. Det är viktigt att det finns en förskollärare 
närvarande i barnens lek så att hen kan ställa utmanande frågor till barnen, till exempel 
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“vilken kloss behöver ni för att bygga denna?” samt frågor om antal, form och så vidare. 
Några förskollärare berättar även att det är betydelsefullt att barnen tar hjälp av 
varandra och när ett barn frågar en vuxen om hjälp brukar de säga att ett annat barn har 
kunskap om det barnet efterfrågor och att barnet kan gå till det andra barnet för att be 
om hjälp. 

4.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att de medverkande förskollärarna lägger vikt vid att vara närvarande 
och observerande, både i spontana och planerade aktiviteter. Det framkom även att 
förskollärarna utgår från barns intresse när de planerar aktiviteter och när de väljer 
material och hur miljön ska utformas. Många tankar kring barns lärande i samspel med 
varandra framkom och förskollärarna bistår med stöd och hjälp vid behov och 
önskemål. Resultatet visade att förskollärarna arbetar mycket med att göra situationer 
och aktiviteter lustfyllda och de använder leken som ett pedagogiskt verktyg för att 
främja barns lärande. Förskollärarna beskrev främst sina roller i barnens lek som ett 
stöd för utveckling och att de är medforskande aktörer. 

5 Analys 

I detta kapitel presenterar vi vår analys av resultatet utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Resultatet har analyserats utifrån två underrubriker som är barns lärande 
genom lek och miljöns och materialens betydelse.  

5.1 Barns lärande genom lek 
I resultatet framkom det att samtliga förskollärarna utgick ifrån leken som ett 
pedagogiskt verktyg för att främja barns lärande. De utformade miljön utifrån vad 
barnen ska utveckla sig i och tog in olika material som stimulerade deras lek. Personalen 
i den pedagogiska verksamheten är närvarande i barns lek samtidigt som de tar ett steg 
tillbaka vid behov eller vid önskemål från barnen. Med ett steg tillbaka menas det att de 
observerar leken istället för att vara aktiva deltagare, exempelvis när de märker att deras 
deltagande påverkar barnens lek för mycket eller när de vill se hur barnen löser en 
situation på egen hand. En del av förskollärarna tog upp att de aktivt arbetar för att 
barnen ska utveckla en förmåga att lösa situationer på egen hand och ta stöd av 
varandra i olika sammanhang. I det sociokulturella perspektivet används begreppet den 
proximala utvecklingszonen. Säljö (2014) beskriver denna som den potentiella 
utvecklingen en individ har möjlighet till om den får rätt hjälp. Med hjälp av ett verktyg 
sker det en utveckling hos barnet, ett verktyg kan vara till exempel en annan individ, 
den fysiska miljön eller leken. Förskollärarna tog upp att de lät barnen ta stöd av 
varandra för att ta tillvara på varandras erfarenheter för att uppnå nya kunskaper. Vid 
olika situationer såsom påklädningssituationer lät de barnen ta hjälp av varandra, då 
ena barnet visade hur man kunde dra upp en kedja och den andra barnet imiterade. I 
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den proximala utvecklingszonen presenterar verktyget en kunskap som barnet inte 
tidigare har, barnet tar åt sig denna kunskap i samspelet med verktyget för att sedan 
bearbeta det själv i sin proximala utvecklingszon för att uppnå sin nya kompetensnivå 
(Säljö, 2014). 

Säljö (2014) lyfter fram stöttning inom det sociokulturella perspektivet då det ses som 
ett hjälpmedel för att uppnå en viss kunskap genom att ge stöd. För att den som stöttas 
skall utveckla en kunskap är det nödvändigt att lägga nivån på ett sådant sätt så att det 
är varken för svårt eller för lätt. Förskollärarna tog upp att de brukar vara närvarande i 
barngruppen när barnen leker för att stötta barnen. Detta gör förskollärarna genom att 
observera och ställa öppna frågor till barnen. När de observerar försöker de identifiera 
olika delar i barnens lek som de kan förstärka genom bland annat de öppna frågorna. 
Säljö belyser asymmetrisk och symmetrisk stöttning. I resultaten framkom det att båda 
stöttningar fanns, då vuxna fanns som stöd för barnen (asymmetrisk stöttning) och att 
barnen fanns som stöd för sina kamrater (symmetrisk stöttning). En asymmetrisk 
stöttning lyftes mer då förskollärarna vid flertalet tillfällen nämnde att de finns där för 
att möjliggöra för barns lekutveckling. Det togs upp att barnen kan behöva nya material 
för att kunna vidareutveckla sin lek och att det då var förskolläraren som eventuellt tog 
fram det.  

