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lek och lärande  

En studie om lekens betydelse för barns lärande och utveckling och pedagogers förhållningssätt till 

barns lek och lärande    
 
 Play and Learning  

A study on the importance of play för children’s learning and development and pedagogues approach 

to children’s play and learning  
 

                                                                                                                                          Antal sidor: 34 

 
Syftet med studien är att synliggöra och belysa den fria lekens betydelse för barns lärande och 

utveckling och hur pedagoger förhåller sig till barns lek och lärande.  

 
I min studie utgår jag ifrån mina frågeställningar: Hur ser förskollärare på betydelsen av lek för barns 

lärande och utveckling? Hur förhåller sig förskollärare till barns fria lek och lärande? I min 

undersökning valde jag kvalitativ metod i form av intervjuer på tre förskolor. För att kunna analysera 

och diskutera intervjusvaren har jag använt mig av litteratur och tidigare forskning och teorier.  

 

I slutresultat står det klart att leken är beroende av yttre faktorer för att leken ska ske och utvecklas. 

Dessa är bland annat tid, trygghet, vuxennärvaro, språket, tillgångar av lekmaterial och den fysiska 

miljön och allra betydelsefull är pedagogernas förhållningssätt till barns lek och lärande.  

 

Leken är barnens mest centrala aktiviteter och den bör inte styras eller förstöras av vuxna. I lärande 

leken berikar och stimulerar pedagogen barns tänkande och handlande samt lära känna dem på ett 

särskilt sätt. Idag uppfattas leken som värdefull metod inom pedagogisk verksamhet. Barn erövrar 

sin omvärld i samspel med andra människor där leken ses som ett uttryckssätt för det gemensamma 

meningsskapandet. 
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1 Bakgrund 
 

Leken är en central del av och tillåts ta större plats i förskolans verksamhet samtidigt betonas lekens 

betydelse i styrdokumenten. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98) beskrivs den roll leken anses spela i 

den pedagogiska verksamheten samt poängteras idén om lekens relation till barns utveckling och 

lärande: 

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

främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. 

                                                                                                 (Lpfö-98 rev. 2010: 6) 

 

Leken har varit ett intressant fenomen att studera för många forskare, psykologer, historiker och 

pedagoger. Det är i leken som barnen lär och utvecklas menar många forskare. Synen på leken 

genomsyrar även läroplanen för förskolan som menar att lekens betydelse är väsentlig del för barns 

utveckling och lärande. Enligt Pramling Samuelsson och Johansson (2006) är lek och lärande 

oskiljbara i barns värld, det vill säga att lek och lärande hör ihop. De menar att redan från livets 

början är barn lekande och lärande individer för att försöka erövra en förståelse av sin omvärld.  

 

Det enskilda barnet är fött med en förmåga att leka och lekens olika former är av betydelse för deras 

utveckling och lärande (Knutsdotter Olofsson, 2003). Leken finns alltid med på ett eller annat sätt 

som ett lustfyllt och viktigt begrepp genom olika inspirationskällor som till exempel sagor och 

berättelser, vilket ofta uppfattas som en förberedande väg för barns lärande och utveckling. I 

Förskolans tidning(2006) skriver Charlotte Tullgren att leken är barns sätt att lära och den fria leken 

betraktas som ett pedagogiskt redskap, en väg till lärande och ett sätt att kommunicera. Detta ställer 

tydligt krav på de vuxna att aktivt delta och stimulera barnens lek.  

 

Lekförmåga finns som en enorm möjlighet hos varje barn. Den vuxne kan bejaka, 

stimulera och tillåta den att utvecklas till välsignelse för barnets allsidiga 

utveckling. Leken kan också dö ut i brist på näring, på grund av oro, på grund av 

brister i de grundläggande förutsättningarna  

                                                                                 (Knutsdotter-Olofsson1978:13).  

 

Min erfarenhet från min verksamhetsförlagda utbildning VFU är att pedagoger inte lägger ner större 

intresse på barns leker. Medan barnen leker, så kan pedagoger göra något annat. De vuxna avbryter 

ofta barnens lek när man ska ha samling, gå ut, äta måltid eller annat. Därför är pedagogens roll 

viktig när det gäller att ta tillvara på det lustfyllda lärandet och vara lyhörd för vad barn är 

intresserade av och vilka lekar som stimulerar och inspirerar deras lärande och utveckling. Pramling-

Samuelsson (2011) betonar också att lärande är en förutsättning för lek, på så sätt inspireras barnen 

av verkligheten för att leken ska frodas och utvecklas. Hon menar också att det fortfarande är vanligt 

att pedagoger inte har tagit den moderna synen på lärande som skapas i samspelet och i dialog med 

andra utan istället håller man isär leken som barns egen värld och lärandet något som lärare sätter 

igång. 

 

 

I Skolverkets allmänna råd, Kvalitet i förskolan, står det om lek att: 

 

Leken har en grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande. När 

barnen utforskar omvärlden och försöker förstå sig själva sker det ofta genom lek. I 

leken stärks deras sociala, emotionella, motoriska och kognitiva förmågor liksom 

deras kreativitet och förmåga till inlevelse. […]. I lekens och det lustfyllda 
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lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 

till symboliskt tänkande och även förmågan att samarbeta och lösa problem. […]. 

Barnen behöver få möjlighet att leka utan avbrott under en sammanhållen tid och 

det behövs även lekmiljöer, både inomhus och utomhus, som är stimulerande och 

som uppmuntrar barnens kreativitet. Dessutom krävs det engagerade vuxna som tar 

tillvara alla tillfällen att ge barnen kunskaper och upplevelser […] När det gäller att 

stödja och stimulera barns utveckling och lärande behöver fri lek vuxnas närvaro 

minst lika mycket som andra former av lek. 

                                                                                            (Skolverket, 2005:27-28) 

 

Förskolan ska på ett medvetet sätt använda barns lek för deras utveckling och lärande. Därför är det 

viktigt att de vuxna skapar en bra atmosfär och genom sitt eget förhållningssätt visar de respekt för 

leken. Respekt för leken innebär att man värnar om leken och skyddar den. Man ska kanske tänka på 

att lägga tid och fortbildning för att öka pedagogens kunskap och förståelse för barns lek och hur den 

användas som redskap för lärande.  

 

Med arbetet vill jag synliggöra och undersöka den fria lekens betydelse för barnens lärande och 

utveckling. Utifrån intervjuer med pedagoger nås kunskap om hur barn lär och utvecklas genom lek. 

Min förhoppning med arbetet är att kunna bidra till kunskap om hur betydelsefull leken är för 

barnens utveckling, och att det är genom kommunikation och samspel som lärandet sker. Samtidigt 

vill jag undersöka pedagogens roll och förhållningssätt för att möjliggöra lek och lärande genom 

leken.       

                                                                                        

1.1 Syfte och frågeställningar 

  
Studiens syfte är att belysa lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Avsikten är att 

undersöka hur förskollärare ser på betydelsen av lek för barns utveckling och lärande samt att se hur 

de förhåller sig till barns lek och lärande.  

 

Utifrån mitt syfte ställer jag följande frågor: 

 

 Hur förhåller sig förskollärare till barns fria lek och lärande? 

 Hur ser förskollärare på betydelsen av lek för barns lärande och utveckling? 

 

Begreppsdefinition: 

 
I arbetet används uttrycket och begreppet lek för både den styrda och den fria leken. 
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

 
I detta kapitel ges en beskrivning av begreppet lek ur ett historiskt perspektiv och hur synen på leken 

förr och nu har förändrats. I kapitlet redogörs några forskares definition av begreppet lek för att 

förstå vad leken innebär. Därefter beskriver jag forskarnas uppfattningar om lekens betydelse för 

barns och lärande utveckling. I kapitlet lyftes fram pedagogens roll och förhållningssätt i relation till 

leken.   

 

2.1 Lekens historia 

 
Det är svårt att ge en klar definition för begreppet lek för att leken har i olika tider betraktas olika 

och de som studerat leken har olika fokus, skriver Löfdahl (2004). Men gemensamt för alla dessa 

studier är att leken förknippas med aktiviteter som barn gör och som anses viktig för deras 

utveckling (2004).  

 

Fenomenet lek har följt människan genom historien. Redan i det antika Grekland såg man sambandet 

mellan lek och lärande. Platon (424-348 f.kr.) insåg lekens betydelse för barnens utveckling och att 

barnet lär sig lättare och mer effektivare i lekfulla och lustfyllda sammanhang än under styrning. 

Platon ansåg också att leken utgör grunden till all utbildning. Aristoteles (384-322 f.kr.), Platons 

elev, utvecklade Platons tankar, vilket är att barnen skulle uppmuntras att leka motsvarande 

aktiviteter som de sedan skulle göra som vuxna. Även under 1700- talet betonar alltfler filosofer 

såsom filosofen Rousseau (1717-1778) att all undervisning ska vara baserad på lek och filosofen 

Fröbel som var på 1700- talet betonade lekens roll för barnens lärande och väg till kunskap. Han såg 

leken som barndomens mest naturliga uttrycksform och barns väg till frihet och självständighet 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006).  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att på 1800- talet i det gamla bondesamhället använde sig både 

vuxna och äldre barnen av rim, ramsor, sånger för att trösta och underhålla småbarnen. Medan med 

utvecklingen av det industriella samhället i mitten av 1800- talet som innebar en stor förändring mot 

behovet av arbetskraft och den kontinuerliga utveckling av tekniken, betraktades leken som 

tidsfördriven och onyttig aktivitet som endast barn roar sig med (Welén, 2009). 

 

Under 1900-talet förändrats lekforskningen, då ansågs leken som en kontext där olika komponenter 

samverkar och bidrar till barns meningsskapande. Dessutom kunde man se en koppling mellan den 

förändrade barnsynen och en förändrad syn på lek, skriver Löfdahl (2004). Han refererar till Wood 

och Attfield (1996) som belyser hur tidigare forskning betonat fysisk utveckling, social och kulturell 

anpassning medan det numera är barns lärande i sociala och kulturella kontexter som är i fokus 

(2004).  

 

Idag anses leken viktig för barns utveckling och lärande samt utveckling av språk och fantasi.  

Löfdahl (2002) belyser att leken länge har haft en viktig roll i den svenska förskolan, när leken blev 

nyttig fick den också legitimitet som aktivitet i förskolan. När de utvecklings- psykologiska teorierna 

kom att dominera förskolans teoretiska grund på 1930- talet och framåt, har leken fått dubbla 

funktioner. Dels betraktade leken som medel varigenom barn kan utvecklas både kognitivt och 

socialt, dels som ett redskap varigenom pedagoger kan observera och bedöma barns utveckling 

(2002).  

 

Under 1970- talet kom barnstugeutredningen med sin tankegångar om förskolan. Där ansågs leken 

som ett medel för att barn skulle bli fullvärdiga samhällsmedborgare.  
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Forskaren Lev Vygotskij (1896-1934) var verksam på 1900- talet. Han ansåg att alla människor är 

kreativa, även det lilla barnet. Han kallar den kreativa förmågan för fantasi och att fantasi är en 

kombinationsförmåga som hör ihop med verkligheten på olika sätt samt att det finns en dialektik 

mellan verklighet och fantasi. Han ansåg att leken är grunden för barnets skapande och att i leken 

tolkar barnet sina upplevelser och ger dem liv. Leken blir då ett sätt att realisera ouppfyllda 

önskningar och barnet går in i en fantasivärld. Pedagogens roll skulle bli att inspirera till lek och 

erbjuda nya material och uppgifter för att ge nya impulser åt barns skapande. Vygotskij menar också 

att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning och att omgivningen då är avgörande för 

individens utveckling och prestation (Welén, 2009). Därför anses att det är nödvändigt att vidga 

barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet.  

