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Syfte: Syftet med denna studie är att studera förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för 

barnens lärande i förskolan, samt hur förskollärare använder leken och inomhusmiljön som 

pedagogiska verktyg. 

 

Frågeställning: Vad är lek och vad är lärande enligt förskollärare? Hur och varför använder sig 

förskollärare av leken för att utveckla barns lärande? Hur kan förskolemiljön uppmuntra barnen till 

lek och lärande? 

 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat tio 

förskollärare inom Västerbottens län. Intervjuerna är inspelande och transkriberade för att få ett 

tillförlitligt resultat. 

 

Resultat: Det framkom att leken är väldigt viktig för barns lärande. Förskolebarn leker hela tiden 

och på så sätt blir leken ett uttrycksmedel för att kunna bearbeta sina uppleverser. I leken tränas 

fantasi, samarbete, konflikthantering och den sociala kompetensen. Barn lär sig i allt de gör under 

dagen och finns det pedagoger som kan spinna vidare på barnens intressen, nyfikenhet och utmana 

barnen så vidgas deras lärande yttterligare. Inomhusmiljön förändras utifrån barns intressen och 

behov samt att inomhusmiljön kan inspirera till lek och lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Förord 
Vi vill tacka alla våra respondenter för att ni har tagit er tid att svara på våra frågor, utan er skulle 

det inte ha blivit något examensarbete. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare som har hjälpt 

oss genom hela arbetet på ett sätt som har berikat våra tankar och idéer. Utan stöttningen och tron 

från våra respektive sambos och familjer så hade det här arbetet varit mycket svårare. 
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1. Inledning 
 

Vi studerar till förskollärare vid Umeå universitet och vi skriver nu vårt sista arbete innan examen. 

När vi berättar att vi läser till förskollärare och att utbildningen är tre och ett halvt år, reagerar folk 

på att det är en lång utbildning bara för att leka och ta hand om barn. Detta examensarbetet kommer 

därför att handla om lekens och inomhusmiljöns betydelse för barns lärande i förskolan. Vi vill 

dessutom lyfta olika synsätt på lek. 

 

Leken genomsyrar förskolans verksamhet och har en grundläggande betydelse för barns utveckling 

och lärande. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) menar att barn söker och erövrar kunskap 

genom lek. Med hjälp av leken och det lustfyllda lärandet stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande samt möjligheter att samarbeta och lösa 

problem. ”Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter.” (Skolverket, 2010, s.6). FNs konvention om barns 

rättigheter (som även kallas barnkonventionen) anser att barns rätt till lek är så grundläggande och 

viktig att den har skrivits in i de mänskliga rättigheterna för barn. §31 lyder, ”varje barn har rätt till 

lek, vila, och fritid” (Unicef.se). Leken har en grundläggande betydelse men lek är inte något som 

utvecklas av sig själv, det är många villkor som måste uppfyllas. Skolverket (2005) anser att bland 

annat stimulerande lekmiljöer, material, engagerade vuxna och tid samt att barn får tillräckligt med 

utrymme, är några av de betydelsefulla aspekterna för att barn ska kunna utveckla sin förmåga att 

leka. Mot denna bakgrund vill vi undersöka förskollärarnas syn på lek och lärande i förskolan. 

 

Vi har valt att avgränsa vårt arbete och därför kommer vi inte att lägga något fokus kring genus och 

barn i behov av särskilt stöd. Vi gör ingen skillnad på pojkars och flickors lek och vilket material de 

leker med, inte heller på manliga och kvinnliga förskollärares syn på barns lek. Vissa barn behöver 

ett särskilt stöd av pedagogerna i sin lek, vilket vi inte heller kommer att gå djupare in på. 

1.1 Problemformulering 

Pramling Samuelsson och Aspelund Carlsson (2010) menar att det specifika med förskolans 

pedagogik är att leken har en central plats i förskolans verksamhet. Vidare lyfter författarna att det 

finns två helt skilda riktningar inom leken. Leken tillhör inte endast barndomen längre, ungdomar 

och vuxna har gått in i lekvärlden via data- och tv-spel och därför har det även blivit accepterat att 

leka i vuxen ålder. Samtidigt så håller det ”skolinriktade” lärandet på att få en större plats i 

förskolans verksamhet. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) har en liknande uppfattning 

då de menar att lärarna ”pedagogiserar” leken för att barn ska lära sig något av det planerade 

innehållet. Det barnen får kunskaper om i leken blir viktigare än att leka. Lärare kan aldrig vara 

säkra på vad barn lär sig i leken, därför måste de se båda sidorna av leken. Barn måste själva få 

forma inriktning och innehåll i leken för att barns fria lek har ett värde i sig, barn leker för att leka 

inte för att lära.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att studera förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för 

barnens lärande i förskolan, samt hur förskollärare använder leken och inomhusmiljön som 

pedagogiska verktyg. Med utgångspunkt från vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar. 

 

 Vad är lek och vad är lärande enligt förskollärare? 

 Hur och varför använder sig förskollärare av leken för att utveckla barns lärande? 

 Hur kan inomhusmiljön uppmuntra barnen till lek och lärande? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Teori 

Med hjälp av olika teoretiska redskap i form av föreställningar, ord och begrepp kan vi analysera 

människors handlingar. Att förstå andra människor är en tolkningsprocess. Teorier hjälper oss att se 

samband mellan till exempel uppväxtmiljö, förutsättningar för lärande, insatser i förskolan och 

vänskapsförhållanden (Imsen, 2006). Vi har valt att utgå från olika teorier kring barns lek, 

utveckling och lärande för att vi vill få en djupare förståelse för detta ämne. Vi har tagit avstamp i 

två olika teorier som vi anser kompletterar varandra och som belyser vårt syfte. 

 

2.1.1 Konstruktivismen 

Imsen (2006) menar att konstruktivismen är nära besläktad med kognitiv teori. Inom 

konstruktivismen talas det om den kognitiva konstruktivismen och den sociala konstruktivismen. 

Kognitiv konstruktivism innebär kortfattat att i interaktion mellan individen och omvärlden, där 

omvärlden oftast uppfattas som ting, sker inlärningen i individens inre. Social konstruktivism 

innebär kortfattat att inlärningen är social, där språket har en stor betydelse (Imsen, 2006). 

 

Jean Piaget (1896-1980) föddes i Schweiz och är en framstående företrädare inom den kognitiva 

konstruktivismen. Hans mål med teorin var att ge en helhetsbeskrivning av den mänskliga 

intelligensen och dess utveckling (Jerlang, 2008). Jerlang skriver vidare om Piagets tankar kring 

kunskap och utveckling som enligt honom utvecklas i aktivitet med omvärlden. Lillemyr (2009) 

menar att Piagets kognitiva utvecklingsteori kan ses som en inlärningsteori då han lägger stor vikt 

vid att förklara och beskriva hur barn på olika nivåer och mognad tillägnar sig kunskap och 

erfarenheter. Utifrån den kognitiva utvecklingsteorin har Piaget utvecklat en teori om lek (Lillemyr, 

2009). Lillemyr skriver att leken är en viktig del i barns utveckling och att Piaget menar att en 

viktig funktion i barns lek är att bearbeta alla intryck, problem och motsättningar som barnen träffar 

på. När barn upprepar och imiterar lekarna och aktiviteterna, för att sedan vidareutveckla leken med 

fler detaljer då kan barn förstärka och generalisera sina kunskaper. Genom leken utvidgar barn sin 

förståelse av omvärlden (Jerlang, 2008). Vidare skriver Jerlang att Piaget menar att leken är 

övervägande assimilation och att det är grunden för barns inlärning. Detta innebär att människan 

tillfogar, förändrar och använder den nya erfarenheten med den gamla och på så sätt vidgar 

assimilationen barnets värld. Ackommodation är också en anpassningsprocess som innebär att nya 

erfarenheter läggs till de redan existerande kunskaperna och människan anpassar sig då efter 

omgivningen (Jerlang, 2008). Lillemyr (2009) menar att Piaget var mot lärarstyrd undervisning 

eftersom barnet skapar sin kunskap själv i interaktion med omgivningen. 

 

Jerlang (2008) beskriver Piagets stadieteori och stadierna definieras utifrån de förändringar som 

utvecklas i de kognitiva strukturerna. Utvecklingen är något som alla barn genomgår men Piagets 

teori är ingen mognadsteori utan det handlar istället om kunskapsutveckling via barns handlingar i 

en stimulerande och empatisk miljö, det vill säga barns egen ”konstruktion”. 

 

Lev Semonovij Vygotskij (1896-1934) är en av de främsta sovjetiska teoretikerna (Imsen, 2006). 

Han är också en framträdande person inom social konstruktivism, menar Lillemyr (2009). Enligt 

Lillemyr (2009) är Vygotskijs teori nära besläktad med Piagets kognitiva synsätt. På grund av 

likheterna i deras tankar och teorier kring människans utveckling. Det finns dock samtidigt 

avvikande åsikter. Imsen (2006) anser att det är mer korrekt att kalla Vygotskijs teori för 

sociokulturellt perspektiv. 
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2.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

För Vygotskij var människans utveckling ett centralt tema i psykologin. Han ansåg att det var viktigt 

att ta med den historiska aspekten av individens utveckling, en människa måste förstås i tid och 

rum. Imsen (2006) menar att Vygotskijs teori måste förstås som ett resultat av flera 

utvecklingsprinciper. Mänsklig utveckling kännetecknas enligt Vygotskij av samspelet mellan 

mognad och miljöförhållanden samt i interaktion med andra. Användningen av språket blir då ett 

redskap, först och främst talet för att bemästra omgivningen. Imsen (2006) skriver vidare att en 

viktig del i Vygotskijs syn på intellektuell utveckling är att allt tänkande har sin utgångspunkt i det 

sociala samspelet. Jerlang och Ringsted (2008) beskriver det som att utvecklingen går från det 

sociala samspelet till det individuella – från människans yttre till människans inre. 

 

Vygotskij hävdar att när det gäller undervisning bör man planera och studera förhållandet mellan 

lärande och utveckling. Detta kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen (Imsen, 2006). 

Från barnets första levnadsdag finns ett ömsesidigt förhållande mellan lärande och utveckling. 

Innan barnet börjar skolan med den formella undervisningen har barnet tillägnat sig en förhistoria. 