5.2 Miljöns och materialens betydelse 
I resultatet framkom det att förskollärarna på en avdelning organiserade miljön utifrån 
barnens intresse, vilket var att en viss barngrupp var intresserade av dinosaurier. De tog 
in olika material och ändrade på den fysiska miljön för att locka till lek. Detta gjorde att 
barnens lek blev mer lustfyllt och att det utvecklades olika riktningar. Det kom fram att 
ett visst barn hade mer kunskaper än de andra barnen om dinosaurier och kunde 
berätta vad de olika dinosaurierna heter, vad de äter och hur stora de är. De andra 
barnen fick lyssna på och ta tillvara på andras kunskaper, vilket bidrog till att deras 
ämneskunskaper breddades. Inom det sociokulturella perspektivet lyfts mediering upp 
som ett sätt att förstå sin omvärld med hjälp av fysiska och språkliga redskap (Säljö, 
2014). Genom att använda sig av och utgå ifrån olika redskap kan människan utveckla 
en förståelse, handla och förklara sin omvärld. Inom mediering ses samverkan mellan 
människan, världen och verktyget som bildandes av en helhet. Förskollärarna tog upp 
att de ändrade den fysiska miljön, då de tog in olika leksaker såsom dinosaurier och 
ändrade på omgivningen som gick i samma tema. Språkliga redskapen togs även tillvara 
då de pratade om dinosaurier och sökte fram olika fakta med olika verktyg och att 
barnen fick berätta utifrån deras erfarenheter och kunskaper om temat.  

I resultatet framkom det att vikten av att skapa miljöer som lockar till lek hos barnen är 
stor. I utformandet av den fysiska miljön utgick förskollärarna alltid från barnens 
intresse för att locka till och möjliggöra lek. Några förskollärare menade att det är viktigt 
att lyssna på barnens önskemål om vilket material som ska finnas tillgängligt men även 
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att det är viktigt att barnen själva ska ha möjlighet att omforma miljön och för att kunna 
vara mer självständiga. För att kunna göra det krävs det att de har utvecklat en 
kommunikativ kompetens för att samspela med andra. Säljö (2014) lyfter att den 
kommunikativa delen är en viktig aspekt inom det sociokulturella perspektivet då ett 
stort fokus ligger på samspelets betydelse för lärande. När barn lär sig att kommunicera 
så utvecklar de även en förmåga att interagera med andra individer och sin omgivning. 
Säljö menar att det därför är viktigt att skapa miljöer som lockar till samspel mellan 
barn och vuxen samt mellan barn och barn. 

6 Diskussion 

I detta kapitel redogörs vår resultatdiskussion och metoddiskussion. 
Resultatdiskussionen genomförs med stöd i tidigare forskning, litteratur och förskolans 
läroplan. I metoddiskussionen tar vi stöd i litteratur. Vidare presenteras studiens 
relevans för förskolläraryrket, förslag på vidare forskning och slutligen vår slutsats. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Förskollärarens roll i barns lek 