                 

Jean Piagets (1896-1980) synsätt på barns utveckling kritiserats för att det bland annat begränsar 

barns naturliga nyfikenhet i motsats till Vygotskijs pedagogik. Piagets utvecklingspsykologiska 

teorier är en stadieteori som i viss mån är styrd av en biologisk jämvikt, där inget stadium kan 

hoppas över. Stadieteorier om lek innebar att barnen går i olika faser och att det enskilda barnet inte 

kan lära sig kunskap som är för avancerad för dess biologiska utveckling t.ex. övningslek (0-2 år), 

symbolisk lek (2-8 år) och regellek (8 år - vuxen ålder).  

 

På slutet av 1800- talet uppstod barnträdgårdar och förskolor som grundades på den tyske pedagogen 

Friedrich Fröbels teorier (1782-1852). Fröbels syn på leken var som ”fri” från den vuxnes påverkan 

och krav (Lindqvist 1996). I Fröbels pedagogik är lek en kärnpunkt och det naturliga sättet för 

barnen att uttrycka sig särskilt viktigt i förskoleåldern där barnet utvecklas fysiskt, intellektuellt och 

moraliskt (Lindqvist 1996). Fröbels tankar om leken kan tolkas så att om barnets leklust inte hindras 

av den vuxne så blomstrar leken. 

 

I början av 1900- talet fick leken en ny dimension, psykologin blev dominerande vetenskapsform 

och lekens teori hämtades ur psykologin (Welén 2009). Begreppet barndom uppstod och tiden för 

lek ökade och blev en verksamhet för barnen. Synen på den vuxens roll och delaktighet i barns lek 

har förändrats samt betonats redan under 1980- talet, samtidigt har olika pekpedagogiska arbetssätt 

utvecklats, belyser Löfdahl(2007).  

 

Knutsdotter-Olofsson(1978) menar att den medfödda förmågan att leka måste ha en viss stimulans 

från den vuxnas sida för att utvecklas samt att samhällets kultur har stor betydelse för hur barnen 

leker. Lite senare under 1900- talet förändrades den vuxnas syn på leken till att vara barns sätt att 

lära, utforska, tolka och förstå sin omvärld (Löfdahl, 2002). Detta innebär en förändrad syn på leken 

under samhällets skiftningar, från att ha varit betydelsefull för individens utveckling och lärande till 

att vara en onyttig aktivitet och tidsfördriven. Återigen menar jag att leken har stor betydelse för 

barns lärande och utveckling. Av ovanstående blir det klart att begreppet lek är svårfångat och 

används med olika betydelse i olika sammanhang. Dels betyder leken fri och självvald verksamheter 

och dels kan lek innebära styrda aktiviteter. 

 

2.2 Vad innebär lek?  
 

Synen på begreppet lek har förändrats under historien gång, men det är fortfarande olika 

uppfattningar om vad lek innebär och en osäkerhets syn på leken. Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2009) skriver om att synen på den fria leken som barns självverksamhet kontra den funktionalistisk 

syn på leken som är vuxenstyrd. Lindqvist (1996) betonar också det synsätt på leken och att den har 

varit ett hinder för pedagogikens utveckling för att det inte sker något möte mellan den fria leken och 

den funktionella. Hon menar vidare att genom att arbeta med tema t.ex. drama, som ett ämne med 

anknytning till lek, för att förena båda synsätten och utveckla lekens pedagogik i förskola.  
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Begreppet lek är svårt att ge en allmängiltig eller universell definition, skriver Åm (1993). Hon 

refererar istället till Ludwig Wittgensteins definition, vilken menar att begreppet lek får mening 

genom den roll som det spelar i ett språkspel. Med språkspelen menar han att språket kopplas till 

social handling det vill säga olika sätt att leva i samhället som kallas ”livsformer”.  Vidare förklarar 

hon att lek är ett sammansatt begrepp som med Wittgenstein kan man slå fast att det finns olika 

former av lek och att begreppets mening varierar efter vilken lekform man talar om. 

 

För barnen är leken den viktigaste formen att utveckla sitt medvetande om världen. I leken kan 

barnet uppfylla sina önskningar och realisera orealistiska önskningar (Lindqvist, 1996).  

Knutsdotter Olofsson (1999) beskriver leken som frivillig, spontan och går inte utifrån ställda mål. 

Leken är ett sätt för barnen att uttrycka sina inre föreställningar, erfarenheter och tankar från 

verkligheten och bearbeta den. Hon menar också att i leken finns möjlighet för barnen att spela sina 

känslor tillsammans med andra och kan leva sig in i andras situation, då funkar leken som en 

förberedelse för vuxenlivet. Även Lillemyr (2002) belyser att genom leken upplever, lär och 

socialiseras barnen och förbereder barnen för utveckling både socialt och kognitiv.  

 

Barns lek säger oss mycket om deras lärande, utveckling och socialisation inom 

olika områden, samtidigt som barnens lek- upplevelser och lekerfarenheter 

bekräftar deras lärande och utveckling.  

                                                                                                (Lillemyr 2002:42) 

 

Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. I 

rollek, regellek, konstruktionslek eller annan lek utvecklar de tankar och hypoteser 

som de prövar själva eller ihop med andra. 

                                                         (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:84)   

  

Men de flesta studierna av barns lek och vetenskapliga arbeten har utgått från vuxenperspektivet, 

skriver Knutsdotter Olofsson (1991). Hon beskriver hur man som vuxen skulle kunna inta 

barnsperspektiv, vilket är genom t.ex. att man tänker som ett barn. Man måste ha den engagemanget 

för att förstå vad barn leker och hur de lär sig genom att leka.      

                                          

 

2.3 Lekens betydelse för barns lärande och utveckling  

 
I det här stycket kommer jag att presentera en del viktiga områden som barnen kan utveckla sig i 

genom leken så som känslor, språket, fantasi och kreativitet och meningsskapande. En slutsats dras i 

kapitlet om hur synen på leken förändrats och uppfattas som en viktig aktivitet för barnets lärande 

och utveckling. 

 

2.3.1 Känslor och språkutveckling i olika lek former 

 
Leken har olika uttrycksformer så som rollek, regellek, konstruktionslek med mera som gör att 

barnen kan lära sig när de leker. I låtsaslek och rollek har barn möjligheter att bearbeta upplevelser 

av känslomässig natur än i någon annan aktivitet t.ex. om man har varit hos läkare kan man spela 

upp den i en form det verkligen skedde (Knutsdotter Olofsson 1987). De flesta händelser i hemmet 

t.ex. att vara elak mamma eller ett sjukt barn, och känslor som ilskan, ensamhet spelas upp och 

prövas i olika lek situationer. Men dessa känslor hotar inte barnet utan snarare lär barnet att klarar av 

sina svårigheter. I rolleken utrycker barnen sina känslor väldigt stark t.ex. de tycker synd om någon, 
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visar varandra vänskap och hjälper varandra.  Med andra ord har barnen möjligheter med låtsasleken 

att leva ut känslor och bemästra dem. 

 

Leken har stor betydelse för barns språkutveckling framförallt i rollek, där sker en dialog för att alla 

ska förstå vad som leks. Barnets språk berikas när de får möjlighet och större lek- utrymme. För att 

få en riktig språkmiljö krävs en vuxens deltagande och engagerande (Knutsdotter Olofsson 2009). 

Hon menar vidare att barnen utvecklar alla former av kommunikationsfärdigheter. De lär sig lyssna, 

ta andras perspektiv, uttrycker sina egna idéer, anpassa sig efter andras föreställningar och åsikter. 

Den metakommunikations om leken ökar den språkliga medvetenhet, vilket är nödvändig för läs- 

och skrivinlärning. Barnen behöver språkligt förmedla sin fantasi och beskriva t.ex. den rollen man 

tagit i leken. I leken lär sig barnen att reflektera över sitt eget tänkande, de gör så kallade 

metareflektioner när de går i och ur leken. Hon har visat att alla lekformer finns med redan vid 

skötbordet och barns lekförmåga endast utvecklas i samspel och alltså inte ”går av sig själv”(2009). 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) refererar till Mead (1934) som säger att även rollek har betydelse för 

barnets jaguppfattning. Han menade att barnet börjar se och reflektera över sig självt ur olika 

perspektiv och då föds jaget. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) håller med om att alla 

lekformer ökar barns sociala kompetens, där lär sig barnen leva med andra människor, kompromissa, 

bli arga utan att slåss och samarbeta för att hitta lösningar och nya idéer för att leken ska utvecklas.  

 

2.3.2 Lek och lärande  
 

Lärande är en förutsättning för lek och att barnen behöver inspireras från verkligheten för att leken 

skall uppstå (Pramling-Samuelsson 2011). Varje enskilt barn behöver upplevelser och erfarenheter 

för att på så sätt ta in i leken och berika den. Barnen har stora möjligheter att lära sig mer under 

lekens gång både av varandra och av vuxna. Även Lillemyr(2002) betraktar upplevelsen som 

”brobyggare” mellan fenomenet lek och lärande. Han betonar upplevelsen och engagemang som är 

central del i lärandet. Det är viktigt att man skapar större engagemang i lärandet och kopplar mer till 

fantasi och kreativitet för att barnen ska kunna tillägna sig kunskap på ett lustfyllt sätt.  

 

Vidare skriver Lillemyr (2002) att kopplingen mellan lek och utbildning inte är någon ny företeelse, 

utan man hittar tankar om lek i förhållande till utbildning/ lärande redan på 1600- talet. Där betonade 

till exempel Comenius att leken skapar glädje och underlättar lärandet samt skrev G H Mead en 

artikel ”The Relation of Play and Education” år 1896.  

 

Det finns faktorer som kan kopplas till lärande genom lek. Dessa faktorer är i allmänhet pedagogens 

förhållningssätt till barn, lek och lärande och till förhållandet mellan lek och lärande i synnerhet. 

Men den mest avgörande är barnets inställning till lek och lärande så att säga barnets trygghet och 

tillit till sitt eget lärande Lillemyr(2002). Han beskriver lek och lärande som två fenomen och att de 

inte egentligen kan jämföras. Han beskriver begreppen på följande sätt ”barnet är i leken” och 

”lärandet är något som försiggår i barnet” men ändå kan dessa två fenomen göra sig gällande 

samtidigt. Vidare förklarar han att barnet är i leken och går helt in för den, samtidigt sker ett lärande 

i barnet genom att den tillägnar sig kunskaper och färdigheter genom leken. Från leken får barnen 

förmåga att tillägna sig sociala kompetenser och upplevelser som de har nytta av senare i livet eller i 

andra sammanhang. Men barnet är inte medvetet om detta utan snarare de vuxna som tänker 

pedagogiskt och planerar för den nyttan leken kan ha för barnet i olika sammanhang senare i livet. 

Mot denna bakgrund är leken naturligtvis inte bara relaterad till lärande utan också till utveckling 

Lillemyr (2002). 
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Leken och lärande är två dimensioner som kännetecknar en bra verksamhetspedagogik och både är 

nödvändiga och man kan inte jobba med antingen lek eller lärande Pramling-Samuelsson(2011). 

Hon menar också att man inte kan reducera en av dimensionerna till den andra utan både fantasi och 

verklighet berikar barnet till växande individer 

 

En annan tanke är att leken och lärande ses som helt två olika fenomen och aktiviteter. Detta innebär 

att leken anses vara mer barns egen aktivitet och meningsskapande som ska få utrymme från den 

vuxna. Medan lärandet har varit mer kopplat till pedagogens planerade verksamhet (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007).  

 

Löfdahl (2004) ser leken som ett sammanhang för barns lärande och utveckling av kunskaper och 

färdigheter, men han föredrar att använda begreppet meningsskapande i stället för lärande Han 

studerade barnens gemensamma leker som handlar mest om dynamiska processer mellan individer 

liksom mening som uppstår genom processer som sker i en kultur. Han refererar till förskolans 

läroplan (1998) där fenomen lärande beskrivs som fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet som 

förutsätter och samspelar med varandra. I leken skapar barnen mening, vilket innebär att de skapar 

förståelse för och mening åt den kontexten som de befinner sig i. Därmed kan meningsskapande ses 

som en aspekt av det vidare begreppet lärande (2004).  