Lillemyr (2009) skriver vidare om Vygotskijs två utvecklingsnivåer, den existerande 

utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån. Den existerade utvecklingsnivå är där barnet 

är i sin utveckling, om undervisning bara planeras utifrån där barnet redan är i sin utveckling blir 

undervisningen tråkig. Den potentiella utvecklingsnivån handlar om den kommande utvecklingen, 

som barnet med hjälp av handledning klarar av. Barn behöver utmanande uppgifter som ligger lite 

före deras utveckling och saker som kan kittla deras nyfikenhet. Imsen (2006) uttrycker det såhär: 

”Barnet gör först saker med hjälp av någon vuxen eller någon som kan mer än det självt, därefter 

på egen hand.” (Imsen, 2006, s 316). 

 

                                          Figur 1 Den proximala utvecklingszonen (Imsen, 2006, s 317) 
 

 

 

Vygotskij ser inte lärarstyrd undervisning som något problem så länge det förekommer ett samspel 

mellan lärare och elev samt att läraren känner till elevens utvecklingsnivå (Imsen, 2006). 

 

Imsen (2006) lyfter Vygotskijs syn på lek, där några viktiga kännetecken är att leken ska förknippas 

med glädje samt att den är regelstyrd. När barn inte har fått alla sina behov tillfredsställda skapar 

barnen en imaginär situation, med andra ord en lek bara på låtsas. I leken kan det hända att barn 

höjer sig över miljöns fysiska begränsningar, i leken tar barnet makten över omvärlden. Barnet 

uppfattar föremålen med sina sinnen men kan bortse från det i leken.   
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2.2 Begreppet lek 

Carlgren (1999) skriver om Friedrich Fröbel och hans pedagogik som bland annat präglades av 

lekens betydelse för inlärning. Fröbel föddes år 1782 och hans pedagogik har influerat den svenska 

förskolan sedan barnträdgården etablerades. Författaren menar att Fröbel lyfter både barns egen lek 

som de uttrycker och utvecklar som de själva vill samt aktiviteter som är mer styrda och undersöks 

tillsammans av barn och vuxna. Det naturliga sättet för barn att uttrycka sig på är genom lek. 

 

Løkken, Haugen och Röthle (2006) menar att hur pedagoger ser på lek är beroende av de kunskaper 

och erfarenheter pedagogen har med sig. Lillemyr (2009) anser att inom förskolepedagogiken 

betraktas barns lek som ett grundläggande område. Han belyser att det finns minst tre skäl till varför 

det är viktigt att den pedagogiska verksamheten tillgodoser barns lek. För det första har 

pedagogerna möjlighet att observera barns lek i syfte att lära sig mer om barnen. För det andra kan 

barnen i leken göra erfarenheter samt utforska, pröva och använda sin fantasi och på så sätt lära 

känna sig själva och utveckla självtillit. Han anser också att barn får erfarenheter av att klara av 

olika utmaningar i leken. Det tredje skälet är att barn socialiseras genom leken (Lillemyr, 2009). 

Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att oavsett vad man har för teoretisk utgångspunkt så är man 

eniga om att leken har en stor betydelse för barns utveckling. Samtidigt kan inte leken bara 

beskrivas med lust och glädje, eftersom den innehåller så många dimensioner.   

 

Langlo Jagtøien et al. (2002) anser att begreppet lek är svårt att beskriva. Detta är något som 

Lillemyr (2009) och Knutsdotter Olofsson (2007) håller med om. Lillemyr (2009) menar att leken 

är svår att beskriva eftersom samma form av lek kan vara olika från gång till gång, barn uppfattar 

samma lek på olika sätt samt att leken kan uppfattas olika beroende på vart leken leks. Knutsdotter 

Olofsson (2007) anser att allt barn gör inte är lek även om vi vuxna kallar det för lek. Författarna 

har försökt att definiera begreppet lek och vi kommer nu att med hjälp av författarnas definitioner 

försöka förklara begreppet lek. 

 

Langlo Jagtøien et al. (2002) lyfter sju moment som utgångspunkt för att förstå leken. Barn leker 

inte för att lära, de leker för att leka. När barn leker är inte resultatet det väsentliga, det väsentliga är 

att leka. Leken är inte något som i förväg är planerat, vad som helst kan hända. Langlo Jagtøien et 

al. (2002) och Lillemyr (2009) anser båda att leken är en frivillig aktivitet som individen själv väljer 

att delta i. Vidare hänvisar Langlo Jagtøien et al. (2002) till Joseph Levys mångdimensionella 

tankemodell för lek, där bland annat den inre motivationen är viktig. Lillemyr (2009) har delvis 

utgått från Joseph Levys modell när han utvecklade sin helhetspedagogiska förståelse av lek som 

består av fyra dimensioner som går in i varandra och är varandras förutsättningar. Denna modell får 

inte ses som en fullständig definition utan som en bred ram för att förstå leken. Så här skriver han 

om den första dimensionen, inre motivation: 

 

”Leken utmärks av att den är motiverad inifrån. Den är ofta förknippad med spänning och 

lustkänsla och har därför en stark dragningskraft på barnen. Den är i sig själv belöning nog. Leken 

kan därmed också fungera som en viktig förutsättning för lärande och senare verka motiverande för 

aktivitet.” (Lillemyr, 2009, s.49) 

 

Langlo Jagtøien et al. (2002) anser att leken är här och nu och att den får en att glömma både tid och 

rum. Vidare menar författarna att den som leker blir helt uppslukad, den leker med hela sitt jag och 

dennes uppmärksamhet och koncentration är totalt fokuserad på leken och de vill aldrig sluta leka. 

Ett annat moment som författarna lyfter är spänning, trygghet och kontrasten där emellan. För att ett 

barn ska kunna gå in i en lek så måste de känna sig trygga, om barnet känner sig otryggt kommer de 

inte att delta i leken. Samtidigt måste det finnas inslag av spänning i leken för att leken ska få näring 

att utvecklas. I Lillemyrs (2009) helhetspedagogiska förståelse av lek beskriver han den tredje 
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dimensionen, den inre basen för kontroll. Detta innebär att barnet kan kontrollera det som händer i 

leken och själv ta initiativ och sätta gränser samt bestämma sin egen roll i leken. Langlo Jagtøien et 

al. (2002) menar att leken är spontan och öppen för förändringar, en lek behöver inte vara logisk. I 

det sjunde och sista momentet lyfter Langlo Jagtøien et al. (2002) ”Låtsas som om” lek, vilket är en 

lek där barnen kan skapa situationer som inte är verklighet. Vygotskij och Piaget talar om rollek 

och/eller symbollek, att kunna låtsas är en viktig egenskap för att få alla rollekar att fungera (Langlo 

Jagtøien et al., 2002). Den andra dimensionen i Lillemyrs (2009)  helhetspedagogiska förståelse av 

lek innefattar att barn kan åtsidosätta verkligheten. Han skriver så här: 

 

”De bortser från sin egen person, vilket ger frihet och möjlighet att använda fantasi, skapande 

förmåga och egna förutsättningar. Barn vet att de ”låtsas som om” i leken. Verklighetens krav och 

normer gäller inte, vare sig barnen går in i en viss roll, eller om de fullständigt går upp i 

aktiviteten. Detta ger leken trygghet eller så kallad låg risk för barnen. De vågar mer i leken än i 

aktiviteter där de bedöms efter vad de klarar av. Leken ger barn en unik möjlighet att uttrycka sig 

utifrån sina egna förutsättningar.” (Lillemyr, 2009, s.49) 

 

Knutsdotter Olofsson (2007) anser att när barn leker transformerar de verkligheten till något annat. I 

låtsaslek verkar det som att barns medvetandetillstånd förändras, de stänger ute omvärlden och är 

uppslukade av det de gör. 

 

Den sista dimensionen i Lillemyrs (2009) helhetspedagogiska förståelse av lek handlar om samspel 

och kommunikation, där samspelsfärdigheter och lekregler är viktiga för att kunna utveckla leken 

tillsammans med andra. Ett liknande resonemang har Knutsdotter Olofsson (2007) kring lekregler, 

hon menar att kommunikationen och förståelsen av leksignaler är betydelsefullt hos mottagaren och 

avsändaren. Vissa sänder otydliga signaler och vissa kan ha svårt att uppfatta leksignalerna. Den 

som deltar i leken kan tolka den på olika sätt, till exempel att en stol både kan vara en stol och en bil 

eller att ett barn tror att den som gråter i leken är ledsen på riktigt (Knutsdotter Olofsson, 2007). 

Vidare anser författaren att det är leksignalerna som hjälper oss att tolka och förstå att det som sker i 

leken är lek. Ett leende på läpparna, tonläget på rösten eller mimik är några exempel på leksignaler.    

 

2.2.1 Fri lek och styrd lek 

Skolverket (2005) menar att leken är grunden i barns utveckling och lärande. Det är därför viktigt 

att personalen: 

 

”organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material för olika former av 

lek samt ger dem upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och förmågan att leka.” 

(Skolverket, 2005, s.27) 

 

”använder leken som ett medel så väl i arbetet med barngruppen som i arbetet med enskilda barns 

utveckling och lärande.” (Skolverket, 2005, s.27) 

 

Fri lek är något som Knutsdotter Olofsson (2007) beskriver som att barnen själva bestämmer 

formen och innehållet i leken. Leken är dock inte fri från vuxna då hon anser att barn behöver stöd 

och hjälp av vuxna i leken för att kunna utveckla det de hade tänkt. Langlo Jagtøien et al. (2002) 

anser att pedagoger måste ge barn tid och rum för den fria lekens utveckling. Författarna menar att 

det är barnen som styr den fria leken genom att sätta igång leken, välja lek och välja kamrater att 

leka med. De anser också att när barn leker med andra barn med olika positioner som till exempel, 

ålder, kreativitet och samarbetsförmåga så utbyter de erfarenheter med varandra. Vidare skriver 

Langlo Jagtøien et al. (2002) ”...att väldigt många menar att vi som vuxna inte får lägga oss i allt 

för mycket i barns lek.” (s.155). Samtidigt som de menar att de vuxna inte helt kan lämna den fria 
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leken utan att veta vad barnen leker. För barn uppstår lek i alla möjliga situationer därför anser 

Langlo Jagtøien et al. (2002) att vi inte endast kan använda leken när pedagogerna anser att det är 

nödvändigt, det vill säga i lärande syfte. 

 

Knutsdotter Olofsson (2007) menar att i början av leken återskapar barn tidigare upplevelser som 

baseras på minnen för att sedan bli en nyskapande fantasilek, fantasin bygger på verkligheten. På 

liknande sätt beskriver Lillemyr (2009) att barn bearbetar erfarenheter. Knutsdotter Olofsson (2007, 

s.39) beskriver ett exempel med två och ett halvt årige Joel som har varit hos tandläkaren efter att 

han slagit i tanden. Joel bearbetar upplevelsen hos tandläkaren genom att han när han leker med 

Birgitta intar han rollen som tandläkare. Samtidigt som han lugnar patienten Birgitta med lugn röst, 

lugnar han även sig själv och intalar sig att det är inte farligt. Dessutom lyfter Knutsdotter Olofsson 

(2007) att barns lek lätt kan bli störd om de blir distraherade av annat eller andra och tappar då 

sammanhanget. Hon menar att i leken är det mycket som barn ska hålla reda på och utveckla och 

därför är det bra att de får leka ostört. 