I resultatet framkom det att förskollärarna mestadels utgick från spontana aktiviteter i 
verksamheten. De använde sig av spontana aktiviteter för att få in olika läroplansmål 
genom att vara deltagande i barnens lek för att identifiera olika lärandeaspekter som 
kunde belysas. Denna arbetsmetod syns även i Fröbels förskolepedagogik då vuxna 
inom barnträdgården utgick från den fria leken för att belysa viktiga 
utvecklingsområden för barnen genom att de var aktiva deltagare i leken (Welén, 2003 
& Welén, 2009). Att utgå från spontana aktiviteter i hög utsträckning är någonting som 
Weisberg med flera (2013) motsätter sig till, de menar att lärandemålen som finns för 
förskolan blir svåra att arbeta med och uppnå i den fria leken. En konsekvens av att 
enbart utgå från planerande aktiviteter i förskolan kan bli att det blir strikta och 
begränsade situationer för barnen och genom detta kan de tappa lusten att lära. 
Förskollärarna belyste att det inte är nödvändigt att utgå från planerade aktiviteter för 
att arbeta med specifika lärandemål, de menar att det viktigaste är att ha tillräckligt med 
kunskap om ämnet och lärandemålet i fråga då de på så sätt kan belysa det i barnens lek 
på ett tillfredsställande sätt. Det blir då en naturlig miljö som varken stressar barn eller 
förskollärare. Detta kan leda till en rolig, utmanade och lustfylld situation där barn kan 
utvecklas. Genom att utgå från vägledd lek menar Weisberg med flera (2013) att barnen 
själva får vara aktiva och engagerade i sina individuella inlärningsprocesser, författarna 
menar även att det är en effektiv metod för personalen att använda i sin undervisning. 
Vidare framkom det i resultatet att förskollärarna i planerandet och genomförandet av 
olika aktiviteter fortlöpande utgår från och anpassar innehållet efter barns visade 
intressen, de observerar och är närvarande i barngruppen för att få syn på barnens 
intressen. Hur förskolläraren känner sig mest bekväm i att organisera undervisningen i 
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verksamheten menar vi ser olika ut mellan individer beroende på personliga 
preferenser. Det viktigaste är att verksamheten är trygg, lustfylld och att leken görs till 
en central del för att medvetet främja barnens lärande (Skolverket, 2018). 

6.1.2 Vuxenstyrd lek 

I resultatet framkom det att förskollärarna omdirigerade lek som de ansåg hade ett 
negativt innehåll till en aktivitet med ett positivt innehåll då de ansåg att det positiva 
innehållet bidrar till barnens framtida roller som goda samhällsmedborgare. De flesta 
förskollärarna gick in i leken och vägledde barnen till något som är kopplat till ett eller 
fler lärandemål. Detta synliggör Øksnes (2011) och Tullgren (2004) genom att ta upp att 
vuxna har en tendens att styra barnens negativa lek mot något som är mer positivt för 
barns lärande. Vidare tar Øksnes (2011) upp att den positiva leken behövs för att barnen 
ska ha verktyg för att klara av den framtida skolgången samt för att bli goda 
samhällsmedborgare. Vi tolkar resultatet som att det är viktigt att inte vara för strikt 
med det som anses som ont då även de delar i leken som vid första åsyn kan ses som 
onda i själva verket kan vara bearbetning av egna känslor och erfarenheter hos barnet. 
Vi tänker att det alltid är viktigt att finnas som stöd i lekar med mindre gott innehåll 
genom att exempelvis kommunicera med barnen om det är så att de införlivar något de 
har frågor om, exempelvis om de hört något på nyheterna om krig eller andra orättvisor. 