 

 

2.3.3 Lekteorier och barns lärande 
 

Löfdahl (2002) refererar till Vygotskijs teori om lek och fantasi som innebär att erfarenheter och 

känslor kan tolkas genom fantasi. Barnens kreativa process iakttas i leken där tidigare erfarenheter 

kombineras och bearbetas och på så sätt skapas en ny verklighet som motsvarar barns interesse och 

behov. Den nya gestaltningen av gamla erfarenheter om världen kallas för produktion medan 

tolkning av kunskap kallas för reproduktion. 

 

Vygotskijs teori bygger på att fantasi liksom lärande och är kombinationer av gamla erfarenheter 

som lagts till nya. Lek och lärande kan ses som något som hänger ihop (Johansson och Pramling 

Samuelsson 2009). Utifrån Vygotskijs teori skriver Lindqvist (1996) att han således ser leken som 

den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och känsla och i leken är de inte åtskilda från 

varandra. Om leken får stå i centrum för den pedagogiska verksamheten, kan således barn och vuxna 

tillsammans bli medvetna om världen genom att skapa imaginära världar som är hanterbara. Därför 

måste man bidra med en skapande och stimulerande lekpedagogik.  

 

 

Vidare belyser Löfdahl (2004) relationen mellan undervisning och utveckling som är byggt på 

Vygotskijs teori (1999), där han ser ett samspel mellan undervisning och utveckling och att 

undervisning föregår utveckling. Han menar att Vygotskij beskriver den närmaste utvecklingszonen 

och utgår från att leken är barnets källa till utveckling, dvs. det barnet klarar på egen hand och med 

hjälp av en vuxen eller mer erfarna barn skapar förutsättningar för den potentiella utvecklingen. I 

den potentiella utvecklingen sker ett kommunikativt samarbete mellan banen och vuxna, på så sätt 

kan barnen visa hur de ska genomföra en viss handling Genom att barnen deltar i leken och tolkar 

andras handlingar så lär barn av varandra i en potentiell utvecklingszon.  

 

I samspelet försöker barnen förstå den vuxnes instruktioner för att göra det till sin egen och sedan 

använda den för att styra sin egen aktivitet t.ex. när en vuxen hjälper ett barn med att pussla. När 

barnen får vägledning och uppmuntran från en mer erfaren person kan barnet lösa problem på det 

kognitiva området, då sker en intellektuell utveckling. Därför är det av betydelse att barnen får 
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stimulans och utmaning till ett aktivt samarbete med andra och hjälp för att klara och behärskar nya 

uppgifter (Vygotskij, 1981). 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan bekräftas ett tydligt synsätt att lek och lärande ska vara 

integrerade element i förskolans verksamhet (Lpfö-98, rev. 2010). Johansson & Pramling 

Samuelsson (2007) belyser den vuxnes roll som skapande av en vänlig atmosfär och lustfylld lek. 

Den vuxne kan genom sin närvaro, uppmuntran och eget deltagandet locka in barnen i leken för att 

berika barnens erfarenhetsvärld under vuxnes stöd, på så sätt hjälpa barnen att skapa nya meningar 

och förståelse som är grunden för lärandet. Löfdahl (2004) menar vidare att utifrån dessa lekteorier 

kan man konstatera att leken har fått en roll inom förskolans verksamhet som medel för att observera 

barns utveckling. 

 

Lekteoretikerna har haft stor bakgrund med olika synsätt t.ex. Piaget. Synen på leken har förändrats 

över historiens gång. Från att vara onyttig aktivitet eller enbart en roande och underhållande 

verksamhet utan någon betydelse för barns utveckling. Idag uppfattas leken som en viktig aktivitet 

och används för att legitimera barnets lärande och utveckling. 

 

När man ser barns lek i ett vidgat perspektiv kan man argumentera för att 

fenomenet lek bidrar till att näring åt just de delar av lärande som handlar om 

experimenterande och kreativitet.  

 

                                                                                                           Lillemyr (2002: 65) 

 

2.4 Pedagogernas förhållningssätt till barns lek och lärande 
 
En av de viktigaste faktorerna när det gäller lärande genom lek är pedagogens förhållningssätt till 

barn, lek och lärande i allmänhet och till förhållande mellan lek och lärande i synnerhet, skriver 

Lillemyr (2002).  Men det mest avgörande är barnets inställning till lek och lärande det vill säga den 

trygghet och tillit barnet känner till sitt eget lärande. 

 

Varje enskilt barn har lekförmåga som den vuxne kan bejaka och stimulera för att utvecklas, skriver 

Knutsdotter-Olofsson (1991). Däremot kan barns lekförmåga dö på grund av oro, tidsbrist och för att 

den ständigt blir avbruten. Hon hävdar att leken börjar vid skötbordet och att det är vuxnas ansvar att 

introducera barnet i lekandet, i att förstå leksignalen och lekreglerna. För en mer avancerad lek så 

som rollek och låtsaslek är den vuxne den bästa lekkamraten och under hela förskoleåldern har 

vuxens närvaro, inställning och stimulans oanad betydelse för lekens utveckling. Den vuxna behövs 

ofta till hands för att ge barnen trygghet och säkerhet.  

  

En förutsättning för att leken ska blomstra är att barnen och de vuxna har samma eller i alla fall 

liknande förståelse för leksnignalen och de sociala lekreglerna så som samförstånd, ömsesidighet 

och turtagande. Pedagoger har en möjlighet att hjälpa barnen och ge de upplevelser och erfarenheter 

som kan skapa gemensamma förförståelse för olika lektema. Pedagogerna kan inspirera barnen från 

många olika håll t.ex. sagor, dator- och TV- spel (Knutsdotter-Olofsson, 1991). Sandberg (2002) 

skriver i sin avhandling att den nya teknologin, framför allt datorn, fungerar som redskap och kan 

vara en viktig källa både när det gäller intellektuella färdigheter och delaktighet i sociala 

sammanhang. 

 

En professionell vuxen bör anpassa sig efter barnens behov och intresse, anser Knutsdotter-Olofsson 

(1991). Man kan delta i leken och tar en roll eller ibland ingriper bara för att stödja med förslag om 

leken håller på att ta slut eller blir tråkig. Då kan pedagogen i sin deltagande i leken nästan omärkligt 
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utvidga och ge den energi och på så sätt även skapa lärandesituationer för barnen i leken. 

Möjligheten ges för de vuxna att påverka barnen, förklara och förtydliga. Den vuxne kan fungera 

som modell när den deltar i leken eller tar roll för att lära barnen mönster för leken t.ex. hur man 

spelar en roll, hur man kan kompromissa, hur man kan samordna så att många kan leka tillsammans. 

Vuxnes deltagande gör att den lär känna barnen på ett alldeles särskilt sätt och kan ordna så att fler 

barn kan delta i leken och engagera de som verkar vara utanför (1991). 

 

 

Ibland vill barnen vara ifred när de leker, då detta måste respekteras (Knutsdotter-Olofsson1991). 

Hon menar att det räcker med att vara tillgänglig och komma in när det behövs. Respekt för leken 

innebär att den vuxne inte avbryter eller stör barns lek samt att man värnar om leken och skyddar 

den (Knutsdotter-Olofsson1987). 

 

De vuxna är potentiella förebilder, men att de kan avgränsa barnens lek genom att relatera till 

verkligheten och inte bjuda in till den lekfulla och förtrollade atmosfären (Knutsdotter Olofsson 

2009). När den vuxne skapar en förtrollad atmosfär genom sitt eget förhållningssätt, visar de respekt 

för leken. Medan om den vuxne ser t.ex. sandkakor som bara sand kan det även bli för barnen att den 

är bara sand, som gör att barnets fantasi begränsas. För att lek och lärande ska mötas och integreras 

behöver pedagogerna återvända till lekvärlden och följa med i det lustfulla som barnet tar för givet, 

anser Johansson & Pramling Samuelsson (2007). Löfdahl (2004) refererar till Lindqvist som 

beskriver de lekvärldar som situationer där barnen och vuxna med fantasins hjälp skapar ny 

betydelse åt såväl föremål som handlingar. Hon lyfter fram att begreppet lekvärldar är viktig för att 

inbegripa barns lekhandlingar där samtal och innehållet är betydelsefullt. Slutsatsen blir att lärarens 

mentalt och kroppsligen närvaro i det barnet gör och uttrycker, skapar möte med barns livsvärldar.  

 

Löfdahl (2002) skriver om kamratkulturer som utvecklades av Corsaro (1985). Kamratkultur har 

blivit ett viktigt kännetecken för barns sätt att utveckla gemensam kunskap inom sin grupp. Barnen 

går in och formar kamratkulturer på förskolan, där de får tillfälle att vara tillsammans just i den 

egenskapen att de är barn. Löfdahls (2002) studier visar att pedagogens närvaro och delaktighet är 

viktigt för att se, lyssna till och har möjligheten att påverka innehållet i barns kamratkultur. I vuxens 

frånvaro inom de kamratkulturerna tenderar barnen att utöva olika former av makt över varandra, 

bland annat att avvisa lekkamrater.  

 

För att leken ska kunna integreras som en del av förskolans pedagogik krävs planering och 

engagemang från den vuxna (Pramling, Samuelsson & Sheridan 1999). Pedagogens barnsyn, 

kunskaper om hur barn lär och skapar mening är också några aspekter på hur de förhåller sig till den 

pedagogiska verksamheten (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) markeras också att vuxenrollen är mycket viktig. Under avsnittet 

”Förskolans värdegrund och uppdrag; saklighet och allsidighet” står det följande: 

 

Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 

                                                                                                          (Lpfö 98: 8) 

 

Pedagogen förväntas hjälpa barn att utvecklas i lek och lärande och skapa förutsättningar för att 

utveckling sker Lillemyr (2002). Han hänvisar till Pramling Samuelsson (2000) kring pedagogens 

roll som handlar om engagemang, att se, möta, stödja och utmana barnen. Man måste vara här och 

nu och vara intresserad av vad varje barn tänker, gör och säger. En stor utmaning för pedagogen är 
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att planera aktiviteter och skapa en miljö för lärande som är lämpliga för barnen när man ska anpassa 

utvecklings- och lärandeuppgifter till barns förutsättningar. 

 

Wellen (2003) skriver att det länge har varit ett motstånd mot en mer lekpedagogik och en rädsla för 

att vuxna går in i barns lek och dominerar den. Pedagogens ansvar i barns lek har varit bland annat 

att ”stödja men inte störa” (Johansson & Pramlig Samuelsson, 2003). På samma gång som den fira 

leken uppstått utan vuxen inblandning har den vuxen inte engagerat sig och deltagit i barns lek. 

Även Åm (1993) upplever en stor variation kring de vuxnas attityder av barns lek, han skriver att: 

 

En del vuxna betraktade barnens egen lek som något självfallet och trivialt och som mindre 

betydelsefull än de mer vuxenstyrda aktiviteterna. (s.7) 
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3 Teoretiskt ramverk  
 

I följande del presenteras tre av de mest framträdande perspektiven på lek. Jag har valt att kortfattat 

dela in dem i tre grupper relaterat till forskarens syn på barn och lek. Det är Gränsöverskridande 

lekteorier som ryms det sociokulturella perspektiv utvecklat av Lev Vygotskij, det 

Utvecklingspsykologiska perspektiv utifrån Piaget samt den romantiska inställningen till barns lek 

utifrån Fröbels tankar. Jag har valt att använda mig av dessa tre teorier för att jag anser att de 

kompletterar varandra, ger en djupare förståelse och en utvidgad syn på barns lek och dess betydelse 

för deras utveckling och lärande.  