 

Lillemyr (2009) anser att lärare måste variera mellan fri lek och styrd lek, för att barnen ska få en 

allsidig kunskap och förståelse. Som tidigare nämnts så lyfter Skolverket (2005) att förskolan ska 

organisera verksamheten så att barn får möjligheter att lära genom lek. Skolverket (2010) skriver att 

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan.” (s.6). Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att som pedagog måste man 

vara medveten om att barn har olika förutsättningar och är bra på olika saker. Författarna menar att 

pedagogerna måste variera innehållet och strukturen i den styrda leken, som har ett pedagogiskt 

syfte, så att den inte blir enformig och så att den inte alltid passar samma barn. 

 

2.2.2 Olika lekar 

Vi har sammanfattat Langlo Jagtøiens et al. (2002) olika typer av lekar. De menar att lek är 

mångfaldig och att det behövs olika typer av lek. De tar upp fem olika kategorier av lek. 

Övningslek/sensomotorisklek, kan för små barn vara att kliva upp och ner för en trottoar, för äldre 

barn kan det vara att åka skidor i ett hopp. I fantasileken går barnen fullständigt in i lekrollen och en 

filt över några stolar kan bli en koja i skogen. I konstruktionsleken använder barnen olika material 

så som sand, snö, klossar och sina egna eller varandras kroppar för att skapa tekniska eller taktiska 

konstruktioner. Traditionslekar är olika typer av regellekar och sånglekar som överförts från 

generation till generation, till exempel kurragömma. Vild lek kännetecknas av fysisk aktivitet och 

närhet. Lillemyr (2009) använder begreppet rollek för det som Langlo Jagtøiens et al. (2002) kallar 

för fantasilek. 

2.3 Begreppet lärande 

Synen på lärande har förändrats över tid menar Lillemyr (2009), då han beskriver att tidigare 

uppfattades lärandet som en beteendeförändring som uppstår genom erfarenheter och övningar 

medan det numera finns en helhetssyn på lärandet. Lillemyr (2009) menar vidare att begreppet 

lärande inte alltid är så lätt att redogöra för, detta är beroende av vilken grundsyn och teoretisk 

utgångspunkt man har. Han lyfter begreppet helhetslärande som främst innefattar individuella 

processer. Goda relationer och stöd från andra har dock en stor betydelse då de kan ge barnen 

lämpliga utmaningar. Vidare förklarar han att lärandet är något som sker i hela barnet. Lärandet tar 

inte slut och barnet kan utveckla det de lärt sig genom att bearbeta, experimentera och skapa. Han 

menar att detta skapar en grund för nytt lärande och nya kompetenser. Lärandet sker framförallt om 

barnet känner att det är meningsfullt och att de motiveras att lära sig mer. Skolverket (2010) anser 

att förskolan ska vara rolig och lärorik eftersom verksamheten ska lägga grunden för det livslånga 

lärandet.      
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Carlgren (1999) skiljer på två olika typer av lärande, formellt lärande och informellt lärande. Hon 

menar att i ett formellt lärande är syftet att systematiskt lära sig olika saker. Skolan är en 

verksamhet som förknippas med formellt lärande. Björklid (2005) lyfter förskolan som den första 

verksamheten där barn möter ett formellt lärande. Det informella lärandet menar Carlgren (1999) 

sker när någon är i en aktivitet men syftet är inte att lära sig något, utan lärandet sker som en bonus. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att lärandet i förskolan sker utifrån ett planerat 

innehåll i riktning mot mål att sträva mot samt barns intressen. I läroplan för förskolan (Skolverket, 

2010) framhävs vikten av att pedagogerna ger barn möjlighet att lära sig nya saker: 

 

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. /.../ Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” (Skolverket, 2010, s.7) 

 

Skolverket (2005) anser att barnet är en tänkande individ som med hjälp av sina egna erfarenheter 

och upplevelser skapar mening och innebörd. Vidare anser Skolverket (2005) att förskolebarn är i 

en av de mest utvecklingsintensiva åldrarna i livet. 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) använder ofta begreppen lek och lärande tillsammans, 

till exempel ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt sin 

förmåga att leka och lära.” (s.9). Lillemyr (2009) menar att lek och lärande är två olika begrepp 

som samspelar med varandra och som är svåra att särskilja. Leken har en grundläggande betydelse 

för barns utveckling och lärande, lärande och utveckling har en grundläggande betydelse för barns 

lek. Det är inte självklart att lärande alltid inbegriper lek eller att lekdimensionen involverar 

lärandet (Lillemyr, 2009). 

2.4 Begreppet inomhusmiljö 

Enligt Björklid (2005) är det viktigt att skapa miljöer där barn inspireras till olika typer av 

verksamhet och handlingar för att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot 

läroplanens mål. Skolverket (2010) skriver att: ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som 

samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. (s.6). Vidare tar Skolverket (2010) upp att miljön 

ska vara inbjudande, innehållsrik och öppen. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

handlar miljön om både fysiska och psykiska aspekter vilket innebär att både utrymme, material och 

klimat är väl övervägt. De menar att det ska synas vad miljön har för budskap och vad som 

förväntas i den pedagogiska verksamheten samt att miljön ska underlätta, stimulera och utmana 

barns lärande. Skolverket (2005) ser miljön som en aktiv part som stödjer och underlättar det 

pedagogiska arbetet i förskolan.   

 

Björklid (2005) menar att det är viktigt att lekmiljön är skapad för barnen och att den måste vara 

föränderlig om omständigheterna kräver det. Hon menar också att förskolemiljön inte ska vara 

hemlik utan locka till utveckling, lek och lärande. Enligt Skolverket (2005) ska förskolan bedrivas 

på ett varierande sätt som är anpassad efter barnen i verksamheten. Ett liknande resonemang för 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) angående att den fysiska miljön inte ska vara statisk utan 

barnen ska ha inflytande och kunna förändra miljön beroende på sina intressen. Författarna menar 

att: ”Den pedagogiska miljön bör därför vara utformad så att barnens allsidiga utveckling främjas 

genom ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet och skaparlust.” (s.89-90).       

 

Skolverket (2005) lyfter att pedagogen är skyldig att ha uppsikt över alla barn samtidigt som barnen 

behöver kunna leka i avskildhet, då barn lätt tappar sammanhang och fokus i leken om de blir störda 

av något eller någon. För att barn ska kunna leka i avskildhet menar Knutsdotter Olofsson (2007) att 

pedagogerna kan skapa vrår i rummet med hjälp av skärmar eller andra möbler. Det är enligt 
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författaren pedagogens uppgift att se till att barnen inte störs i onödan. Hon menar dock ändå att det 

är pedagogerna som är okänsliga gentemot barns lek när de ska bedriva sina planerade aktiviteter 

och rutinsituationer.   

 

2.4.1 Leksaker 

Nelson och Svensson (2005) hänvisar till en studie som Nordiskt centrum för forskning om leksaker 

och pedagogiska media har gjort. I undersökningen deltog cirka 700 personer som var födda mellan 

1910 och 1940. De hade i genomsnitt tre leksaker var som barn, både industriellt tillverkade och 

hemmagjorda leksaker. När TV-, film- och musikindustrin exploderade i samhället på 1950-talet 

expanderades leksaksindustrin. Vidare hänvisar författarna till att dagens tre- till femåriga barn i 

Sverige äger drygt 500 leksaker (inklusive barnböcker) var. 

 

Nelson och Svensson (2005) anser att det är svårt att ge en tydlig definition av leksaker, däremot 

betraktar de leksaker på två olika sätt. Författarna anser att leksaker har både funktioner och 

betydelse som samspelar med varandra. Leksaker som har en betydelse innebär att de är relaterade 

till vuxenvärlden men ej går att använda i dess riktiga funktion som till exempel en stekpanna eller 

en plastgräsklippare. Leksaker med ett symboliskt värde kan barn använda för att uttrycka sin 

bestämda uppfattning om sig själv eller vad man vill bli betraktad som. Leksaker som har funktioner 

innebär att de har samma funktion som i verkligheten till exempel en spade som man kan gräva 

med, en vattenkanna som går att vattna med eller klossar som det går att bygga med. Barn kan lära 

känna olika verksamheter med hjälp av leksakers funktioner. Nelson och Svensson (2005) menar att 

leksaker även har en vidare mening, barnen kan med leksakers hjälp kommunicera sina idéer, 

värderingar och ideal. Därför är leksaker ett viktigt verktyg för dem som arbetar med barn. I 

Skolverket (2010) står det att förskolechefen har ansvar för att: ”Förskolans lärandemiljö utformas 

så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande” (s.16). För att 

barn ska upptäcka leksakerna anser Knutsdotter Olofsson (2007) att leksakerna måste laddas med 

dragningskraft. Andra barn eller vuxna kan visa hur man kan använda leksaken och på så sätt kan 

barnen se fler användningsområden. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi vilka metoder vi har använt oss av i insamlingen av empirin samt hur vi 

valde ut respondenterna. Vi redogör även för genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av 

det insamlade materialet. 

3.1 Metodval 

Vi valde att använda oss av intervju som metod i vår undersökning för att vi ansåg att det kunde ge 

oss mycket material att jobba med. Vi fotograferade även inomhusmiljön för att tydliggöra det 

respondenterna sagt. Eftersom vi utbildar oss till förskollärare såg vi en vinning i att träna våra 

färdigheter i intervjumetodik då vi kommer att ha användning för det i vårt kommande yrke. 

Kihlström (2008) menar att i en intervjusituation kan man träna upp sin förmåga att lyssna på vad 

barn/vuxna tänker och på så sätt möta personen där, för att sedan gå vidare. Detta ökar vår förståelse 

för de människor vi har runt oss, vilket vi som lärare har stor nytta av. 

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie. Bryman (2011) menar att denna typ av forskningsstrategi 

handlar om att kunna tolka och skapa en djupare förståelse för det fenomen som man studerar. 

Denna typ av studie passar oss eftersom vi vill undersöka och analysera förskollärarnas 

uppfattningar om lek och lärande i förskolan. Kvalitativa intervjuer kan vara av olika karaktär, vi 

valde att göra semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Detta på grund av att de som intervjuas 

hade begränsat med tid och för att vi hade formulerade frågor med tre olika teman där 

ordningsföljden varierade beroende på vad respondenten svarade. Vidare menar Bryman (2011) att 

när respondenterna får röra sig i olika riktningar (teman), så får den som intervjuar kunskap om vad 

respondenterna anser är viktigt. 