När personalen i den pedagogiska verksamheten lägger sig i leken på eget initiativ kan 
barnen försöka skydda leken genom att flytta på sig (Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2006). Pálmadóttir och Einarsdóttir (2015) framhäver att barn anser att 
vuxna har uppsikt över deras lek genom att de bestämmer innehållet i den, vem som ska 
vara med och vart barnen får leka, vilket leder till att barnen tappar sin lust att leka. 
Detta synliggör Tullgren (2004) också genom tre teman, vilka är att barn leker, vad 
barn leker och hur barn leker. I det första temat ser personalen till att barnens lek är 
innehållsrik och positiv och i det andra temat är omdirigerar personalen barnens lek när 
den anses vara mindre positiv och i det tredje och sista temat är samspelet ett viktigt 
verktyg för att få kunskap och utveckla en förståelse för samhällsnormer. Det belyser 
även förskollärarna i resultatet då de berättade att de såg till att barnens lek var 
innehållsrik genom att ständigt vara närvarande och att de omdirigerade barnens lek 
mot något mer positivt när den ansågs ha ett negativt innehåll. Detta synliggörs i Säljös 
(2014) beskrivning av den asymmetriska stöttningen inom mediering då det inte finns 
en jämlikhet mellan vuxen och barn. Däremot menar Weisberg med flera (2013) att 
vägledd lek är en effektiv metod som personalen kan utgå ifrån för att möjliggöra för 
innehållsrika aktiviteter. En annan metod som Björklund och Palmér (2019) lyfter är 
målorienterad styrning där förskolläraren har ett lärande i åtanke och använder sig av 
olika tillvägagångssätt för att möjliggöra att barnen ges möjlighet att utveckla det 
lärandet. Utifrån det tolkar vi resultatet som att det är viktigt att barnen själva får 
bestämma vart de vill leka, hur de vill leka och med vem de vill leka utan att vuxna går 
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in för mycket i barns lek. Om arbetslaget fortsätter lägga sig i barnens lek utan att visa 
respekt för barn, barns rättigheter eller barns integritet kan en konsekvens bli att de går 
emot de riktlinjer som finns i förskolans läroplan.   

 6.1.3 Lärandestrategier  
I resultatet synliggjordes att förskollärarna var närvarande i barnens lek och belyste 
viktiga aspekter för barns lärande. Weisberg med flera (2013) lyfter att guidad lek är en 
betydelsefull strategi som förskollärare kan utgå ifrån. Vuxna kan då få inblick i barnens 
lek när de är aktiva deltagare i den. Samtidigt kan det vara problematisk eftersom det 
ibland kan finnas barn som inte vill bli störda i sin lek. I resultatet framkom det att 
förskollärarna försökte vara delaktiga i barnens lek utan att störa dem. Syftet med det 
var att få syn på vad barnen leker så att de senare kan ta tillvara på det för att utveckla 
verksamheten och barnens lek. Förskollärarna menade även att de inte leker med 
barnen om barnen inte vill det, i de situationer där förskollärarna inte var välkomna i 
leken så observerade de barnens lek på distans. För att få syn på barnens kunskaper och 
intressen är det enligt Pálmadóttir och Einarsdóttir (2015) viktigt att det finns 
närvarande och engagerande pedagoger. Vi tolkar resultatet som att förskollärarna 
anser att det är viktigt att observera på avstånd i de situationer där barnen vill leka 
ostört. Om personalen går från en del av barngruppen kan det leda till att de inte får syn 
på konflikter som uppstår i barnens lek, vilket då kan leda till negativa konsekvenser 
såsom utfrysning och mobbning. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) tar upp att 
förskolans verksamhet ska främja och stimulera barnen så att de utvecklas så långt som 
möjligt, med utgångspunkt i det anser vi att det kan bli problematiskt om förskollärarna 
inte har kunskap om hur eller vad barn leker när de inte är närvarande. Utifrån Fröbels 
pedagogik så är det viktigt att det finns närvarande vuxna som kan inspirera och 
moderera barns lek (Welén, 2003 & Welén, 2009).  

6.1.4 Leken som verktyg  
Resultatet visade att förskollärarna i störst utsträckning använder sig av leken för att 
belysa något för barnen eller för att få syn på barnens intressen och kunskaper. I 
förskolan ska leken vara en central del i förskolans utbildning (Skolverket, 2018). Vi 
tolkar resultatet som att förskollärarna anser att lek är ett gott verktyg att använda sig av 
för att identifiera och belysa olika delar av barns lek för att locka till lärande men även 
att leken aktivt kan användas under hela dagen. Samtidigt som leken genomsyrar hela 
dagen måste det vara lustfyllt och lärorikt för att barn ska kunna lära sig, så det krävs att 
förskolläraren har en förmåga att utforma leken och dagen på ett sätt som är givande för 
barnen. I resultatet framkom det att förskollärarna anser att lek är ett sätt för barnen att 
bearbeta tidigare kunskaper, erfarenheter och upplevelser vilket även Knutsdotter 
Olofsson (2003) menar. Erikson menar att vissa lekar bildas genom barnens tidigare 
upplevelser (Lillemyr, 2013 & Welén, 2009). Vidare menar Knutdotter Olofsson (2003) 
att alla människor har behov av att bearbeta sina känslor och erfarenheter. Genom att 
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använda sina sinnen skapar barnen en förståelse för omgivningen och denna förståelse 
använder de senare för att kunna interagera med omgivningen (Lillemyr, 2013 & Welén, 
2009). I leken kan förskollärarna få syn och ta tillvara på barnens kommunikation 
sinsemellan samt identifiera barnens erfarenheter och kunskaper för att utifrån detta 
planera verksamheten (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006).  