 

 

3.1 Gränsöverskridande lekteorier- Det sociokulturell teori 

 

Löfdahl (2002) lyfter fram i sin avhandling en ny syn på barn som kompetenta och sociala aktörer. 

Hennes teorier grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv, barnen är meningsskapande genom ett 

samspel mellan individer och det kulturella sammanhanget som har betydelse för formning av våra 

värderingar, vårt tänkande och språk.  

 

Vygotskij (1976) lägger vikten vid leken som en social process och att varje individ formas av social 

och kulturell påverkan. Han ser omgivningen som ett avgörande för människans utveckling och 

prestation. Med utveckling avser han tankeförmåga, språk, och mental och personlig utveckling. 

Utveckling sker genom relationer och samspelet mellan individer för att individen förstår sin kultur 

eller världen.  

 

Leken drivs inte av lusten att leka och att det finns lekar som inte är lustfyllda t.ex. tävlingslekar där 

de förlorade bär med sig olustkänslor, menar Vygotskij. Vidare anser han att barnens lekar är till för 

att uppfylla sina önskningar trots att vissa är orealistiska och då blir leken en realisering av dessa 

önskningar(Welén 2003).  

 

Lindqvist (1996) refererar till Vygotskijs (1981) lekteori och anser att leken är barnets sätt att 

reproducera, det vill säga lära sig det sociala livet. Därför anses de vuxnas delaktighet och 

ingripande nödvändigt i barnens lekar för att lära dem hur leken går och hur verkligheten ser ut. 

Vygotskijs grundtanke är att leken är en skapande verksamhet som omfattar ett skapande 

pedagogiskt förhållningssätt. Welén (2003) hävder att det pedagogiska förhållningssättet kan 

tillämpas genom att ta tillvara på olika tillfällen att utvidga barns lek. Exempelvis kan pedagogen 

förse barn med strukturerat material för att utmana och uppmuntra barnet att använda dem som t.ex. 

pussel, spel och regellekar. Man kan även utveckla leken genom att de vuxna föreslår idéer till lek 

och gå in i barns lek (Welén 2003).  

 

Vidare anser Lindqvist (1996) att Vygotskijs förmåga att utveckla en kulturhistorisk teori var på 

grund av att han studerade individen i förhållande till konst och litteratur. Vygotskij (1995) ansåg att 

alla människor är kreativa, även det lilla barnet. Johansson & Pramling Samuelsson (2006) anser att 

kreativitet och fantasi vidrör varandra, men inte alltid har samma betydelse. Det gemensamma är att 

det innebär att man kan mentalt förflytta sig, upptäcka nya saker och uppfinna nya, som skapas 

mellan människor i en speciell situation. De hänvisar till Vygotskij (1995) som anser att fantasi är 

grundläggande för kreativiteten som i sin tur påverkar nyskapande och kombinationsförmåga. 

Kreativiteten handlar om att kombinera de gamla erfarenheter och skapa nya.  

 

Leken är den dominerande källan till utveckling av tanke, vilja och känsla och allt hänger ihop i 

leken. Barnets känslor, tankar och den yttre verkligheten mötes med varandra i leken, då skapas 
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imaginär situation och gestaltas handlingar inom speciella ramar. Dessa handlingar kan t.ex. 

förkortas så att t.ex. en dag kan ta en halvtimme (Lindqvist, 1996). Löfdahl (2004) som tolkar 

Vygotskijs(1981) teori och att det som skiljer lek från andra handlingar är att i leken skapar barnet 

en ”fiktiv situation” som är det mest framträdande draget i leken. Barnen är fria från andra 

begränsningar och genom fiktiva situationer får föremål en annan betydelse t.ex. en käpp kan bli en 

häst. Det är barnets fantasi eller föreställningar som skapar en ny betydelse hos föremålet och 

handlingar.   

 

Barnets inre och yttre handling är oskiljaktiga: fantasi, tolkning och vilja är inre 

processer i yttre handling. 

                                                                                            (Vygotskij 1981: 193) 

 

Barnets sociala kompetens utvecklas i samspelet med andra och barnet får tillfälle att utveckla 

lekförmåga samtidigt med sin empati och medkänsla (Knutsdotter Olofsson 2009). Knutsdotter 

Olofsson (1987) belyser främst den sociala utveckling som sker genom leken. Löfdahl (2004) lyfter 

fram begreppet ”lekvärldrar” som är viktiga för att inbegripa barns lekhandlingar där både innehåll 

och dialog är betydelsefullt. Löfdahl (2004) skriver att Lindqvists (1996) beskrivning av lekvärldrar 

är att de främst är imaginära situationer medan hon anser att de även kan utgöras av situationer där 

inslag av fantasi i leken är av underordnade betydelse i motsats till Vygotyskijs tolkning där endast 

imaginära handlingar är lek.  

 

Vidare beskriver Lindqvist (1996) att ett lekpedagogiskt arbetssätt det vill säga den styrda leken 

skiljer sig genom att pedagogerna tillsammans med barnen skapar rum och möjlighet till lek som 

kallas lekvärldar. Pedagogen kan till exempel välja en litterär text som tema för leken där 

grundläggande värderingar kan gestaltas. Lekvärden skapas av kulturellt sammanhang, vilket 

betyder att både barnen och vuxna gestaltar temats rollfigurer så får barnen möjlighet att kliva in i en 

lekvärld. 

  

Vygotyskij(1981) lägger fokus på de upptäckter som äger rum i den gemensamma dialogen mellan 

barnen och en annan vuxen. Vuxna betraktas som modeller som visar barnen via kommunikationen 

för att förklara en viss instruktion och hur t.ex. en viss handling ska utföras. Detta samarbete kallar 

han för den ”potentiella utvecklings- zonen”. I samspelet försöker barnen förstå den vuxnes 

instruktioner för att göra det till sin egen och sedan använda den för att styra sin egen aktivitet t.ex 

pussel lek. Vygotyskij argumenterade starkt för att lärandet börjar innan barnet börjar skolan och att 

barnet har en mängd erfarenheter och kompetenser långt innan de börjar få formell undervisning 

Lillemyr (2002). 

 

 

3.2 Utvecklingspsykologiska lekteorier – utifrån Piaget 

 

I utvecklingspsykologiska teorin följer lekens utveckling generella stadier för hur barn är och vad de 

leker i olika åldersstadier Welén (2003). Hit hör Jean Piagets (1896-1980) teorier och hans centrala 

tankegångar om att barnet från födelsen inte har logiska tankestrukturer. Piaget tolkar leken som ett 

uttryckssätt för barns tänkande som tillämpas på leken. Barnets kognitiva anpassning till omvärlden 

sker genom assimilation och ackommodation förlopp och som kompletterar varandra. I det första 

förloppet analyserar barnet sin omvärld det vill säga barnet repeterar redan inlärda strukturer. Medan 

i det andra förloppet förändrar barnet gamla processer efter omgivningens krav.  

 

Piagets teorier betraktades som utvecklingspsykologiskt inriktade, men också att den presenterades 

som en inlärningsteori Lillemyr (2002). Piagets teori handlar om kognitiv utveckling och han la stor 
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vikt vid att förklara hur barn på olika nivåer i sin utveckling tillgodogör sig kunskap och 

erfarenheter. Att betrakta Piagets teori som inlärnings teori faller sig naturligt för att han betonar 

barnets förmåga att på tidigare kunskaper och erfarenheter skapa nya och kognitivt konstruera 

omvärlden.  

Vidare skriver Lindqvist (1996) att Piagets (1962) tre lekstadier är kopplat till barnets kognitiva 

utveckling. Barnets lekar utvecklas genom imitation och den vuxne behöver inte lära barnet att leka 

och att leken är ett sätt att barnet själv befästa redan inlärda mönster (assimilation). Han delar in 

leken i tre former, övningslek, symbollek och senare rollek och regellek. Dessa lekar anses viktiga 

för barns motoriska och språkligautveckling. Vidare ansåg han att leken är grunden för barnets hela 

utveckling och framförallt anses leken främja barns språkutveckling. Piaget har en funktionell 

inställning till lek och anser att barn självständigt ska befästa och bearbeta sina kunskaper 

(Lindqvist, 1996).  

 

 

En anledning till att leken inte har fått någon dominerande roll i förskolan för att de kognitiva och 

psykoanalytiska teorierna pekar på barnens självreglering i leken som sker automatiskt och 

omedvetet (Lillemyr, 2002). Detta innebär att antingen bearbetas barnens inre konflikter eller så 

befäster barnen sina kunskaper i leken. Yttre medel t.ex. leksaker och lekmiljöer är en förutsättning 

om man ska påverka barnets lek (Lindqvist, 1996). 

 

Piagets staditeorier kritiseras för hans ensidiga förklaring av lek, där han tar alltför liten hänsyn till 

kulturella, situationsbetingade och sociala faktorer som kan vara avgörande för anpassningen mellan 

barn och omgivningen. Dessutom har han givit språket för liten direkt betydelse för barns lek.  

Lillemyr (2002) hänvisar till visa forskare som visat att lekens karaktär ändras radikalt genom 

språkutveckling. Däremot framhävde Piaget en viktig poäng att barn har behov av att vara aktiva och 

utveckla självständighet när de ska tillägna sig kunskaper (2002).  

 

 

3.3 Fröbel och den romantiska inställningen till barns lek  

 

Tullgren (2003) skriver i sin avhandling och refererar till Johansson(1992) att grunden för Fröbels 

(1782- 1852) tänkande kring lek är teorin om människans inneboende verksamhetsdrift så som 

spontanitet och intresse som är grundläggande drivkrafter som leder till verksamhet. Barnets behov 

av lek leder i sin tur till att barnet leker med olika aktiviteter. Att leka ses alltså som en drift hos 

barnet, en drift som vuxna bör stödja. Fröbel såg leken som vägen till kunskap och det är bland annat 

i leken som utvecklingen sker (2003). 

 

Fröbel såg en allsidig harmonisk utveckling av människans förmögenheter, den idén låg till grund 

för de s.k. barnträdgårderna. Fröbel ansåg att leken är barns naturliga sätt att uttrycka sig och den 

viktigaste kärnpunkten för barns fysiska, andliga och moraliska utveckling särskilt i förskoleåldern. 

Leken ger barnen glädje, frihet och fred med omgivning skriver Lindqvist (1996). Han hänvisar till 

Brubacher (1947) som tolkar Fröbels teori att barnets fria aktiviteter i leken har sin naturliga plats i 

förskolan och om barnets lek inte avbrytas eller hindras från den vuxne, ger den fria leken barnet 

bästa möjliga utveckling. 

Fröbel introducerade och skapade ett pedagogiskt lekmaterial - lekgåvor för att bedriva det 

pedagogiska arbetet i barnträdgården. Lekgåvorna innehöll både riktlinjer och material för 

verksamheten. Barnet fick i den fria leken själv välja aktivitet bland dessa lekgåvor och en vuxen 

skulle närvara och som deltagare i leken utan att styra och dominera den (Welén, 2009).  
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Vidare anser Noren- Björn (1990) att den svenska förskolan har sina rötter bland annat i Fröbels 

tankegångar om barns växt och utveckling. Han citerar till Fröbel (1826) och skriver så här:  

”[…]leken är höjdpunkten när det gäller människans utveckling under barnaåldern, 

ty den är det fria uttrycket för människans innersta väsen. Leken är […] en avbild 

av allt mänskligt liv, av det inre hemliga naturliga som […] skapar glädje, frihet, 

tillfredsställelse, vila i det inre och det yttre, fred med världen”. 