3.2 Undersökningsgrupp 

Vi har genomfört våra semistrukturerade intervjuer inom en kommun i Västerbottens län. Vi har 

besökt fyra förskolor och totalt sju avdelningar. Vi valde dessa förskolor på grund av att vi inte varit 

i kontakt med de tidigare och för att det var stora enheter och vi hoppades på många deltagare. Det 

har varit kommunala förskolor med syskonavdelningar, vilket innebär barn från ett till fem år. 

Barngruppernas storlek varierade mellan 16 och 20 barn per avdelning. Sammanlagt har vi 

genomfört tio intervjuer av tretton inbokade då tre blev inställda på grund av sjukdom. Samtliga 

intervjuade har en förskollärarutbildning med olika många yrkesverksamma år, allt från 4 till 41 år i 

verksamheten. Kihlström (2008) menar att det kan upplevas som ett dilemma att intervjua någon 

man känner eftersom det kan vara svårt att vara seriös, professionell och situationen kan kännas 

tillgjord. Mot denna bakgrund har vi valt att endast intervjua personer som vi inte känner. 

3.3 Genomförande 

Vi började med att utveckla intervjufrågorna med utgångspunkt i våra frågeställningar och vårt 

syfte. Därefter så formulerade vi ett följebrev (Bilaga 1) som informerade om vårt syfte och 

respondenternas deltagande. Vi tog kontakt med de aktuella förskolecheferna, den ena tog i sin tur 

kontakt med förskollärarna för att se om det fanns ett intresse av att delta. Den andre förskolechefen 

gav sitt godkännande till att vi själva ringde runt och frågade. Direkt efter vi tagit kontakt och 

avtalat tid med förskollärarna skickade vi ut följebrevet (Bilaga 1). Innan vi genomförde våra 

intervjuer finslipade vi våra frågor. Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt att vara väl 

förberedd vid sina intervjuer. De anser att intervjuaren bör se till att alla aspekter i 

frågeställningarna har täckts och att fördelningen av frågorna mellan delområdena är bra. Vidare 

skriver Patel och Davidson (2003) att det gäller att vara kritisk till antalet frågor och stryka de som 

inte behövs samt att fundera kring om frågorna kan misstolkas. 

 

Förutsättningen för att vi skulle kunna genomföra intervjuerna var att vi åkte till respektive 

förskola. Under genomförandet av intervjuerna utgick vi ifrån Kihlströms (2008) 
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samtalsfärdigheter. Det är viktigt att tänka på placeringen i rummet, det bör vara en lugn och avskild 

plats och möjligheten till en naturlig ögonkontakt är att föredra. Vi hade inte möjlighet att välja 

plats för intervjuerna på de olika förskolorna och hur samtalsrummen såg ut varierade. Oavsett 

förutsättningarna så gjorde vi det bästa möjliga av situationen. Vidare skriver Kihlström att det är 

viktigt att intervjuaren ger respondenten gott om tid till att svara och att intervjuaren är genuint 

intresserad och lyssnar på vad respondenten svarar. 

 

Under de tio intervjuerna deltog vi båda två, en intervjuade och den andra antecknade stödord för 

att underlätta bearbetningen. Alla intervjuer genomfördes i november månad år 2012 och varade 

mellan 20 och 40 minuter. Innan vi påbörjade intervjun så frågade vi om de godkände att vi spelade 

in samtalet. Vi berättade också hur materialet skulle hanteras efteråt. Johansson och Svedner (2010) 

menar att i en kvalitativ intervju bör samtalet spelas in, för att kunna gå tillbaka och höra vad som 

sagts. Vi började med att ställa informationsfrågor, något som Kihlström (2008) kallar för 

uppvärmningsfrågor. Därefter så genomförde vi vår semistrukturerade intervju. 

3.4 Bearbetning 

Efter genomförda intervjuer transkriberade vi allt det inspelade materialet för att underlätta 

bearbetning av resultatet. Vi har lagt vikt vid att transkribera det respondenterna har sagt och inte 

hur de har sagt det, småord som öhh och hmm är inte transkriberade. Inte heller när de har svävat 

iväg och pratat om saker som inte hörde till ämnet. Vi sorterade materialet i stort utifrån våra tre 

teman som är lek, lärande och inomhusmiljö. Under bearbetningens gång kategoriserade vi 

materialet ytterligare, för att få en bättre struktur. Vi läste igenom materialet och markerade likheter, 

olikheter och uttalanden vi ville citera. Allt markerades med olika färger för att lättare kunna se 

mönster och hitta igen det. De anteckningarna vi gjorde under intervjuerna användes inte under 

bearbetningen på grund av att anteckningarna lätt speglade det vi ansåg var viktigt och bra samt att 

vi ville ha respondenternas egna ord i rätt sammanhang. 

 

Vi har valt att ge respondenterna fiktiva namn för att uppfylla konfidentialitetskravet, på så sätt blir 

de ändå en levande person och läsningen bli en trevligare upplevelse. När vi citerar förskollärarna 

kommer vi att citera dem ordagrant. Vi använder ordet pedagoger när vi menar all personal som 

arbetar på förskolan oavsett tjänst och när de intervjuade förskollärarna talar om personalen i 

allmänhet. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav, 

informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi skickade ett 

följebrev (Bilaga 1) till deltagarna med information utifrån individskyddskravet. Detta på grund av 

att resultatet redovisas i offentliga sammanhang vilket kräver noggrannhet kring de etiska 

aspekterna. Vi har varit noggranna med att poängtera att inspelningen enbart är för vårt bruk och att 

de kommer att raderas efter det att uppsatsen är klar. 

 

Angående bilderna har vi varit i kontakt med förskolecheferna och avdelningarna och fått deras 

muntliga godkännande att publicera bilderna i vårt examensarbete. 

 

Några av förskollärarna har uttryckt ett önskemål om att få den färdiga uppsatsen och för oss är det 

en självklarhet. 
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4. Resultat 
I detta kapitel har vi analyserat och kategoriserat resultatet av empirin som vi har samlat in på de 

olika förskolor vi har besökt. Vårt syfte och våra frågeställningar ligger till grund för våra 

intervjufrågor och kommer att genomsyra resultatredovisningen. 

 

Våra frågeställningar är: 

 Vad är lek och vad är lärande enligt förskollärare? 

 Hur och varför använder sig förskollärare av leken för att utveckla barns lärande? 

 Hur kan inomhusmiljön uppmuntra barnen till lek och lärande? 

 

4.1 Förskollärarnas tankar om lek 

Inledningsvis vill vi berätta att samtliga de förskollärare som vi har intervjuat menar att leken är 

otroligt viktig, något som är lustfyllt och roligt för barn samt att det är något som barn gör hela 

tiden, alla dagar året om. Några av förskollärarna uttryckte att det var svårt att sätta ord på vad lek 

är men som sagt ansåg de att leken är betydelsefull. De intervjuade förskollärarna lyfte leken som 

ett av de viktigaste uttrycksmedlen barn har för att kunna bearbeta de saker de har varit med om. 

Det gäller såväl i vardagliga situationer hemma och i förskolan som traumatiska, skrämmande eller 

nya upplevelser. Förskolläraren Lars belyser särskilt sagan och dramatiseringens roll för barns 

bearbetning, det vill säga att pedagoger kan gå in för att stötta och hjälpa barnen i deras utveckling 

på ett lekfullt sätt. I vardagen ryms allt vad barn gör i leken och av detta skäl är det betydelsefullt att 

ge barn tid och möjligheter att leka. Lisa jämför barns lek med vuxnas arbete. 

 

”Det hör till deras vardag, dom lev ju med leken, för barnen är det ju som för oss att gå till jobbet, 

det är ju att få leka.” (Lisa) 

 

Några av förskollärarna har tagit upp uttrycket ”bara” lekt och hävdar att lek är så mycket mer än 

bara lek. Så här säger till exempel Karin: 

 

”Ofta säger man ”bara” lekt, men det är inte ”bara” att ha lekt. Det ger som sagt väldigt mycket.” 

(Karin) 

 

Många av förskollärarna har nämnt att i leken tränar barnen sin kreativa förmåga, sin fantasi, 

samarbete och den sociala kompetensen. Ytterligare förmågor som förskollärarna menar att barn 

utvecklar i leken är konflikthantering och empati. Förskollärarna menar att det hör till att vara en 

bra kompis och till det hör även turtagning och att dela med sig. Barn lär sig att kommunicera och 

visa hänsyn gentemot varandra via leken. Några återkommande lekar där förskollärarna anser att 

barnen tränar dessa färdigheter är rollek, fantasilek, konstruktionslek, rörelselek och bredvidlek. 

 

Det Lars säger om att barn gör som vi gör och inte som vi säger har ett samband med det Kajsa 

lyfter om pedagogens viktiga påverkan på barnen, både på hur vi är och vad vi signalerar till 

barnen. Förhållningssättet kommer tydligt fram i hur förskollärarna deltar i barns lek. Lena tycker 

att deltagande är lite beroende på barns ålder och mognadsnivå, det kan vara allt från att iaktta till 

att vara med i leken för att styra och ställa. Lisas definition av deltagande innebär att pedagoger kan 

vara allt från fysiskt närvarade till att ha en aktiv roll i barns lek. Eva anser att deltagande i lek beror 

på i vilket syfte man deltar, om man intar en aktiv eller passiv roll beror på vad pedagogen har för 

plan med sin medverkan. Deltagande är dock inte alltid bra. Sven och Emma är inne på samma spår, 

de ser ett hinder med att delta i barns lek då de anser att man kan störa leken mer än vad man tillför, 

det kan hämma deras egen förmåga att lösa konflikter. Lekreglerna ändras när en vuxen träder in i 
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leken, anser Lena och Sven. Tidsbrist finns med som en gemensam nämnare kring svårigheterna 

med att delta. 

 

”Det är hemskt att säga det men det är stora barngrupper och kanske man behövs någon 

annanstans.” (Karin) 

 

”Ibland kan jag tänka att om någon vuxen är med i leken så är det som att barnen förväntar sig att 

den vuxna ska komma med idéer och styra upp leken.” (Emma) 

 

När allt kommer omkring ser förskollärarna trots allt många förtjänster med att delta i barns lek. 

Nedan följer några exempel på förskollärarnas tankar kring förtjänsterna med deltagandet. 