Att leken kan skapa en positiv och tillfredsställande känsla hos barnen kan vara svårt för 
personalen i den pedagogiska verksamheten att inse (Øksnes, 2011). I resultatet 
framkom flertalet definitioner av leken som att vara rolig, lekfull och utvecklande vilket 
inte går i linje med Øksnes mening om hur personal i den pedagogiska verksamheten 
uppfattar lek. Vi tolkar resultatet som att förskollärarna anser att leken har en stor 
betydelse för barns lärande och att hela verksamheten bör vara utmanade, rolig och 
meningsfull. Det är förskolläraren som är ansvarig för att organisera miljöer anpassade 
efter barngruppen för att bidra till att lärande sker (Pramling Samuelsson & Johansson, 
2006). Förskollärarna berättade att de vid organisering av miljön och framtagning av 
material utgick från barnens intressen och lekens innehåll. Vi tolkar resultatet som att 
det är kritiskt att fysisk miljö och material stämmer överens med vad barnen är 
intresserade av och tycker om för att främja deras lärande. En miljö som uppmuntrar till 
lek är viktig för barns lärande och det är viktigt att barnen i förskolan ges möjlighet att 
prova på olika material och att utforma egna lekar (Skolverket, 2018). Enligt Platon är 
människan mer mottaglig för lärande i en situation som är lekfull och innehåller 
positiva känslor (Welén, 2003). Miljön ska bidra till att barnen utvecklar en förmåga att 
samspela med andra barn (Skolverket, 2018). 

I resultatet framkom det att flera förskollärare använder sig av leken som ett verktyg för 
att bygga relationer med och tillit hos barnen. Ett exempel som togs upp var att om det 
fanns ett tillbakadraget och osäkert barn kunde förskolläraren vara med i det barnets 
ensamlek, därefter finns förskolläraren med i leken när barnet i fråga leker med andra 
barn. Förskollärarna framhöll att på så sätt är de en trygg punkt för barnet i större 
sociala samspel och barnet tar för sig och litar på sig själv mer. Vi tolkar det som att 
förskollärarna tänker att det är viktigt med närvarande pedagoger på barnens nivå för 
att kunna urskilja om ett barn är tillbakadraget och har svårt att samspela eller om 
barnet helt enkelt bara vill leka enskilt. Leken är det viktigaste kommunikationsmedlet 
en vuxen kan använda sig av och leken är så kraftfull att den kan hjälpa till att nå fram 
till och locka fram de allra mest tillbakadragna barnen (Knutsdotter Olofsson, 2009). 
När förskollärare deltar i barnens lek krävs det en kunskap om hur deltagandet kommer 
påverka leken och vad det kommer att bidra med (Björklund & Palmér, 2019 och 
Pramling Samuelsson & Johansson, 2006) och för att inte riskera att sabotera barnens 
lek behöver förskolläraren en försiktighet och äkthet i deltagandet (Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2006). 
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6.1.5 Lekens betydelse  