                                                                                          (Noren- Björn 1990: 35). 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 
 

I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativ metod. Bryman (2002) skriver att kvalitativa 

forskare lägger tonvikten oftare på ord i text vid presentationen av sina analyser. Deltagarnas 

perspektiv det vill säga vad de uppfattar är utgångspunkten. Han lyfter fram att en intervju söker 

alltid svar på frågor om individens inställning, attityder och hur de upplever meningen.  

 
I min studie har jag intervjuat tre pedagoger på tre förskolor. Jag valde att använda mig av 

kvalitativa intervjuer för att den ger information som gör det möjlig att förstå till exempel 

pedagogens förhållningssätt, förståelse och deras värderingar om lek. Den kvalitativa 

undersökningen innebär mer öppet subjektiva tolkningar och bedömningar (Knutsdotter Olofsson 

1991).  

 

Orsaken till att jag valde kvalitativa intervjuer var att jag skulle kunna se hur den vuxne förhåller sig 

och hur de använder sig av leken i olika situationer för barns lärande och utveckling. Med kvalitativa 

intervjuer kan man upptäcka, tolka och förstå hur pedagogerna tänker kring barns lek och lärande. 

För att få veta mer om konkreta situationer med fokus på lekens betydelse koncentrerar jag mig på 

kvalitativa intervjuer, där frågar jag vad barnen leker, hur de använder leken vid lärande. Bryman 

(2002) lyfter fram att den kvalitativa forskaren strävar efter att få en förståelse av beteenden, 

värderingar och åsikter. Han skriver att i kvalitativa intervjuer riktas intresset mot intervjupersonens 

tankar och synpunkter. Vidare skriver han att det är viktigt att intervjupersonen rör sig från de 

planerade områden t.ex. intervjuguide och låta tankarna vandra i olika riktningar. Han lyfter fram att 

deltagande observation som förmodligen är den metod för insamling av information är det inte den 

enda metod utan också ostrukturerade intervjuer som denna inriktning innehåller. Med 

ostrukturerade intervjuer menas att man lämnar stort utrymme åt respondenten att utforma sina 

kommentarer och tankar. Skillnader mellan ostrukturerade intervjuer och kvalitativa intervjuer eller 

semi- strukturerad intervju är att i den sist nämnda intervju har forskare en lisa av frågor som ska 

beröras som kallas ofta för en intervjuguide (2002).  

 

4.2 Urval 

 
Eftersom syftet med undersökningen var att undersöka lekens betydelse för barns lärande och 

utveckling samt hur pedagoger förhåller sig till barns lek och lärande, vände jag mig till tre 

förskolor, där ville jag intervjua pedagogerna. Genom att intervjua ett antal förskollärare med olika 

lång yrkeserfarenhet från olika förskolor ville jag undersöka pedagogernas syn på lek och lärande 

och deras förhållningssätt. Två förskolor är kommunala enheter som inte arbetar utefter någon 

uttalad profilering men framhäver barnens lek. Den tredje förskolan är Reggio Emilia- inspirerad. De 

tre förskoleavdelningarna som ingår i min studie har barn mellan 5-6 år gamla. Förskolorna är 

belägna i ett tätortsområde i en mellanstor stad. Jag har valt en personal per förskola som deltog i 

intervjun. 

 

4.3 Genomförandet  

 
Tre intervjuer genomfördes med förskollärare i tre olika förskolor. Samtliga personer var positiva till 

att medverka i min undersökning och de fick möjlighet att läsa igenom frågorna för att samla 

tankarna och förbereda sig innan intervjun. Det var viktigt för mig att få en bred och innehållsrik 

information. Jag använder mig av intervjuguide med specifika ämnen som ska beröras, men 
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samtidigt har intervjupersonen stor frihet att formulera svaren på eget sätt. Jag har utformat 

intervjuguiden efter frågeställningarna och indelade i olika ämnesområde (Bilaga 2). 

Ämnesområdena är: allmänna frågor angående leken, vad barnen kan lära sig i leken och hur man 

som pedagog kan förhålla sig till leken så att den utvecklas. Under intervjun hade de intervjuguiden 

framför sig och jag ställde samma frågor till alla. Innan intervjun beskrev jag kort vad arbetet 

handlade om och hur intervjun skulle genomföras och behandlas t.ex. att jag ska använda 

bandspelare och att intervjupersonen ska avidentifieras i arbetet. Intervjuerna beräknades ta cirka 30 

minuter och gjordes på de intervjuades respektive arbetsplats i ett arbetsrum där vi kunde samtala.  

 
 

4.4 Etiska ställningstaganden 
 

Bryman (2002) lyfter fram de grundläggande etiska frågor i samband med forskning som handlar om 

anonymitet, frivillighet, integritet och konfidentialitet för de personer som är direkt inblandade i 

forskningen. Vetenskapsrådet (2002) diskuterar kring individskydd. I detta individskydd finns det 

fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet handlar om att individen ska få reda på vad forskningen handlar om och vilka 

villkor som gäller för deltagandet. Forskningen ska alltid vara frivillig och man kan inte tvinga 

individen att fortsätta om den inte vill. De intervjuade personer har fått information om att det är 

frivilligt och att de kommer att bli avidentifierade. Med Samtyckeskravet innebär att deltagaren har 

rätt att själv bestämma om sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer 

som deltar i forskning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär 

att de uppgifterna om den enskilda individen endast får användas till forskningsändamålet.  

 

Mitt förhållningssätt till dessa etiska kriterier var att jag skriftlig informerade deltagarna (Bilaga 1), 

där jag beskrev kort mitt arbete och hur jag skulle genomföra intervjun och att intervjupersonen 

ställde upp frivilligt. Jag meddelade även intervjupersonen om att materialet skulle användas endast 

till min forskning samt att alla skulle vara anonyma så mycket som möjlig. Förskolors namn skulle 

inte framgå i arbetet.  

 

4.5  Bearbetning och analys 
 
Efter genomförda intervjuer har jag transkriberat och analyserat dem genom att lyssna, tolka och 

analysera dessa intervjuer utifrån mitt syfte och frågeställningar som jag valt i min intervjuguide. Jag 

lyssnade flera gånger på intervjuerna och sedan transkriberade det som var viktigt och relevant för 

mitt arbete. Jag har tolkat och analyserat intervjuerna mot bakgrund av studiens teoretiska 

perspektiv. Därefter kommer jag att sammanställa resultatet med litteratur i kunskapsbakgrunden, för 

att lättare förstå de material jag har samlat in. Bryman (2002) lyfter fram termen reliabilitet som 

handlar om logiken, överensstämmelse och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. Jag tycker att 

mätnoggrannhet i intervjumetoden som jag har använt mig av var bra. Jag använde bandspelare 

under varje intervjutillfälle för att vid bearbetningen av resultatet kunna gå tillbaka och lyssna på det. 

 

4.7 Metodkritik 

 
Den kvalitativa undersökningen ansågs lämplig för att uppnå studiens syfte, eftersom den fångar 

pedagogernas tankar, värderingar, inställningar och reflektioner. Bryman (2002) skriver att den 

kvalitativa undersökningen har kritiserats för att vara subjektiv, vilket innebär att kvalitativa 



21 

 

resultatet bygger på forskarnas uppfattningar om vad som är relevant och på det nära relationer som 

forskaren skapar med undersökningspersonerna. I mitt fall hade jag redan etablerat kontakt med de 

pedagoger som intervjuades, vilket medförde att de kände sig trygga i intervjusituationen. Detta 

upplevdes som en fördel både av pedagogerna och mig som intervjuare. Eftersom jag redan kände de 

som ingick i undersökningen, kunde vi direkt gå på djupet i frågeställningarna.  

 

Den kvalitativa metoden förutsätter att forskaren presenterar sin förståelse och forskningsprocessen 

på ett noggrant sätt. Kritikerna menar dock att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera 

när det utförs intervjuer med ett litet urval individer i en viss verksamhet. Med detta menas att det 

blir svårt att generalisera resultaten i andra sammanhang (Bryman 2002). I min studie kan resultatet 

inte gälla generellt för alla förskolor och pedagoger, utan endast för de förskolor som ingår i min 

studie och under den tidsperioden som undersökningen gjordes. Däremot kan resultatet ha giltighet, 

på ett annat sätt. Det kan komplettera, jämföras och tolkas i relation till annan forskning och på så 

sätt bidra till den samlade kunskapen om lek. Förhoppningsvis kan detta arbetet också väcka ett 

intresse bland pedagoger på andra förskolor och i andra sammanhang.  

 

En annan form av kritik som har riktats mot den kvalitativa undersökningsmetoden är att den är 

ostrukturerad och ofta bygger på forskarens egen initiativförmåga som gör det svårt att replikera en 

kvalitativ undersökning. Dessutom är det forskaren själv som är det viktigaste redskap vid insamling 

av data (Bryman 2002).  
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5 Resultat och analys 
 

I det här kapitlet redovisas och analyseras resultat av intervjuerna i ljuset av de olika teorier, tidigare 

forskning och litteratur. Jag utgår ifrån undersökningens syfte och frågeställningar och redogör för 

resultatet utifrån dessa:  

 

Hur förhåller sig förskollärare till barns fria lek och lärande? 

 

Hur ser förskollärare på betydelsen av lek för barns lärande och utveckling? 

 

Mina tre informanter är kvinnor och de har arbetat i förskolan mellan 33 och 36 år. Samtliga är 

utbildade till förskollärare. Jag valde två förskollärare från en förskola som inte utgår utifrån någon 

specifik profil. Den tredje intervjupersonen arbetar i en Reggio Emilia förskola. Jag kommer inte att 

ange vilken säger vad i de citat som redovisas eftersom pedagogerna var väldigt samstämmiga i sina 

uppfattningar.  

  

5.1 Pedagogernas förhållningssätt till barns fria lek och lärande 

 
Samtliga pedagoger lyfter fram viktiga förutsättningar som måste skapas för att lek och lärande ska 

mötas och utvecklas. Dessa är trygghet, vuxennärvaro, tillgångar av lekmaterial, den fysiska miljön 

och tid. 

 
5.1.1 Trygghet 

 

Pedagogerna anser att de har en betydande uppgift i att skapa en tillåtande miljö och trygghet för 

barnen. De lyfter fram vikten av att barnen måste känna sig trygga för att kunna leka. Samtliga anser 

att trygghet skapas genom att pedagogen finns tillhands och är närvarande i barnens lek för att 

introducera leken.   

 

Vi som pedagoger ska finnas tillgängliga för barnen. Vi ska vara deras trygghet om 

leken går överstyr eller om barnen hamnar i konflikter som de inte kan lösa. Om 

barnen inte leker kan vi vuxna uppmuntra till lek eller introducera en lek genom att 

själva delta och föra in lekmaterial. Om det finns barn som inte kan måste vi lära 

dem hur man leker genom att själva vara med i leken.  

 

Pedagogerna kan ibland inta rollen som iakttagare. Genom observationer kan de se möjligheter att gå 

in i leken och uppmuntra barnen. Pedagogen hjälper barnen att förstå leksignalerna genom att de 

själva är med i leken och visar barnen hur man leker. Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2006) måste barnen följa de sociala lekreglerna så som samförstånd, ömsesidighet och turtagande 

för att behålla lekens harmoni och bära leken framåt. Barnen lär sig hitta nya idéer och lösningar för 

att leken ska utvecklas och hålla längre. Detta skapar trygghet för barnen. 

 

Pedagogerna är inspirerade av Vygotyskijs syn på att all lek innehåller regler och att barnen skapar 

en imaginär situation i leken t.ex. regler för hur man ska bete sig i en mammaroll eller vilka 

beteenden som är tillåtna i en viss lek. Barnet skapar mening åt situationen där sociala strukturer och 

normer från vuxenvärlden möter barnens förståelse (Löfdahl 2002).   
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Knutsdotter-Olofsson (1991) lyfter fram den vuxnes deltagande som en viktig förutsättning för att 

förklara, förtydliga och lära det lilla barnet mönster för leken. Vidare fungerar den vuxne som 

modell när den deltar i leken. Därmed har den vuxne möjligheten att se och lära känna barnet på ett 

särskilt sätt. 