 

”Då kan man vara med och höra lite om vad de säger och hur de pratar med varandra och se 

samspelet på nära håll.” (Elin) 

 

”Man kan komma ner på deras nivå mer och se att dom blir mer trygga med oss personal om dom 

kan se att vi kan leka och då blir det inte sån distans mellan vi vuxna och dom som barn.” (Kajsa) 

 

”Den stora förtjänsten är att hålla tillbaka de värsta konflikterna, det räcker med att man finns i 

närheten. Man har också möjlighet att vidareutveckla deras tankar och få in dom på nya spår och 

koppla in läroplanen.” (Lena) 

 

”Jag lär mig mycket om barnens agerande och interagerande och deras utveckling också för den 

delen. Hur dom samspelar med varandra och hur dom använder sitt språk och till exempel 

matematik i ett lekfullt sammanhang. Hur dom använder leken i deras vardag. Leken är ett 

ypperligt verktyg att använda för att gå in och studera barns lek.” (Eva) 

 

Förskollärarna använder leken som ett redskap för att se barns utveckling och lärande. Sven menar 

att det ger en bättre grund att stå på inför utvecklingssamtal, i leken kan han genom att vara 

närvarande se alla utvecklingsområden. Sofie ser vinningen med att använda leken som ett redskap, 

för att kunna spinna vidare på barns idéer och därmed få in barns inflytande i verksamheten. 

Avslutningsvis Elins ord om leken:    

 

”Ett viktigt verktyg i förskolan, kanske det viktigaste av allt rent utav, eller kanske, det är nog det 

viktigaste av allt.” (Elin) 

 

4.1.1 Styrd lek och fri lek 

Alla de intervjuade förskollärarna skiljer på den fria och den styrda leken, vilket vi återkommer till 

nedan. Den fria leken omtalas som lärande lek av två av förskollärarna. Vid ett tillfälle kallades den 

styrda leken för organiserad lek. Förskollärarna är eniga om formen för och innehållet i den fria och 

den styrda leken. I den styrda leken är det pedagogerna som står för planering, innehåll och 

genomförande av aktiviteten. Lena påpekar att allt de gör är lek, så även den styrda leken. Tanken är 

att barnen ska uppfatta det som lek och att det ska vara roligt även då pedagogerna har ett 

utbildningssyfte. Kajsa ser svårigheter med att kunna fullfölja alla sina planerade aktiviteter. Hon 

menar att om barnen har påbörjat en aktivitet som hon måste avbryta för den inplanerade 

aktiviteten, så kanske barnen inte har något intresse för hennes planering. Tajming är betydelsefullt. 

Emma menar att det är oerhört viktigt att vara lyhörd, lyssna in och läsa av barnens intressen och 

kunna förändra planeringen under aktivitetens gång för att behålla barnens fokus. Några menar att 

det är viktigt att barnen lär sig att ibland styr och bestämmer de vuxna och det är framförallt för att 

den styrda leken har ett mål och ett syfte. Elin lyfter en fördel med den styrda leken, att det är en lek 
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som alla kan vara med i eftersom det finns bestämda regler som alla kan följa. Hon menar att vissa 

barn har svårt att förstå lekreglerna i den fria leken, vilket Emma och Lena håller med om. 

 

”I styrd lek finns det alltid regler att förhålla sig till även om det inte alltid följs så finns dom alltid 

där som stöd.” (Lena) 

 

I den fria leken är det barnen som själva bestämmer utifrån intresse, innehåll och metod samt egna 

regler om vad och hur de ska leka. I den fria leken får barnen användning för sin fantasi och 

kreativitet och deras sociala kompetens utvecklas. De får också öva på att inta olika roller. Sofie och 

Lisa har ett liknande resonemang angående pedagogernas roll i barns fria lek. De menar att det är 

angeläget att som pedagog vara närvarande för att kunna observera och gå in och stötta om barnen 

behöver hjälp. Karin tar upp en tänkvärd tanke, när barnen leker kan det finnas inslag i leken som 

pedagogerna inte uppfattar som lek. Det kommer nya spel, leksaker, filmer med mera i samhället 

som barn leker och det gäller för oss förskollärare att hänga med säger Karin. 

 

Lars lyfter ett problem med att den fria leken inte alltid är så fri. 

 

”Fri lek kan vara mycket, att få välja lite själv, men det kan finnas ramar ändå även fast det är en 

fri lek, nu kan du välja på det här! De får ändå välja fritt men med ett utbud som jag ger dom” 

(Lars) 

 

Det kan även vara åt andra hållet, att den styrda leken inte är speciellt styrd. Barnen får några 

alternativ att välja bland och får sedan leka fritt inom den ramen. Som tidigare nämnts kan 

lekreglerna ändras om en pedagog träder in i barns fria lek eftersom den vuxne då styr in barnen på 

det som den anser är rätt. Om pedagogen intar en passiv roll i barns lek anser Lisa att barnen inte 

uppfattar det som att hon inkräktar eller stör barnens lek. Detta även om hon har ett aktivt mål, att 

observera leken. 

 

Karin och Emma uttrycker en oro för lekens betydelse i förskolan. Emma formulerar sig så här: 

 

”Leken är något som nästan har fallit bort för att det är så mycket annat som är styrt i förskolan 

idag, det ligger så mycket på oss. Jag tycker att förskolan inte får bli för mycket skola. Man får inte 

tappa bort vad leken är.” (Emma) 

 

Karin menar att man som pedagog inte får sträva emot, mot allt det andra som ska göras i förskolan. 

Hon är nämligen rädd att leken kommer i skymundan, för leken är något de kan ha nytta av långt 

upp i åldrarna. 

 

4.1.2 Lekens syfte 

De intervjuade lyfter olika aspekter av syftet med leken. Generellt anser förskollärarna att syftet 

med leken är att barn utvecklar det sociala samspelet och sina sociala färdigheter. Som nämnts 

tidigare menar förskollärarna att barnen får möjlighet att bearbeta sina upplevelser i leken. Anna 

anser att syftet med leken är att underhålla och undervisa .   

 

En del av de intervjuade lyfter förskolans läroplan som ett argument för varför leken är så viktig. Vi 

vill med två citat belysa detta. 

 

”Det finns ju möjlighet att utveckla mycket av deras kunskaper inför framtiden. Vi har pussel där 

barn utvecklar form, färg, dom ser mönster och det är ju ett grundläggande matematiskt tänkande i 

en sådan lite sak. Vi strävar alltid efter att väva in så mycket saker som möjligt utav det som står i 
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Lpfö 98 för att utveckla deras lärande och få möjlighet att få lära sig så mycket som möjligt.” 

(Lena) 

 

”Men det är ju för att genomföra vår planering och våra mål och att kunna nå de mål vi har satt 

upp, så måste vi göra det så att det lockar barnen, vi lockar ju barnen genom att göra det till en lek. 

Så det är ju syftet för att nå våra mål.” (Kajsa) 

 

Sven säger att vi leker in alla läroplanens områden; matematik, språk, naturvetenskap och teknik. 

Eva visar på att leken har ett stort utrymme i förskolans styrdokument och anser därför att det är en 

förutsättning att ge tid för och tillfälle till lek. Barn har lekt i alla tider, fast man har kanske inte 

förstått hur viktigt det har varit, påstår Sofie. 

4.2 Förskollärarnas tankar om lärande 

För det första lyfter ett flertal intervjuade fram att allt barnen gör under dagen är ett lärande. 

Förskollärarna har uttryckt sig på olika sätt för att definiera ordet lärande som till exempel att 

införliva något nytt, något som man inte kunde tidigare och känslan av att ha gått från en situation 

med nya kunskaper. När allt kommer omkring har förskollärarna en gemensam syn på lärandet. Det 

finns vissa betydelsefulla faktorer för att underlätta barns utveckling och lärande. Lars och Karin 

anser att den vuxnes introduktion, intresse och engagemang är ett bra sätt att få barnen intresserade. 

De intervjuade förskollärarna är eniga om att barnen måste vara nyfikna, intresserade och 

mottagliga för att ta till sig nya kunskaper. Vidare anser Lars att det är väsentligt att vara väl 

förberedd medan Karin belyser att barnen behöver lugn och ro. Emma säger: 

 

”Det är väl att man är öppen som vuxen, man kan lyssna in vad barnen är intresserade av och att 

man kan spinna vidare på det. För tar jag upp ett ämne som jag är intresserad av och sen är dom 

inte ett dugg intresserade av det så tar de inte in något av det.” (Emma) 

 

Flera förskollärare håller med om att det är viktigt att spinna vidare på barns intresse. De ser sig 

själva som ”medforskare”. Det innebär att de inte ger raka svar utan att de tillsammans med barnen 

försöker komma fram till svaret och vidga deras perspektiv. Det handlar om att se de små tecknen 

på att barn vill lära och ta till vara på det. När vi ställde frågan om hur barn lär sig fick vi många 

olika svar, däremot var samspel och att barn använder sig av sina sinnen återkommande teman. Ett 

sätt för barn att lära är att vara med, imitera och observera andra människor. Eva menar att barnen 

bör vara aktiva och mottagliga i sitt eget lärande. Barnen måste få pröva sig fram och tillåtas få 

prova olika lösningar utan att pedagogerna servar för mycket, anser Sofie. Kajsa anser att barnen 

måste känna trygghet både med barngruppen och med personalen. Vidare menar Kajsa att alla är 

olika lagda och lär sig på olika sätt, det måste finnas både teoretiska och praktiska inslag i 

verksamheten. Vissa barn behöver längre tid och för vissa går det snabbt att lära sig. Som svar på 

frågan säger Lena: 

 

”Du skulle lika gärna kunna fråga, hur många barn finns det på jorden? Alla barn lär sig på olika 

sätt. Det är klart att det finns några sätt som fungerar på flera barn. Det är lite som att ha ett lås 

och en nyckel, du måste hitta rätt nyckel för att kunna låsa upp låset. Du måste hitta rätt ställe att 

börja på, hitta rätt triggerpoint. Det är inte alla barn som jag kan hitta åt men då har vi en fördel 

att vi är många i arbetslaget, vi har lite olika nycklar som vi bär runt på.” (Lena) 

 

Vissa förskollärare ser en vinning i att utmana barnen lite över deras förmåga. Elin tycker att 

pedagogens roll är att ge barnen lagom utmaning för att försöka driva barnen framåt i sin 

utveckling, men pedagogerna får inte göra det för svårt för barnen. Lars anser att barn ska få 

utmaningar i livet, ibland lyckas barnen och ibland inte, men det är inte farligt att misslyckas. 
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Pedagogerna finns som ett stöd och uppmuntrar barnen till att försöka igen. När vi frågade Sven och 

Eva vad de tror är den viktigaste faktorn för att barn ska lära sig nya saker, svarar de: 

 

”Det ska vara lite kittlande, roligt, spännande, liiite över deras förmåga, utmaningar triggar 

barnen att ”aha”, det här kan jag lära mig.” (Sven) 

 

”Jag tycker att de bör bli utmanade, också utifrån där dom står i sin utveckling.” (Eva)   

 

Avslutningsvis säger Lisa: 

 

”Lärande blir ju pusselbitar som vi ska hjälpa dom att sätta ihop så att det blir en helhet.” (Lisa) 

4.3 Förskollärarnas tankar om inomhusmiljö 

Ingen av de intervjuade har haft möjlighet att vara med och utforma lokalerna på förskolan. Vissa 

lokaler var inte tänkta som förskolelokaler när de byggdes, bland annat därför är vissa lokaler större 

och andra mindre. Trots detta anser alla förskollärare att det finns möjligheter att förändra 

inomhusmiljön, utifrån de förutsättningar de har. Lena anser att de förändrar miljön på grund av att 

barngruppen förändras och behoven ändras. Beroende på vad barnen är intresserade av så förändrar 

vi miljön, miljön är inte statisk, hävdar Elin. Sofie påpekar att om en viss miljö inte fungerar så som 

pedagogerna har tänkt, så får barnen vara med och bestämma miljöns utformning. 