I resultatet framkom det att samtliga förskollärare anser att leken har en stor betydelse 
för barns lärande då barnen genom lek tränar många olika förmågor och kunskaper 
inom olika områden och de utvecklar även fantasi, kreativitet, empati och 
samarbetsförmåga. Lillemyr (2013) menar att barn bland annat tränar sin 
kommunikativa förmåga när de samspelar i leken. Inom Fröbels pedagogik har leken en 
stor betydelse och den utgör vägen till kunskap (Welén, 2003 & Welén, 2009). 
Förskollärarna berättar att förskolan är en arena där grunden för barns 
kunskapsutveckling läggs och att den grunden krävs för framgång i framtida lärande. 
Detta belyser även Howe (2016) och Øksnes (2011) när de belyser att förskolan ska 
förbereda barnen till att bli goda samhällsmedborgare och förskolan ska lägga en grund 
för kommande skolgång. Med utgångspunkt i detta tolkar vi det som att det är av stor 
vikt att barnen har erfarenheter från förskolan och får möta pedagoger som är positivt 
inställda till lärande i stort, vi tänker att det är avgörande för om barnen utvecklar en 
positiv inställning till lärande i framtiden eller inte.  

Barn använder lek för att utveckla kunskap kring olika ting som kommer krävas senare i 
livet (Welén, 2003). I resultatet framkom det att förskollärarna ansåg att barnen genom 
lek tränar olika kunskaper som kan behövas i vuxen ålder. Howe (2016) lyfter att när 
förskolan aktivt utgår från lek så ger det en positiv inverkan på barns skol-lärande. 
Samtidigt beskriver Weisberg med flera (2013) personalen i den pedagogiska 
verksamheten som har ett barncentrerat förhållningssätt i utbildningen där de 
involverar barnen i olika situationer har positiv inverkan på senare skolframgång. Vi 
anser att det är viktigt att man som förskollärare har och visar en positiv inställning till 
lärande, oavsett vad det gäller för ämnesområde. Vi tänker att den positiva inställningen 
smittar av sig på barnen och att vi då tillsammans med barnen bygger en stabil grund 
för deras senare lärande och skolgång. 

6.1.6 Lärande i samspel 
I resultatet framkom det att förskollärarna har fokus på att barnen ska lära av varandra, 
det nämndes att verksamheten utformades så att yngre och äldre barn fick besöka 
varandras avdelningar och leka tillsammans. Vi tolkar resultatet som att förskollärarna 
tänker att de äldre barnen har bredare kunskap än de yngre barnen och genom samspel 
hjälper de äldre barnen de yngre barnen till att erövra ny kunskap. Vi tolkar även 
resultatet som att förskollärarna tänker att de yngre barnen imiterar de äldre barnen i 
leken. En av de fyra rollerna för pedagoger ur barnens perspektiv är att pedagogen ska 
stödja barnen i deras sociala interaktioner (Pálmadóttir & Einarsdóttir, 2015). Genom 
att ha ett medvetet tänk om att barn lär av varandra tolkar vi det som att förskollärarnas 
förhållningssätt i detta avseende stämmer överens med rollen. Vi kopplar även det 
medvetna tänkandet och agerandet till hur Säljö (2014) definierar den proximala 
utvecklingszonen. En utveckling sker hos det yngre barnet i lekfulla samspel med det 
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äldre barnet. Det äldre barnet besitter för det yngre barnet tidigare okänd kunskap och 
de bearbetar den tillsammans, till slut så omvandlar det yngre barnet den kunskapen i 
sin proximala utvecklingszon. I resultatet framkom det att några förskollärare menar att 
barnen genom lek lär känna sig själva och att barnens personligheter utvecklas genom 
detta. Det framkom även att lek av några anses vara ett samspel som kan ske antingen 
mellan individ och individ eller mellan individ och föremål. Aristoteles (Welén, 2003) 
menade att det krävs samspel med andra människor för att människan ska få kunskap 
om naturliga förmågor och därav även att barn behöver ges möjlighet till lek med andra 
människor. Resultatet visade även att några förskollärare menade att lek kan vara i en 
situation med enbart ett barn. 