 

 

5.1.2 Vuxennärvaro  

 

Pedagogerna tar upp vikten av deras närvaro för att kunna tillföra till exempel material och utmana 

barnen i leken så den blomstrar. 

 

Barn måste få utrymme att leka, men jag som pedagog måste gå in och tillföra 

leken utmaningar. Man ska mata leken.  

 

 

Vissa barn kan inte leka. Av olika skäl förstår de inte leksignalerna utan förstör och 

blir aggressiva i leken. Pedagogens uppgift blir då att lära dem hur man leker. 

Pedagogen behöver ofta också delta i leken. Om pedagogen påbörjar en lek med 

barnet som har svårigheter kommer med stor sannolikhet fler barn och vill vara 

med i leken. Efter ett antal lekgånger kan kanske pedagogen dra sig ur leken och 

istället övervaka den på lite avstånd.  

 

Pedagogen kan hjälpa till och få igång en lek genom att t.ex. leka tillsammans med barnen och på så 

sätt få fler barn med sig. Lindqvist (1996) anser att pedagogen kan ses som en del av miljön. Genom 

att vara med i leken eller som medlare i barngruppen kan spelreglerna på så sätt förtydligas och 

förklaras. Pedagogens närvarande gör att den vuxne får möjlighet att medla i konflikter och reda ut 

missförstånd som kan uppstå i leken. Särskilt svaga och blyga barn behöver vuxna för att våga 

komma in i leken och känna sig trygga. Detta stämmer väl med Vygotskijs tankar kring den vuxnes 

delaktighet och ingripande som är nödvändigt i barns lekar för att lära dem hur leken går och hur 

verkligheten ser ut (Lindqvist, 1996). Vidare anser han att den vuxne kan förse barnen med 

strukturerade material för att utmana och uppmuntra barnet att använda dem (Welen, 2003). Fröbel 

håller med Vygotiskij men hävdar att den vuxnes deltagande inte ska styra eller dominera barns fria 

lek Detta är motsatsen till Piagets tankar om att den vuxne ska befinna sig utanför leken men att de 

stimulerar leken med bra material(Lindqvist, 1996). 
 

Samtliga pedagoger uttrycker intresse för barnens lek och lyfter fram vikten av att delta i leken för 

att visa hur man leker och förhålla sig till lekregler. Utifrån detta tolkar jag att leken kräver en 

lekaktiv vuxen som kan delta och gå in i en roll och leka med barnen.  

 

En pedagog tar upp vikten av att undersöka och experimentera med barnen för att på så sätt få in 

lärandet i leken:  

 

Lek och lärande är jätteviktigt om man formar […]  till exempel när vi byggde ägg 

bron, det är en lek men jag är här som pedagog som styr in barnen för att väcka ett 

intresse hos barnen för olika saker och det är min uppgift kan jag tänka mig. När vi 

byggde ägg bron och vi satt ägg skalet fick barnen själva lägga olika föremål och 

böcker och fick känna hur lätt är det att krama sönder äggskalet. Vi måste väcka 

barnets intresse och den ska vara lustfylld och det är pedagogens entusiasm som 

måste vara för att implementerar hos barnen.  
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Lek är barns sätt att bearbeta både upptäckter och upplevelser. I lek med föremålen lär barnen sig att 

kombinera olika beteenden och föremål utan någon press utifrån eller inifrån på att det skall bli 

något speciellt resultat (Knutsdotter-Olofsson 1987).  

 

 

5.1.4 Miljö och lekmaterial  

 

Pedagogerna brukar ändra på utformningen av de inre lekmiljöerna och detta görs utifrån barnens 

intresse och behov. De ser vikten av att tillföra nya material och utmaningar för att utveckla barns 

lek. Men samtidigt ska man inte tillåta att materialen styr barnens kreativitet. 

 

Det måste givetvis finnas material att tillgå, men barn är också kreativa och 

använder det material som finns. En sopborste kan till exempel bli en utmärkt häst 

i leken. När vi vuxna ser att barnen håller på med en lek kan vi stimulera dem till 

vidare lek genom att ge dem nytt material.  

 

Förskolans fysiska utformning har stor betydelse och ska förändras på en flexibel sätt utifrån barnens 

interesse, då får barnet vara delaktiga i sitt eget lärande och ha inflytande och kunna ta initiativ 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). 

 

Det är viktigt att ge barnen förutsättningar för en bredare lek, anser pedagogerna. Gemensamma 

upplevelser med barnen ökar möjligheten för barnen att förstå lekens innehåll, detta kan ske genom 

att jobba med ett tema tillsammans. 

 

När man jobbar med ett tema kan pedagogen samtidigt ställa i ordning rum och 

material för lek i anslutning till temat. Ett exempel på detta är affärslek. Vi ordnade 

kassaapparat, pengar, varor och korgar med mera. Vi märkte då att vi pedagoger inte 

levde i nuet, eftersom barnen frågade efter en scanner och kommenterade. Min 

mamma betalar inte med pengar. Hon betalar med kort och får pengar, extra uttag. 

Det var lärande för oss pedagoger.  

 

Detta påminner om Fröbels syn på barns lek, vilken är att barnets eget behov till leken leder till att 

den gör sitt eget initiativ, vilket är i exemplen ovan att barnen frågade efter en scanner för att föra 

leken vidare. Fröbel ser alltså leken som en drift hos barnet, en drift som vuxna bör stödja. Han ser 

på barns utveckling som naturligt inneboende och det är bland annat i leken som utvecklingen sker. 

Exemplet ovan kan kopplas till Vygotskijs syn på barnen som kompetenta och kreativa individer när 

det gäller att kombinera de gamla erfarenheter och skapa nya kunskaper (Lindqvist, 1996). 
 

Knutsdotter-Olofsson (1987) menar att mycket av barns lek med föremål består av imitation av vad 

de sett andra, oftast vuxna, göra med föremål. Barnens erfarenheter och associationer utvecklas i 

leken och de kan dra nytta av det senare i livet.  
 

När barnen leker förskola så gör de sin egen närvarolista, där de skriver upp alla 

barn och prickar av dem som kommer. Barnen blir på detta sätt medvetna om 

skriftspråkets betydelse och tränar på att skriva och räkna.  

 

Vidare framhävs vikten av att ge barnen olika upplevelser och erfarenheter för att skapa möjligheter 

för barnen att skaffa sig gemensam förförståelse för olika lekteman. En förutsättning för att kunna 

leka tillsammans är att barnen är bekanta med leksignalerna. Då kan man skapa nya och inspirerande 

lekmiljöer för barnen Knutsdotter-Olofsson (1987) 
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Det är barnet miljön att miljön ska vara utformade så att tala till barnen vad är det 

som gäller i den här miljön.[…] Man gör olika saker i olika miljö till exempel 

hemvrånlek.  

 

Norén Björn(1990) skriver att det är viktigt att utrusta nya lekvrår som uppmuntrar till lek inom 

många olika teman, ger ny kunskap och stimulans och nya intryck. I Kvalitet i förskolan (Skolverket 

2005) beskrivs tydlig att leken utvecklas genom att förse barnen med lekmaterial och rekvisita som 

inspirerar till lek som i sin tur utmanar barns tänkande.  

 

5.1.4 Tid 

 

En viktig förutsättning för att leken ska kunna ske och utvecklas är tiden för lek. Deltagarna i 

intervjuundersökningen betonar vikten av oavbruten lek. De försöker undvika avbrott så mycket de 

kan. 

 

Det är viktigt att de samspelar med andra barn för att genom samspelet lär sig 

barnen. Jag tycker inte att vi bryter barnen ständig för att göra andra saker, så det är 

ingen som bryter barnen när det är lekval stund utan bara när det är dags för ett nytt 

lekval.   

 

Pedagogen tycker att avbrottet består oftast av att man ska äta, ha samling och andra former av 

vardagsrutiner.  
 

Det är yttre faktorer som styr oss också, med mattider, hemgång, lämnande och 

samling.  

 

Nordin-Hultman (2004) hävdar att alla pedagogiska verksamheter är på något sätt reglerade i tid och 

rum. Barnen i förskolan flyttar sig i olika miljöer och aktiviteter på olika platser och tidpunkter. 

Tullgren (2003) har i sin avhandling studerat pedagogers reglering av barns lek. Hon anser att 

dagens pedagoger är mer lekfulla och deltar i barnens lek, förr i tiden var personalen mer synlig 

auktoritär. Vidare menar hon att regleringen inte har minskat utan bara ändrat karaktär och blivit mer 

dold. Anledningen till att barn regleras är för att de ska utvecklas till empatiska och ansvarstagande 

samhällsmedlemmar som kan ingå i ett demokratiskt samhälle. Barns sätt att leka regleras således 

mot de värderingar som uppfattas som riktiga i samhället. Normala lekar som till exempel familjelek 

och annat som speglar samhällets moraliska ställningstagande tillåts, medan onormala lekar som till 

exempel högljudda och rörliga lekar, våldsamma lekar regleras bort (2003). 

 

Pedagogerna tycker att de ger barnen möjligheter att fortsätta sin lek efter de olika avbrotten och 

detta genom att man får spara sina byggen eller inte behöver städa efter sig. 

 

De flesta dagar städar vi efter varje lekpass, men möjlighet finns att ibland spara 

leken till nästa dag. Det kan till exempel vara ett båtbygge eller disco, men ofta har 

leken gått förlorad till nästa dag. Något barn kanske är ledigt eller finns det något 

annat spännande att göra.  

 

Pedagogerna tycks vara medvetna om att det saknas tid för den fria leken och att det handlar ofta om 

organisatoriska orsaker som till exempel samling, att gå ut, arbeta med temat och annat. 

Pedagogerna framhåller alltså vikten av vuxennärvaro och inte minst deltagande i barns lek men 

hävdar att det alltid handlar om tidsbrist. De framhåller att mycket arbete går till att göra 
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dokumentationer och att barnen behöver leka själva. De hjälper barnen att ta fram det material de vill 

ha, och de går in och hjälper till när det blir konflikter mellan barnen.  

 

Även Knutsdotter Olofsson (2009) skriver att tiden kan vara ett problem, när man som vuxen ska 

vara med i barnens lek. Pedagogerna måste ha avsatt tid för deltagande i lek, reser sig den vuxna för 

att göra annat avbryts ofta leken helt.  

 

Om jag springer runt runt på avdelningen och gör massor med saker, då blir 

barnen oroliga och avbryts leken, man stör ju barnen.  

 

Utifrån Löfdahls (2007) teorier om utveckling av kamratkulturer ska barnen inte lämnas helt utan 

vuxenstöd för att undvika att negativa kamratkulturer skapas i barngruppen, såsom maktutövning. 

 

En pedagog har försökt få arbetslaget att anpassa dagens rutiner och planerade aktiviteter för att i 

möjligaste mån undvika avbrott i barnens lek. Personalen brukar förbereda barnen att det snart är till 

exempel måltid så att barnen tänker på att avsluta leken. Det visade sig vara svårt att genomföras i 

praktiken på grund av all jobb med att färdigställa dokumentationer och andra orsaker. Här faller 

naturlig Fröbels teori att barnets fria lek har sin naturliga plats i förskolan och om barnets lek inte 

avbrytas eller hindras från den vuxne, så frodas leken (Lindqvist, 1996). 

 

 

Det är betydelsefullt vad man själv prioriterar när man jobbar med barn i förskolan. Enligt den 

reviderade läroplanen för förskolan 98 ska vi medvetet använda oss av leken för att främja barns 

utveckling och lärande. Detta innebär att det är vårt uppdrag att arbeta för. I Kvalitet i förskolan 

(Skolverket 2005) beskrivs tydligt att leken inte utvecklas av sig själv utan det behövs tillräckligt 

med tid och utrymme. Barnen behöver få möjlighet att leka utan avbrott under sammanhållen tid. 