 

”Vi förändrar hela tiden, från termin till termin, kan man säga. Vi funderar och tänker och frågar 

barnen, Hur vill ni ha det?” (Sven) 

 

”Vi tänker utifrån barnen, inte utifrån oss, det är jätteviktigt. Förskolan ska vara till för barnen.” 

(Eva) 

 

4.3.1 Lärande miljöer 

Överlag menar förskollärarna att miljöns utformning är ganska viktig för barns lek och lärande. 

Kajsa tycker att när man kliver in på en förskola ska det synas vad som genomsyrar verksamheten. 

Det ska inte vara någon stel och steril miljö för det skulle inte främja barnen på något vis. Hon 

menar att förskolan är till för barnen. Lars är inne på samma spår:  

 

”Jag tror att har du en variationsrik miljö så tror jag att leken blir därefter har man en lite torftig 

miljö så avspeglar det sig i leken.” (Lars) 

 

Lisa tänker ett steg längre, hon säger såhär: 

 

”Endel, jag tror inte den är avgörande. Jag tror att barn kan leka överallt men man kan göra det 

lättare eller svårare för dom så visst tror jag att det påverkar men det är inte avgörande för 

utvecklingen. Då tror jag att pedagogernas roll och barngruppens sammansättning har större roll.” 

(Lisa) 

 

Bild ett till tre visar några exempel på hur pedagogerna tänker om att förskolan ska inspirera till lek 

och kreativitet. Som Kajsa tidigare nämnde så ska det synas vilka verksamheten är till för. 
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Bild 1                                                    Bild 2                                                      Bild 3  
 

Flera förskollärare har tagit upp och uttryckt fördelar respektive svårigheter med att ha visst 

material tillgängligt för barnen. Tillgänglighet kan se ut på olika sätt beroende på vilket material det 

gäller, bilderna fyra till sex visar tre olika sätt. Den fjärde bilden visar vilket material som finns att 

tillgå i de öppna hyllorna, men barnen behöver hjälp av en vuxen för att ta ner materialet. Även om 

viljan är att kunna ha materialet lågt så är det svårt eftersom det är en syskonavdelning och rädslan 

är att de yngre barnen stoppar små saker i munnen. Detta är något som flera intervjuade har 

uttryckt. Bild nummer fem visar på annat alternativ som synliggör materialet på barnets nivå men 

även här måste barnen ha hjälp av en vuxen. Bild sex visar att tillgängligheten växer efter barnets 

ålder och mognadsnivå, till exempel att klossar är långt ner medan pyssel är högre upp. 

 

 

                        
Bild 4                                    Bild 5                             Bild 6 
 

Bilderna nedan visar olika typer av möblemang som förskollärarna kallar för ”rum i rummet” eller 

”leköar”. Detta innebär att man delar in rummet i små olika lekmiljöer, barnen har då möjlighet att 

välja utifrån sitt eget intresse men kan samtidigt ha koll på vad kompisarna gör. Genom att skapa 

rum i rummet kan pedagogerna ha uppsikt över barnen utan att barnen känner sig avbrutna. Lars 

säger till exempel: 

 

”Jag tror också att det påverkar hur mycket man är inne och stör i leken, både vuxna och andra 

barn, det påverkar leken. Så därför är dessa leköar bra så barnen kan leka ostört, men vi har ändå 

koll på dom.” (Lars) 
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Bild 7                                                    Bild 8                             Bild 9 
 

Bilderna 10-15 visar olika lärande miljöer som barn möts av i förskolans verksamhet. Bild tio och 

fjorton visar på miljöer där barnen inspireras till rollekar där de tränar sin sociala kompetens och 

bearbetar vardagliga situationer. Bild elva representerar språk och kommunikation, även om språket 

går in i rollekarna och all annan verksamhet också. Rörelselek och träning av motorik utmanas i 

bild tolv. Bild tretton symboliserar bygg- och konstruktionslek, något som samtliga förskollärare har 

nämnt som en av de vanligaste lekarna. I bygg- och konstruktionslek tränar barnen bland annat sin 

finmotorik och teknik. Byggmaterial är inte ett färdigt material utan det går att använda på olika sätt 

och då utmanas barnens fantasi. Slutligen har vi bild nummer femton som föreställer ett spel målat 

på ett lågt bord. I alla spel finns det vissa regler att förhålla sig till. Förutom regler tränar barnen 

bland annat turtagning, matematik och uthållighet. 

 

När vi frågade Sven om vilka lärande situationer han såg i inomhusmiljön, svarade han: 

 

”I alla situationer, allt är ju ett lärande vi har här. Vi har ju lärande situationer överallt, i hela 

förskolan. Vart dom än är så lär dom sig nya saker.” (Sven) 

 

 

                        
Bild 10                                    Bild 11                             Bild 12 
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Bild 13                                    Bild 14                             Bild 15    
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5. Diskussion och analys 
I följande avsnitt redovisar vi en metoddiskussion där vi analyserar vårt val av metod. Därefter 

kommer en sammanfattning av resultatet och sedan kopplar vi samman litteraturen med resultatet 

från vår egen studie. Vi redogör därefter för våra egna tankar kring detta ämne och slutligen ger vi 

förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer har gett 

oss en stor mängd material att arbeta med, vilket var något som vi också hade hoppats på. Vi valde 

att fotografera inomhusmiljön för att synliggöra och förtydliga den fysiska förskolemiljön. Tanken 

var att vi skulle genomföra 13 intervjuer men på grund av sjukdom genomfördes tio, detta medförde 

en viss oro över att resultatet skulle bli allt för tunt. Vi känner att de tre intervjuerna som blev 

inställda inte påverkade resultatet i någon större utsträckning speciellt eftersom att fotografierna av 

inomhusmiljön kompletterade resultatet på ett positivt sätt. Intervjuerna varierade både vad gäller 

längd och i hur utförligt respondenterna svarade på våra frågor. Vissa av respondenterna var 

avslappnade och lugna vilket resulterade i att de tog sig tid till att fundera kring svaren. Andra var 

mer stressade och gav kortfattade svar. En förklaring till detta tror vi kan vara att situationen inne på 

avdelningen var hektisk eller att den som skulle intervjuas lämnade över ett stort ansvar till sina 

kollegor och därför inte kände ett lugn under intervjun. Vi anser också att rummet där intervjun 

ägde rum hade betydelse, vi såg skillnad när intervjun genomfördes i lugn och ro till exempel i ett 

personalrum eller arbetsrum jämfört med när intervjun genomfördes i ett av avdelningens rum 

samtidigt som barnen var inne. Khilström (2008) lyfter just detta med rummets betydelse och att det 

är viktigt med en lugn och avskild plats. 

 

Vår uppfattning är att vi byggde upp ett förtroende innan intervjuerna eftersom vi skickade ett 

följebrev som informerade om vårt syfte och deras rättigheter samt att vi tog personlig kontakt. 

Under intervjun började vi med att ställa informationsfrågor för att respondenterna skulle bli 

”varma i kläderna”, Khilström (2008) kallar detta för uppvärmningsfrågor. Två av förskollärarna sa 

vid intervjun att de hade velat ha frågorna i förväg, följebrevet innehöll våra teman i stort så att de 

kunde fundera kring detta innan. Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt att se över sina 

frågeställningar till exempel om det är någon fråga som är överflödig eller kan misstolkas. När vi 

gjorde frågorna så förstod vi inte att de kunde misstolkas, då vi var så insatt i det vi gjorde. När vi 

intervjuade så blev vi medvetna om annat, och formulerade om den aktuella frågan. Eftersom vissa 

av respondenterna svarade mer utförligt på våra frågor så upplevde de att vissa av frågorna var 

likartade. Då vi var rädd att missa viktig information så ställde vi alla de frågor vi hade skrivit upp 

under de första intervjuerna. När vi hade blivit mer förtrogna med att genomföra intervjuer så 

hoppade vi över att fråga sådant som vi redan hade fått utförligare svar på. Samtidigt så tycker vi 

inte att vi hade för många frågor samt att de var väl övervägda och bra att ha då vi fick kortfattade 

svar. 

 

Vi vill lyfta några förändringar som vi vill ta med oss till nästa gång vi genomför intervjuer. När det 

gäller uppföljningsfrågor, kände vi att vi brast på grund av att vi hade kort om tid och för att vi ville 

hinna ställa alla frågor. Till nästa gång kommer vi att tänka igenom intervjufrågorna och avsätta tid 

för uppföljningsfrågor. Det andra vi vill lyfta är att vi formulerade om respondentens svar vid två 

tillfällen, det är något som vi efterhand önskat att vi gjort mer för att klargöra att vi förstått 

respondenten på rätt sätt. Sist men inte minst vill vi poängtera att transkriberingen av det inspelade 

materialet var en förutsättning för att kunna bearbeta resultatet. Anteckningarna vi gjorde under 

intervjuerna var däremot överflödiga. 
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5.2 Resultatsammanfattning 

Det vi har kommit fram till i insamlingen av empirin är att alla de intervjuade förskollärarna anser 

att leken har en oerhört viktig roll i förskolans verksamhet. Leken leder till lärande som i sin tur 

hjälper barnen genom hela livet. De anser att leken har en självklar plats i förskolan och att det är en 

av de viktigaste delarna i verksamheten, då det är i leken de lär sig. En av de mest återkommande 

färdigheterna, enligt de intervjuade, som barn tränar i leken är den sociala kompetensen. Andra 

färdigheter som förskollärarna nämner att barn tränar i leken är fantasi, kreativitet och turtagning. 