6.2 Metoddiskussion 

Under denna studie har vi utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod genom att vi 
använde oss av semistrukturerade intervjuer med eventuella följdfrågor som utformades 
utifrån respondenternas svar. I och med att vi använde denna typ av intervju kunde vi 
synliggöra deras tankar, erfarenheter och kunskaper kring vårat valda ämne vilket 
bidrog till att vi kunde få svar på studiens frågeställningar och syfte. Vi fick även en nära 
inblick i hur de tänkte kring lek i relation till lärande och hur de använde sig av lek vid 
utformandet av utbildningen. Vi gav respondenterna utrymme att formulera sina svar 
fritt med hjälp av öppna frågor och att inte utstråla en bild om att det fanns rätt och fel 
(Bryman, 2018). Genom användandet av denna metod anser vi att det har lett till att 
respondenterna kände sig trygga i vetskapen om att vi inte bedömde deras svar utan att 
vi var intresserade vad de tyckte och tänkte.  

Under intervjuerna befann vi oss i miljöer som respondenterna uttryckt var bekanta och 
där de kände sig trygga. Några respondenter fick välja det utrymmet där intervjuerna 
skulle genomföras själva och de valde en miljö som var nära barngruppen. Genom att 
vara nära barngruppen hände det ibland att intervjuaren och respondenten hörde 
barnen vilket kan ha lett till att respondenterna tappade bort sig i samtalet när de 
istället fokuserade på vad som skedde i barngruppen. Vi anser att det skulle ha blivit 
problematiskt om vi hade valt plats till intervjuerna då det kunde ha lett till att de kände 
sig otrygga i miljön och att de kanske skulle känna att vi var där för att iaktta och 
bedöma deras svar. De vi hade kunnat göra var att be respondenterna att inte välja en 
plats som var i direkt anslutning till barngruppen för att inte bli störda under 
intervjuerna.   

Vi spelade in intervjun med hjälp av mobiltelefonen vilket bidrog till att vi kunde ha fullt 
fokus på att lyssna på respondenterna då vi inte behövde lägga tid på och stressa över att 
behöva anteckna svaren (Bryman, 2018). Detta anser vi även möjliggjorde för oss att få 
personliga svar från respondenterna då vi tror att de kände sig mer bekväma i 
situationen. Under transkriberingen lyssnade vi flertalet gånger på det inspelade 
materialet och vi pausade och gick tillbaka för att säkerställa att vi förstod 
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respondenterna korrekt och att vi inte tolkat fel. När vi transkriberat våra genomförda 
intervjuer diskuterade vi resultatet tillsammans och jämförde de olika svaren med 
varandra för att identifiera återkommande områden och ämnen. Vi anser att det har 
varit fördelaktigt för oss att arbeta på ett sånt här sätt då vi sparat tid samtidigt som vi 
kunde lägga fullt fokus på respondenterna.  

6.3 Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att leken lägger grunden för allt framtida lärande hos barnet och att det är en av 
förskollärarens viktigaste arbetsuppgifter att utforma verksamheten så att barnen 
upplever den som lustfylld. Med utgångspunkt i det anser vi att det är viktigt att ha 
kunskap om och förståelse för lekens betydelse för barns lärande samt medvetenhet om 
ens egna tankar och förhållningssätt kring ämnet. Förskollärarens roll i arbetet med lek 
innefattar många olika aspekter, allt från planerandet av verksamheten till hur lek och 
lärande går hand i hand i barns spontana aktiviteter. Genom lek kan vi säkerställa att vi 
arbetar med olika lärandemål, vi kan främja och locka till lärande hos barnet på ett 
lustfyllt sätt som är på barnens villkor. Människor är sociala av naturen och genom lek 
kan vi som förskollärare stödja och hjälpa barn i deras sociala utveckling. Leken ska 
vara en central del av utbildningen och barnen ska uppleva en lustfylldhet och 
positivitet och vi anser att det som förskollärare är av vikt att ha ett förhållningssätt där 
lek och glädje utgör stora delar. Genom att genomföra denna studie har lekens betydelse 
för barns lärande synliggjorts ännu mer för oss och vi känner att vi har en djupare 
förståelse för det. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Studien syftade till att undersöka hur ett begränsat antal förskollärare tänkte kring och 
arbetade med barnens lek vid tiden för datainsamlingen. För att stärka eller 
vidareutveckla resultatet kan ytterligare studier göras. Exempel på hur vidare forskning 
i ämnet kan genomföras är att använda både intervjuer och observationer som 
datainsamlingsmetod och att mängden data som samlas in är större. Genom att 
kombinera dessa metoder kan vi både se vad de tänker kring leken och hur de arbetar 
med det i barngruppen för att se hur deras teori och praktik stämmer överens. 
Forskningen kan även fördjupas genom att undersöka hur det ser ut på privata förskolor 
då denna studie enbart genomförts på kommunala förskolor. Vi tänker att det skulle 
bidra till en större förståelse om hur leken används i förskolan om relationen mellan 
förskollärares teori och praktik undersöks genom att undersöka eventuella skillnader 
och likheter mellan kommunala och privata verksamheter. 
6.5 Slutsats 