 

 

5.2 Pedagogens syn på betydelsen av lek för barns lärande och utveckling 

 

Deltagarna i intervjuundersökningen visade en gemensam syn på att leken är viktig för barnens 

lärande. Barn lär av varandra genom att kommunicera, lyssna och samtala mellan andra barn i 

gruppen och mellan vuxna och barn. De säger så här: 

 

Vi leker för att lära, vi vävar in språk, matematik vi vävar in motorik alla de här 

kommer in i den här leken. Bara jag som pedagog är medveten om min roll.  

 

De tränar sin motorik, sitt språk och använder eller befäster sina kunskaper. De är 

kreativa, fantasifulla, bearbetar svårigheter, går in i en annan roll, lever ut olika 

känslor och löser konflikter. 

 

Barnen lär sig genom att själva agera men också genom att lyssna, samtala och 

genom att härma andra barn och vuxna. Viktigt att vara en bra förebild 
 

Jag kan tolka pedagogernas svar att de är inspirerade av Vygotiskys syn på lek och lärande, vilket är 

att leken är den dominerande källan till barns utveckling av tankar, känslor, förmågor, fantasi, 

kreativitet och där skapas också fiktiva situationer (Lindqvist, 1996).  Pedagogerna anser att all lek 

är lärande och lärorika och säger så här: 
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Jag tycker att all lek är lärande för barnen om leksignalerna följs. Om barnen inte 

leker kan vi vuxna uppmuntra till lek eller introducera en lek genom att själva 

delta och föra in lekmaterial. Om det finns barn som inte kan leksignalerna 

samförstånd, ömsesidighet, turtagande måste vi lära dem hur man leker genom att 

själva vara med i leken.  
 

Alla situationer är lärande hela tiden, jag kan inte se någon situation som inte är 

lärande.   

 

Lek och lärande är jätte viktigt och man formas som människa. Det är hela tiden en 

ständig pågående utveckling i leken.[….] men jag som pedagog måste gå in och 

tillföra leken utmaningar och ge leken en skjuts framåt.  

 

Pedagogernas svar kan tolkas som att den vuxens deltagande är en förutsättning för att leken blir mer 

lärorik och vara längre. Detta kan förstås ur Vygotskijs teori om den potentiella utvecklings- zonen 

där barnen behöver utmaningar för att nå nästa zon i sin utveckling (Lillemyr 2002). Enligt min 

tolkning kan jag se att pedagogens svar tar sin utgångspunkt i ett mer sociokulturellt perspektiv. Det 

betyder att man som pedagog har en betydelsefull roll att fylla för att leken och lärande mötas och 

integreras samt utvecklas.  

 

Samtliga pedagoger delar upp leken i styrd lek respektive fri lek men både är lärande och 

framkommer i förskolan. Styrd lek eller planerade aktiviteter är ett lärande moment och där kan man 

få alla barn att medverka. De lyfter fram att barnen leker mest vardagliga lekar och det som barnet 

upplevt, sett eller hört i sin omgivning. Löfdahl (2002) visar i sin undersökning att innehållet i barns 

lek är en del av deras dagliga tillvaro som tar form i leken. Barnen gör en koppling mellan den 

omgivning de befinner sig i och sina egna lekar inom kamratkulturen, där olika livs frågor och 

maktrelationer blir ett led i barnens utveckling. Detta stämmer till en vis del med Piagets tankar om 

att barnets lekar utvecklas genom imitation. Däremot förutsätter Piaget inte den vuxnes närvaro för 

att lära barnet att leka och att leken är ett sätt då barnet själv befästa redan inlärda mönster. Piaget tar 

alltför liten hänsyn till kulturella, situationsbetingade och sociala faktorer som kan vara avgörande 

för anpassningen mellan barn och omgivningen (Lindqvist, 1996).  

 

Pedagogerna erbjuder olika lekvrå för att inspirera och utmana barnen och detta genom både 

planerade aktiviteter och den fira leken.  Lillemyr(2002) belyser att en stor vikt bör läggas vid en 

variation mellan olika former av lek och lärande det vill säga en växelverkan mellan barnstyrda och 

vuxenorganiserade aktiviteter. Vidare beskriver Charlotte Tillgren (2003) pedagogens styrning till 

barnens lek för att få barnen att utveckla självtekniker, så att de vill leva upp till förskolans och 

samhällets normer.  

 

När de vuxna går in i barnens lek och visar t.ex. temats karaktäriska rollfigurer ges möjligheter för 

barnen att kliva in i en lekvärld. Löfdahl(2004) refererar till Lindqvist (1996) som beskriver ett 

lekpedagogiskt arbetssätt genom att pedagogerna tillsammans med barnen skapar rum och 

möjligheter för lek, så kallade lekvärldar. Pedagogen föreslår en aktivitet och delar ut roller så att 

barnen få uppleva olika känslor och roller. 

 

Det är vanligt mellan pedagogerna att man som vuxen dramatiserar olika roller som ger liv i leken 

genom gestaltning. Sedan hjälper de barnen att skapa fiktiva lekvärldar. Var och en kan utveckla 

sina lekhandlingar inom ramen för den gemensamma fiktionen och på så vis undvika att det uppstår 

maktkamp, menar Lindqvist (1996).  
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5.2.1 Vad barnen kan lära sig i leken 

 
I detta avsnitt synliggörs och lyftes fram en del viktiga elementer som barnet utvecklas i sin lek. Det 

är svårt att sammanfatta lekens betydelse för banens lärande i ett fåtal punkter. Men för att knyta 

samman väljer jag att lyfta fram lekens betydelse för barns utveckling av kommunikation och social 

kompetens, fantasi och kreativitet, känslomässig och intellektuell. 

 

Kommunikativ och social utveckling 

 

En pedagog säger att: Leken ger stora möjligheter till att utvecklas socialt. I leken 

måste du kunna ge och ta. Du måste samspela med alla; både de tystlåtna och de 

bestämmande. Du får ta plats i leken samtidigt som du måste ge plats till alla andra.  

 

Samtliga pedagoger tycker att barnen kan lära sig mycket i leken. De betonar att barnen lär sig den 

sociala kompetensen i leken genom samspelet med de andra. Barnen har möjligheten att integrera 

med andra barn och vuxna. Barnen lär sig de sociala lekreglerna; turtagning, ömsesidighet och 

samförstånd, och empati. Barnen hjälper och tröstar om något barn är ledsen eller behöver hjälp. 

Även Knutsdotter Olofsson (1987) lyfter fram vikten av att barnen förstår leksignalen, att detta är på 

lek. Det är även viktigt att barnen förstår de sociala lekreglerna t.ex. turtagande, vilket betyder att 

man turas om när man ska bestämma i leken. Ömsesidighet innebär att alla är på jämställd nivå 

oberoende av ålder, kön eller styrka. Samförstånd innebär att båda förstår varandra om att de leker 

och vad de leker. 

 

För att kunna leka måste du också kunna kommunicera. Du måste både kunna tala 

och lyssna. Du kan kommunicera med gester och med kroppsspråket, men att 

kunna tala och uttrycka sig verbalt är ändå centralt. Genom leken får barnen 

möjlighet att träna sitt språk, sitt ordförråd och olika begrepp. De kan också lära sig 

mycket språkligt genom att härma andra barn.  

 

Pedagogen anser att språket stimuleras och tränas i leken. Barnen måste kunna uttrycka sig så att 

andra förstår och de måste själva förstå vad andra säger. När barnen leker utvecklar de sin 

kommunikativa kompetens genom att de lär sig förstå vissa signaler i språket. Barnen kommunicerar 

med varandra genom att använda ord, gester, ljud, speciella tonfall, röstlägen och andra signaler 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Framför allt i rolleken utvecklar barnen alla de som 

Knutsdotter Olofsson (1999) kallar för kommunikativa färdigheterna så som att lyssna, ta en annans 

perspektiv, anpassa sig till andra barns idéer och själv ge egna förslag. 

 

Fantasi och kreativitet 

 

Barnen går in i olika roller. De skapar tillsammans en handling i leken och de ”ger 

liv åt föremål”. En liten brandbil kan till exempel bli barnets utryckningsfordon 

när det brinner. 

 

Pedagogen anser att leken stimulerar barns fantasi och kopplar samtidigt till den reviderade 

förskolans läroplan. I läroplanen belysas att leken och det lustfyllda lärandets olika former stimulerar 

barns fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem (Lpfö). I leken är allt möjligt skriver Pramling Samuelsson & Sheridan 

(1999). Barnen tolkar andras budskap, förhandlar och använder olika strategier. Här känner man igen 

Vygotskijs (1995) syn om det kreativa barnet som kan reproducera det som finns lagras i minnet och 
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är nödvändig förutsättning för tänkandet. Det är den kreativa aktiviteten som gör att barnet kan skapa 

något nytt och genom fantasi tolkas erfarenheter och känslor. Han skriver också att grunden för 

barnets skapande finns redan i leken och i leken tolkar barnet sina upplevelser och ge dem liv genom 

att t.ex. dramatisera.  

 

Känslomässig utveckling 

 

Pedagogerna anser att i leken lär sig barnen att hantera känslor.  
 

I leken får du träna upp din empati. Ena dagen är du kanske en sjuk liten hund och 

nästa dag tar du hand om den sjuka lilla hunden.  

 

I leken har barnen möjligheter att bearbeta upplevelser av känslomässig natur d.v.s. det barnet 

upplevt, sett och hört kan spelas upp i leken. I leken lär barnen känna sina känsloreaktioner, få 

kontroll över t.ex. rädsla eller ilskan och lär sig att reagera passande i en viss situation. För varje 

gång använder barnen t.ex. ilskan eller ledsenhet i leken blir den mer hanterlig efter varje gång 

barnen prövar sina känslor i leken (Knutsdotter Olofsson, 1987). 

 

Pedagogerna anser att leken kan bidra till att barnen bearbetar sina känslor och kan känna, förstå och 

respektera sina egna känslor och reaktioner. De anser att i leken förväntas barnen att kommunicera 

med varandra och på så sätt lära sig samhällets normer och värdar. Gemensamma erfarenheter och 

upplevelser i leken verkar vara en av de viktigaste källorna till utveckling av vänskapsrelationer och 

medkänsla mellan barnen. I leken lär barnen att visa empati för sina kamrater (Öhman2003). Han 

menar att empatisk förmåga är en viktig förutsättning för att barnen ska kunna hantera konflikter på 

ett bra sätt. I leken väcks olika känslor och barnen behöver tänka efter för att samspela med andra i 

gruppen (2003). I leken, menar Tullgren (2003), att barnen uppfostras till att bli goda samhällsmed- 

borgare med empati och social kompetens. 

 

Det finns alla möjligheter till lärande genom lek. Genom leken får barnen också gå 

in i olika känslor. Lek är läkande! Ett barn som legat på sjukhus leker sjukhus och 

tar då själv rollen som sköterskan med sprutan som gör ont. Ett barn vars farmor 

har dött leker gärna död och begravning för att få känna, förstå och bearbeta det 

som har hänt. Vuxna behöver tala om svåra händelser. Barn behöver bearbeta dem 

i leken.  

Citatet ovan kan tolkas utifrån Fröbels tankar, vilket är att barns lek är den viktigaste kärnpunkten 

för bans andliga och moraliska utveckling. Vidare anser han att leken är en avbild av allt mänskligt 

liv och leken skapar glädje, frihet och tillfredställelse (Lindqvist, 1996). 