På en förskola finns det många barn, barnen får lära sig att visa hänsyn, visa empati och lösa 

konflikter via bland annat kommunikation. Många av förskollärarna anser att i leken sker barnens 

bearbetning av egna upplevelser. Alla förskollärare har sagt att det finns både fördelar och nackdelar 

med att delta i barns lek. Nackdelarna kan vara att pedagogerna stör en pågående lek eller att de inte 

har möjlighet att delta på grund av tidsbrist eller att de behövs någon annanstans. De fördelar de ser 

med deltagandet är att målet och syftet med aktiviteten kan verkställas samt att när pedagogen 

passivt deltar kan de observera till exempel barns utveckling. 

 

Förskollärarna har ett gemensamt synsätt på lärandet, de menar att lärande är när man har lärt sig 

något nytt. Barn lär sig nya saker hela tiden i leken, förskollärarna menar att allt barn gör är ett 

lärande. De intervjuade lyfter särskilt att barn lär sig i samspel med andra, både med barn och 

vuxna. Förskollärarna ser sig själva som betydelsefulla i barnens utveckling och lärande. Genom att 

spinna vidare på barnens intresse och visa engagemang skapas förutsättningar för lärandet. Några av 

förskollärarna anser att när barn utmanas lite över deras förmåga triggas deras vilja att lära sig mer. 

 

Inomhusmiljön skiljer sig åt på de förskolor vi har besökt men är samtidigt väldigt lika. I alla 

förskolemiljöer har pedagogerna anpassade lokaler utifrån barngruppens behov.  För att skapa en 

utmanade och inspirerande miljö har många förskolor valt att skapa ”rum i rummen”. Valet av 

placeringarna av material och leksaker har varierat på de olika förskolorna till exempel synligt och 

osynligt. Det finns olika åsikter om vad miljön och leksaker har för betydelse för barns lek och 

lärande samt vad miljön inspirerar till för lekar. 

5.3 Resultat i förhållande till litteraturgenomgången 

Det finns mycket litteratur som rör lek, lärande och miljöns betydelse för barn i förskolan. Vi har 

sorterat litteraturen utifrån vårt syfte och våra frågeställningar samt lyft utvecklings- och 

inlärningsteorier. Barn har rätt att leka och lära under lustfyllda förhållanden i förskolan, både 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) och FNs barnkonvention (Unicef.se) styrker detta genom 

att de lyfter leken som en betydelsefull aspekt i barns utveckling och lärande.   

 

Resultatet från vår studie visar klart och tydligt att förskollärarna anser att lek är viktigt för barns 

lärande, vilket är något som vi anser att litteraturen styrker. När vi har gjort historiska 

tillbakablickar kring lekens betydelse har vi sett att Fröbel (Carlgren, 1999) redan på 1800-talet 

intresserade sig för lekens betydelse för barns inlärning och Fröbel har sedan dess påverkat leken i 

den svenska förskolan. Även om vissa av de intervjuade förskollärarna hade svårt att förklara vad 

lek är så ansåg de att allt barnen gör är lek. Knutsdotter Olofsson (2007) hävdar dock att allt barn 

gör inte är lek utan ett leende på läpparna, tonläget på rösten eller kroppsspråket är leksignaler som 

visar att det som sker är lek. Vi har en förståelse för förskollärarnas uttalanden eftersom att det är 

lätt att tänka att allt barn gör är lek. Om vi hade ställt följdfrågor som till exempel: Finns det något 

som barn gör som inte är lek? hade svaret troligtvis blivit ett annat eftersom att frågan ställdes. 

Även fast vi har läst mycket litteratur om lek är det svårt att skilja på vad som är lek och vad som 

inte är lek. Vi har diskuterat kring vår uppfattning om vad lek är och vi skiljer på lek och aktivitet. 

En aktivitet är för oss då barn gör något utan att inta en annan roll som till exempel bygga pussel 

eller pyssla, för oss är lek då barn intar en annan roll. Även om det är svårt att benämna vad lek är 
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(detta beror på vilken teoretisk utgångspunkt man har) så finns det vissa gemensamma nämnare 

både i vad respondenterna har sagt och vad litteraturen säger. Piaget (Lillemyr, 2009) menar att i 

leken kan barn bearbeta intryck, problem och motsättningar som de stöter på i sin vardag. 

Förskollärarna framhåller också att barn bearbetar sina upplevelser via leken. Barns bearbetning är 

något vi sett när vi har arbetat i förskolan, barnen leker sådant som de har upplevt och det kommer 

till uttryck i deras rollekar och på så sätt vidareutvecklar och utvidgar barnen sin förståelse av 

omvärlden. Piaget menar att när barn upprepar och imiterar det vill säga gör som vi gör, sker en 

kunskapsutveckling.   

 

När förskollärarna deltar i barns lek beror det på vilket syfte de har, allt ifrån att se hur interaktionen 

mellan barnen fungerar till att medvetet undervisa i något ämne. Vi kan inte annat än att hålla med 

förskollärarna om att det finns fördelar och nackdelar med att delta i barnens lek. Som pedagog är 

man nära barnen hela tiden, vissa gånger deltar man aktivt i barnens lek och ibland är man vid sidan 

om för att observera. Vi anser att beroende på vilken teoretisk utgångspunkt man har och vilket 

syfte vi förskollärare har så agerar vi olika beroende på vilken situation vi möter. Mot denna 

bakgrund anser både vi och respondenterna att deltagande sker både i den fria och i den styrda 

leken. Vi håller med om det Lillemyr (2009) anser om att det är viktigt att variera mellan fri och 

styrd lek för att barnen ska kunna få allsidig kunskap och utlopp för sin inlärningsförmåga. Vi tror 

också på att variera innehåll, syfte och metod i leken för att det gynnar barnens lärande. Viktigt är 

också det som tre av respondenterna lyfter om att barnen får hjälp med att förstå lekreglerna och det 

Knutsdotter Olofsson (2007) lyfter om kommunikationens betydelse för att barnen ska uppfatta och 

förstå varandras lekregler. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) anser att förskolan ska präglas 

av ett medvetet bruk av lek. När vi läser ordet medvetet och funderar kring ordets innebörd så 

undrar vi om det är kopplat till den styrda och planerade leken som har ett pedagogiskt syfte. Vår 

tolkning av läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) är att de inte tydligt lyfter vikten av den fria 

leken på så sätt som till exempel Knutsdotter Olofsson (2007) och Langlo Jagtøien et al. (2002) gör. 

 

Förskolläraren Lars tar upp ett problem angående den fria leken och att den inte alltid är så fri. Vi 

har funderat kring detta och håller på ett sätt med om att när barnen har gjort sitt val utifrån de 

aktiviteter som pedagogen på förhand har valt ut är det fritt att leka kring det, samtidigt är det inte 

ett fritt val från början. För att dra det ett steg längre anser vi att det alltid är pedagogerna som har 

makten över vilket material som finns på förskolan. Detta försöker pedagogerna bemästra genom att 

tillgodose barns inflytande och intressen, men i slutänden är det alltid pedagogerna som tar beslutet. 

Skolverket (2010) menar att det ska finnas en bra utformad miljö med material som främjar barns 

lärande. Då Nelson och Svensson (2005) menar att leksaker har både funktioner och betydelse som 

samspelar med varandra är det viktigt att variera materialet. 

 

Vissa av respondenterna anser att barnen bör utmanas i sitt lärande. Vi anser att genom ett medvetet 

bruk av leken kan pedagogerna planera och utmana barnen där de befinner sig i sin utveckling, det 

Vygotskij (Imsen, 2006) kallar för den proximala utvecklingszonen. Vygotskij (Lillemyr, 2009) 

menar att för att utmana barnen i deras lärande måste pedagogerna planera innehållet i 

verksamheten utifrån barnens redan inlärda kunskaper eller utifrån det barnen kan klara av med 

hjälp av andra vuxna eller barn. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) lyfter också vikten av att 

anpassa verksamheten så att den utmanar barnen. Vår egen erfarenhet säger att det är vanligt att dela 

in barngruppen efter barns mognad och ålder. Vi anser att det då är lättare att utgå från varje enskilt 

barn, även om det är svårt att planera innehållet i vår verksamhet efter alla barns proximala 

utvecklingszon. 
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Förskollärarna lyfter ett uttryck som de ofta möts av ”bara lekt” vilket vi också har stött på. Lek är 

så mycket mer än bara lek. Langlo Jagtøien et al. (2002) tar upp sju moment för att kunna förstå vad 

lek är och vi ser ett samband mellan vad leken är och vad barn lär sig. Vi anser att även om barn 

leker för att leka så sker ett informellt lärande. Leken är frivillig och på så sätt lär sig barn att utgå 

ifrån sina intressen och blir självständiga. Om barn har en inre motivation så vill de delta i en lek. 

Respondenterna är eniga om att barnens intresse och nyfikenhet är viktiga aspekter att spinna vidare 

på för att underlätta lärandet. I resultatet framkommer det att alla förskollärare nämner rolleken och 

dess betydelse för barns utveckling och lärande. I rolleken så anser de att barnen tränar bland annat 

sin kreativa förmåga, fantasi, samarbete, konflikthantering och kommunikation. Langlo Jagtøien et 

al. (2002) kallar rolleken för ”Låtsas som om” lek, där barnen skapar en situation som inte behöver 

vara verklig eller logisk och fantasin är en förmåga som behövs för att få leken att fungera. Det 

måste finnas inslag av spänning i rolleken för att leken ska få näring att utvecklas. I leken kan 

barnen själva välja hur spännande och trygg leken ska vara, blir leken för spännande kan barnet 

välja att avsluta. Lillemyr (2009) menar att barnen kan bestämma sin egen roll i leken. Vi påstår 

dock att det inte alltid är så, vissa barn får bara delta i leken om de tar en viss roll, här anser vi att 

förskollärarna har ett viktigt uppdrag. 

 

I resultatet framkommer det att lek är viktigt för att barn ska kunna lära sig de sociala 

kompetenserna och samspela med varandra. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) menar att 

lärandet ska baseras på samspelet mellan vuxna och barn samt att barnen lär av varandra, vilket vi 

tolkar ur ett sociokulturellt perspektiv. Lillemyr (2009) menar att goda relationer till andra är 

väsentligt för barns lärande. Förskollärarna menar att allt barnen gör under dagen är ett lärande, de 

menar att lärande är när man har lärt sig något som man inte kunde innan. Förskolan ska lägga 

grunden för det livslånga lärandet. Vidare förklarar Lillemyr (2009) att lärande aldrig tar slut, vilket 

är något som vi och respondenterna är överens om. 