En av slutsatserna vi kan dra är att förskollärarna använder leken som pedagogiskt 
verktyg både i spontana och planerade aktiviteter för att synliggöra olika lärandemål 
som finns i förskolans läroplan genom att aktivt delta eller genom att observera. En 
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slutsats vi drar är att de utgår från leken när de planerar in olika lärandemiljöer för att 
främja och stimulera barns lärande. Resultatet visar att närvarande förskollärare som 
har en medvetenhet om hur de kan påverka barns lek är viktigt i förskolans verksamhet. 
Resultatet visar även att barn utvecklas mångsidigt genom lek och att lek är grunden för 
allt lärande och utifrån detta drar vi en slutsats om att lek, tillsammans med trygghet, är 
det viktigaste elementet för barns lärande i förskolans verksamhet.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 

Hej 

Vi heter Filiz Aytekin Majidli och Ella Södrin och läser vår sjunde termin på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens Högskola. Som del av vårt självständiga arbete kommer 
vi genomföra en studie vars syfte är att undersöka hur förskollärare tänker kring och utgår från 
lek i utformandet av utbildningen. 

Förfrågan om deltagande: vi skulle gärna vilja intervjua dig som arbetar som förskollärare då vi 
är intresserade av hur du tänker kring lekens betydelse för barns lärande samt hur du använder 
leken i den pedagogiska verksamheten. Ditt deltagande är frivilligt och du har när som helst 
under studiens gång rätt att avbryta ditt deltagande utan motivering. Datainsamlingen kommer 
ske genom en intervju som består sex frågor med eventuella följdfrågor och beräknas ta ungefär 
30 minuter. Intervjun kommer spelas in på en mobiltelefon för att sedan transkriberas. 

Under insamlingen av material kommer vi följa Vetenskapsrådet forskningsetiska krav för att 
skydda dig som deltagare i studien. Information om dig kommer behandlas konfidentiellt och allt 
material kommer att anonymiseras så att inga obehöriga får tillgång till det. Materialet kommer 
enbart användas i denna studie och studien kommer att läsas av oss två, vår handledare samt två 
andra studenter vid utbildningen i opponeringssyfte. Allt insamlat material kommer att raderas 
vid studiens avslut. Studien kommer presenteras i form av en uppsats som kommer läggas ut på 
den allmänt nåbara databasen DiVA genom Mälardalens Högskola. 

Om det uppstår några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta någon av 
oss via dessa e-mailadresser: 

Ella Södrin                                                                                                       Filiz Aytekin Majidli 
xxxxxxxx@student.mdh.se                                                                    xxxxxxxx@student.mdh.se 
xxx-xxxxxxx                                                                                                               xxx-xxxxxxx 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien 

Namn……………………………………………………………. 

Datum…………………………. 

 

Västerås, november 2019



Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

1. Hur definierar du lek? 

2. Vad anser du att leken har för betydelse för barns lärande? 

3. Vad är din roll i barnens lek? 

4. På vilket sätt använder du leken i planerande och genomförande av aktiviteter? 

5. På vilket sätt använder du leken i spontana aktiviteter? 

6. Hur arbetar du för att skapa förutsättningar för barns lärande genom lek? 

 