 

 

Vidare belyser Öhman (2003) den vuxnas förhållningssätt gentemot barn som är viktigt i 

utvecklingen av barns empati. De värderingar som genomsyrar mitt handlande som pedagog 

påverkar vad barnen lär sig under sin tid i förskolan. Knutsdotter-Olofsson (1991) betonar också att 

mycket av barns lek är uttryck för deras tankar och känslor, deras minne och uppfattning om världen. 

Hon anser vikten av den vuxnas närvaro i barns lek och att den vuxne har möjlighet att vidga leken 

och ge den energi och på så sätt skapa lärandesituationer för barnen. Vuxennärvaro skapar även 

möjlighet att hjälpa barnen förstå hur lek går till, ordna så att fler barn kan delta i leken samt 

engagera de som verkar stå utanför och på så sätt påverka innehållet i barnens kamratkulturer 

(Löfdahl, 2007). I Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) betonas den vuxnes engagemang för att ta 

tillvara alla tillfällen att ge barnen kunskaper och upplevelser som inbjuder till lek både i vardagen 

och i större temaarbeten.   
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Kognitiv utveckling 

 

Pedagogerna anser att barnens föreställningsförmåga tränas i leken beroende på vad de har upplevt, 

hört och sett. 

 

Barnen tränar på sina kunskaper i leken. De dukar till kalas för sex personer och 

räknar tallrikar och bestick samt stolar så att det ska räcka till alla. Sin tanke- 

förmåga får de använda bland annat för att lösa problem som uppstår i leken. 

Föreställningsförmågan tränar de genom att ta olika roller.  

 

Detta innebär att barnens föreställningsförmåga tränas när de leker med andra och utbyter 

erfarenheter och uppfattningar. En föreställning handlar om att skapa en uppfattning om världen, 

olika händelser och företeelser (Knutsdotter Olofsson, 1999). Vidare beskriver hon barnens förmåga 

att föreställa sig verkligheten i framför allt i låtsaslek är vägen till abstrakt och symboliskt tänkande. 

Föreställningen om förvandling av t.ex. sand till kaka och tillbaka till sand igen stimulerar till 

tänkande och mot abstrakt tänkande (Knutsdotter Olofsson, 1987). Hon refererar till Vygotiskys 

uttryck att det är bara i leken som barn kan frigöra sig från verklighetens bojor. Genom att barnen 

föreställer sig olika roller upplever barnet företeelser ur en annans synvinkel, vilket bidrar till att 

minska egocentrismen. Detta innebär att barnet kan bortse från sin egen situation och föreställa sig 

världen med en annans ögon socialt, emotionellt och kognitivt. De lär sig också förstå att andra har 

annorlunda tankar, känslor och synsätt än dem själva (1987). 
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6 Diskussion 

 
Syftet med min studie var att undersöka lekens betydelse för barnens utveckling och lärande och hur 

förskollärare förhåller sig till barns lek. I det här avsnittet kommer jag att diskutera och formulera 

några reflektioner kring mina resultat. Resultatet sätts i relation till tidigare forskning och teorier, 

bland annat Vygotiskjs och Piagets teorier  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att deltagarna i intervjuundersökningen anser att leken är viktig för barnens lärande 

och utveckling. De påstår dock att den fria leken har större utrymme än den styrda. Den fria leken 

förekommer mycket i den pedagogiska verksamheten. Trygghet, tid och en inspirerande miljö lyfts 

fram som viktiga faktorer för att lärande ska ske. Vidare betonas vikten av att pedagogen är delaktig 

i leken, vilket stämmer väl överens med Vygotskijs tankegångar. Denna uppfattning står i stark 

kontrast till Piagets syn på lek och lärande 

 

Vygotskij poängterar betydelsen av vuxennärvaro för att barnens lek ska vara längre och utvecklas. 

Det barnet klarar på egen hand och med hjälp av en vuxen eller mer erfarna barn skapar 

förutsättningar för utveckling. I den ”potentiella utvecklingszonen” sker ett kommunikativt 

samarbete mellan barn och vuxna på så sätt kan barnen visa hur de ska genomföra en viss handling 

Genom att barnen deltar i leken och tolkar andras handlingar så lär barn av varandra i en potentiell 

utvecklingszon.  Piaget däremot anser att vuxna inte ska vara aktiva i barns lek utan endast ingripa 

när leken spårar ur eller vid konflikter barnen emellan. Medan Piaget anser att leken är ursprunget 

för barns hela utveckling. Jag kan tolka resultatet som att det inte knytas an till Piaget funktionella 

inställning till leken. Hans resonemang bygger på att barnen självständigt ska befästa och bearbeta 

sina kunskaper och den vuxne ska befinna sig utanför leken och enbart stimulera med rekvisita.   

 

 

Pedagogerna anser att den fria leken är central för barnen, men att tidsbrist är ett problem. Barnens 

lekar avbryts nämligen ofta på grund av samlingar, måltider osv. Några av pedagogerna har försökt 

att anpassa de vardagliga rutinerna efter barnens lek, men detta var svårt att genomföra i praktiken. 

Jag tror dock att det är möjligt att hitta en lösning genom att kontinuerligt reflektera över det egna 

arbetssättet. En lyhörd pedagog bör enligt min uppfattning alltid fundera över syftet med de 

planerade aktiviteterna utifrån barnens perspektiv. Vidare är det viktigt att förstå hur barnen själva 

uppfattar lekens förutsättningar. Exempelvis har tid, rum och material stor betydelse för innehållet i 

lekarna och barns möjligheter att skapa mening.  

 

Idag betraktas barnen som kompetenta sociala aktörer och aktiva i sitt eget lärande och utveckling. 

Pedagogerna i intervjuundersökningen lyssnar på barnen och utgår från deras intressen, 

förutsättningar och behov i utformningen av verksamheten. De menar att man ska försöka undvika 

att begränsa barns kreativitet genom att närma sig deras perspektiv. Det handlar om att försöka förstå 

barns tankar – en förutsättning för att kunna uppmuntra och stödja.  

 

Resultaten visar att barns medfödda förmåga att leka måste få viss stimulans av vuxna för att 

utvecklas. Barns lekar påverkas av vad de vuxna gör och av den kontext som de befinner sig i. En 

aktiv vuxen förhåller sig till barns lek genom att skapa en tillåtande, lekfull och trygg atmosfär med 

tydliga leksignaler och lekregler. I en sådan miljö frodas barns leklust. 
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Enligt min uppfattning bör pedagogerna vid olika lek tillfälle leka med språket genom samspelet och 

föra en dialog som berikar barns ordförråd. Pedagogen framhåller att barnstimuleras såväl 

känslomässigt som intellektuellt som vad gäller fantasi och kreativitet genom att de som pedagoger 

är medlekare. Detta genom att låtsas smaka på barns sandkakor eller föreslå olika lekteman inriktade 

mot de normer och värderingar som uppfattas som riktiga i samhället. Jag anser att den vuxne kan gå 

in i leken utan att dominera utan istället utvidga och utveckla lekarna och deras olika lektema. 

Barnen motiveras till att lära under absolut normala förhållanden i leken. 

 

 

Pedagogerna framhåller att deras viktiga uppgift är att vara bra förebilder och skapa en god atmosfär 

för olika former av kommunikation mellan barnen och mellan vuxna och barn. Detta stämmer väl 

överens med Knutsdotter Olofsson (2009) som menar att barnets språk berikas när de får möjlighet 

och större lekutrymme. Vidare menar hon att för att få en riktig språkmiljö krävs en vuxens 

deltagande och engagemang för att barnen ska utveckla alla former av kommunikationsfärdigheter så 

som att lära sig lyssna, ta andras perspektiv, ge uttryck för egna idéer, anpassa sig efter andras 

föreställningar och förslag. Jag vill framhålla att kommunikationen och samspelet är byggstenar för 

leken samt att barnen måste tillägna sig språket för att kunna samspela och förstå lekens regler och 

innehållet. Jag anser att språket stimuleras och tränas i leken därför är den vuxnes närvaro av 

betydelse för att skapa en rikare kommunikation som innehåller dialog och för att kommunikativa 

situationer utvecklas.  

 

Intervjuundersökningen har medfört att jag har blivit mer uppmärksam på den vuxnes roll och 

förhållningssätt i samband med barns lek. Jag har även utvecklat större förståelse för variationen och 

komplexiteten i olika lekformer.  

 

 

6.2 Fortsatt arbete  

 

Något som jag gärna skulle vilja fördjupa mig inom är hur jag som pedagog i framtiden kan skapa 

mötesplatser mellan mig och barnen för att kunna se på verksamheten ur barnsperspektiv. Kan vi 

som vuxna sätta in oss i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och behov 

samt verka för deras bästa? Det skulle även vara intressant att undersöka hur barnen själva tolka och 

uppfatta leken som ett redskap för att främja deras lärande och utveckling och följa dem under en 

tidsperiod för att få se om och vad mer som utvecklas hos dem i leken. 
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Bilag 1: Informations brev                                   
 

Hej! 

 

Jag ska skriva ett examensarbete om lekens betydelse för barnens lärande och utveckling. Jag 

kommer att sätta leken i förhållande till lärande. Syftet med det här examensarbetet är att jag vill få 

en djupare förståelse och mer kunskap om förskollärares syn och förhållningssätt på barens lek.  

Här är mina frågeställningar för arbetet: 

 

Hur ser förskollärare på betydelsen av lek för barns lärande och utveckling? 

Hur förhåller sig förskollärare till barns lek och lärande? 

 

Jag försäkrar er att ni kommer vara anonyma i examensarbete. Intervjun kommer att ta ca 30 minut. 

Jag kommer att använda bandspelare under varje intervjutillfälle. Intervjupersonen är frivilligt att 

medverka i min undersökning och alla samlade material skulle användas endast till min forskning. 

Förskolors namn skulle inte framgå i arbetet. 

 

Vetenskapsrådet (2002) diskuterar kring individskydd som handlar om att vid forskning så är det 

viktigt att man se till de individer som är med i forskningen. I detta individskydd finns det fyra 

huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet handlar om att individen ska få reda på vad forskningen handlar om och vilka 

villkor som gäller för deltagandet. Forskningen ska alltid vara frivillig och man kan inte tvinga 

individen att fortsätta om den inte vill. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar i forskning ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att de uppgifterna om den enskilda 

individen endast får användas till forskningsändamålet. Med Samtyckeskravet innebär att deltagaren 

har rätt att själv bestämma om sitt deltagande  

 

Mvh 

Shurok mahdi 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Inledande informationsfrågor: 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan?  

3. Med vilka åldrar? 

 

Allmänna frågor angående leken: 

 

1. Vilka lekar leker barnen, kan du ge konkreta exempel? 

2. Hur tänker du om lek och lärande? 

 

a) När tycker du det är lärande för barnen?  

b) Hur lär sig barn?  

 

3. Vilka förutsättningar krävs för barnens lek? Till exempel tid, lokaler, material 

 

4. Hur ser du på din roll i barns lek? 

 

5. Hur stort utrymme i tid och rum har barnen för att leka den fria leken? 

 

6. Hur är det om de vill fortsätta sin lek?  

7. Hur använder pedagogen leken för barns lärande? Ge exempel  

 

a) Vilka möjligheter ser du när det gäller lek och lärande? Vilka svårigheter finns? 

b) Har synen på lek förändrats? 

c) Har synen på lek och lärande förändrats? 

d) Har barnens inställning till lek förändrats?  

 

Vad barnen kan lära sig i leken? Ge exempel 

 

• Fantasi & kreativitet? 

• Intellektuellt? Föreställningsförmåga, tänkande 

• Socialt? Empati, leksignaler 

• kommunikativt? Språket, lyssna, annans perspektiv 

 
Hur kan du som pedagog förhålla dig till leken så att den utvecklas: 

 

1. Vilken betydelse anser du att du har som pedagog för att utveckla barns lek?  

a) Hur gör du? Hur ni inspirerar barnens lek.  

2. Hur ser du på miljöns betydelse för leken? 

 

 