 

Vi vill än en gång lyfta Lenas citat: 

 

”Du skulle lika gärna kunna fråga, hur många barn finns det på jorden? Alla barn lär sig på olika 

sätt. Det är klart att det finns några sätt som fungerar på flera barn. Det är lite som att ha ett lås 

och en nyckel, du måste hitta rätt nyckel för att kunna låsa upp låset. Du måste hitta rätt ställe att 

börja på, hitta rätt triggerpoint. Det är inte alla barn som jag kan hitta åt men då har vi en fördel 

att vi är många i arbetslaget, vi har lite olika nycklar som vi bär runt på.” (Lena) 

 

Lena framhåller att alla barn lär sig på olika sätt och alla vuxna lär ut på olika sätt, det är därför en 

utmaning att hjälpa alla barn i sin utveckling och lärande. Hon lyfter arbetslagets möjligheter att nå 

alla barn. Kan det vara så att pedagoger har svårare att nå vissa barn än andra och kan det då bero på 

att pedagogerna har olika teoretiska utgångspunkter i sitt sätt att lära barn? 

 

En respondent menar att han använder leken för att se barns utveckling och lärande inför till 

exempel ett utvecklingssamtal. Fyra av de intervjuade förskollärarna lyfter Läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2010) som ett argument för leken, de menar att med hjälp av lek kan de arbeta med 

läroplanens alla områden samt kunna nå de uppsatta målen för aktiviteten. Detta är något som 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) trycker på, då de anser att lärandet i förskolan sker 

utifrån ett planerat innehåll i riktning mot mål att sträva mot. Björklid (2005) anser att även miljön 

ska inspirera barnen i riktning mot läroplanens mål, något som dessutom Skolverket (2005) anser. 

 

Förskollärarna är övervägande överens om att miljöns utformning är viktig för barns lek och 

lärande. Alla respondenter är överens om att de förändrar miljön efter behov, vilket Björklid (2005) 
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anser är ett måste. Förskolläraren Kajsa anser att inomhusmiljön ska visa vad som genomsyrar 

verksamheten. Ett liknande resonemang för Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) då de menar 

att det ska synas vad miljön har för budskap och vad som förväntas i den pedagogiska 

verksamheten. Vi håller med om att miljön är viktig, men i likhet med det som Lisa uttrycker så tror 

vi inte att miljön är en avgörande faktor för barns utveckling och lärande. Lisa nämner 

barngruppens sammansättning och pedagogernas roll som vi också anser har betydelse. Vi tycker 

det är svårt att lyfta en sak som är helt avgörande då det finns många faktorer som är betydelsefulla. 

Ytterligare en faktor som Skolverket (2005) lyfter är att pedagogen ska ha uppsikt över alla barn 

samtidigt som barnen behöver kunna leka i avskildhet, Knutsdotter Olofsson (2007) menar att 

avskildhet kan skapas med hjälp av det vi tolkar som rum i rummen. Det är något förskollärarna 

lyfter, de har skapat rum i rummen av olika anledningar (se bild 7-9). Vissa lokaler hade till 

exempel väldigt stora rum och de ville dela in rummet samtidigt som de ville ha uppsikt över 

barnen utan att avbryta leken. 

5.4 Avslutande tankar och slutsatser 

Vi har funderat på hur det kommer sig att vi i stora drag har fått väldigt liknande svar av våra 

respondenter, vi tror oss ha en möjlig förklaring. Eftersom att alla respondenter är utbildade 

förskollärare, de arbetar utifrån samma läroplan och i samma kommun, det vill säga med ungefär 

samma förutsättningar. Därför undrar vi om vi skulle få samma resultat om vi gjorde en större 

undersökning i spridda kommuner över landet. Vi funderar också på hur resultatet hade sett ut om vi 

intervjuat både förskollärare och barnskötare.  

 

När vi besökte förskolorna så såg vi att det är en miljö som är till för barn, det var färgglatt, alster 

som barnen hade gjort på väggarna, det fanns mycket material och leksaker och det var fullt av liv. 

Även fast det såg väldigt lika ut så fanns det skillnader, det vi såg tydligast var tillgängligheten för 

barnen kring material och leksaker. Förskolorna hade olika sätt att presentera materialet (se bild 4-

6), vi anser att detta beror på vilken barnsyn och vart de lägger tid och fokus på i verksamheten 

samt det som förskollärarna nämner om deras rädsla att barnen stoppar saker i munnen. Så länge 

som barnen kan se vilket material som finns tillgängligt på deras nivå, så anser vi att det är bra. Om 

inte materialet är synligt för barnen, hur ska de då kunna veta om att det finns, verksamheten är till 

för barnen inte för de vuxna. 

 

Knutsdotter Olofsson (2007) påstår att vi vuxna använder ordet lek i väldigt många sammanhang 

som inte är lek, våra erfarenheter säger att vi vuxna ofta frågar barnen till exempel, vad har ni lekt 

ute/inne som att vi tar för givet att barnen har lekt. Vi funderar kring hur vi kan synliggöra lärandet i 

samband med barns lek, ibland kanske det är bra att ställa frågan vad lärde du dig när du lekte till 

exempel mamma, pappa och barn. Vi påstår att pedagoger måste fundera på vad det är vi benämner 

som lek. 

 

Avslutningsvis vill vi diskutera vår problemformulering. Även om leken har blivit mer accepterad 

bland äldre så fokuseras det mer på att de yngre barnen ska lära sig något i leken, pedagogernas 

syftet blir mer att lära än att leka. Detta är något som två av respondenterna anser är ett problem, de 

känner en oro för att leken kommer i skymundan på grund av allt det andra som ska inrymmas i 

verksamheten. Vår tolkning av detta är att det ligger ett stort ansvar och många förväntningar på 

förskollärarna som baseras på det som står i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Vi tror att 

om förskollärarna har ett så stort ansvar och vill uppfylla de mål som är uppsatta så läggs mer tid på 

den styrda leken. På så sätt ”pedagogiserar” (Langlo Jagtøien et al., 2002) förskollärarna leken 

vilket leder till ett mer ”skolinriktat” (Pramling Samuelsson & Aspelund Carlsson, 2010) lärande. 

Vi lyfter det för att vi vill synliggöra problemet och för att vi själva ska kunna ta ställning till vad vi 

anser om leken i förskolan. Vi anser att det i förskolan måste finnas variation i leken för att barns 
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allsidiga lärande ska utvecklas. Om all lek är styrd så får inte barnen möjlighet att bearbeta sina 

upplevelser. Den fria och den styrda leken har olika syften och kompletterar varandra. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom att vi har avgränsat vårt arbete så anser vi att det skulle vara intressant att studera lek och 

lärande ur ett genusperspektiv. Skiljer sig flickors och pojkars val av lek och vad de lär sig i leken 

samt förskollärares förhållningssätt till flickors och pojkars lek. Finns det någon skillnad i manliga 

och kvinnliga förskollärares syn på leken? Vi tycker också att det skulle vara intressant att fördjupa 

sig i hur förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd i deras lek samt hur miljön kan 

utformas så de gynnar dessa barn. Slutligen anser vi att det skulle vara intressant att studera 

förskollärares teoretiska utgångspunkter och hur det i sin tur påverkar barns lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 25 

6. Literaturförteckning 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö – En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande 

och fysik miljö i förskola och skola. Kalmar: Lenanders grafiska AB. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2 uppl.). Malmö: Liber AB. 

 

Carlgren, I. (Red.). (1999). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Imsen, G. (2006). Elevens värld - introduktion till pedagogisk psykologi (4 uppl.). Studentlitteratur. 

 

Jerlang, E. (Red.). (2008). Utvecklingspsykologiska teorier (5 uppl.). Stockholm: Liber AB. 

 

Jerlang, E. & Ringsted, S. (2008). Den kulturhistoriska skolan: Vygotskij, Leontiev och Elkonin. I 

E. Jerlang (Red.), Utvecklingspsykologiska teorier (5 uppl.). (s.355-418). Stockholm: Liber AB. 

 

Johansson, B., & Svedner, P. O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen (5 uppl.). 

Kundskapsföretaget AB. 

 

Khilström, S. (2008). Intervju som redskap. I J. Dimenäs (Red.) Lära till lärare – att utveckla lärar 

yrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (s.47-57). Stokholm: Liber AB. 

 

Knutsdotter Olofsson, B. (2007). I lekens värld (3 uppl.). Stockholm: Liber AB. 

 

Langlo Jagtøien, G., Hansen, K., & Annerstedt, C. (2002). Motorik, lek och lärande. Göteborg: 

Multicare Förlag AB. 

 

Lillemyr, O. F. (2009). Lek-upplevelse-lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB. 

 

Løkken, G., Haugen, S., & Röthle, M. (2006) Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och estetiska 

förhållningssätt. Stockholm: Liber AB. 

 

Nelson, A., & Svensson, K. (2005). Barn och leksaker i lek och lärande. Stockholm: Liber AB. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning (3 uppl.). Studentlitteratur. 

 

Pramling Samuelsson, I., & Aspelund Carlsson, M. (2010). Det lekande lärande barnet, i en 

utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber AB. 

 

Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S. (2006). Lärandets grogrund (2 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Skolverket. (2005). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskola, Lpfö 98. Reviderad 2010. Stockholm: Fritzes. 

 

Unicef. Hemsida. [online] (u.å). Tillgänglig http://unicef.se/barnkonventionen [2012-11-29].  

http://unicef.se/barnkonventionen


 26 

Vetenskapsrådets (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Tillgänglig http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2012-11-10].

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 1 

Bilaga 1           
 

Hej! 

Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare via Umeå universitet. Vi är i slutet av vår 

utbildning och i starten av vårt examensarbete. Vi vill studera lekens betydelse för barnens lärande i 

förskolan och hur förskollärare använder leken och inomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg. 

Vår tanke med studien är att med hjälp av olika teoretikers syn på lek och lärande samt intervjuer 

och ev. observationer av inomhusmiljön (utan barn) få mer kunskap inom ämnet lek och lärande. 

För att underlätta arbetet med intervjuverna och för att kunna minnas det som sagts hoppas vi på att 

vi får spela in samtalet. Det är endast vi som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet och 

när studien är slutförd kommer samtalet att raderas. All information ni delger kommer att 

avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 

Vi hoppas att ni kan avvara ca 30 minuter till intervjun. Hör gärna av er om ni har några frågor eller 

funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Löfroth                                              Linda Risberg 

Tele: XXXXXXXXXX                                                                          Tele: XXXXXXXXXX 

  

Mail:                                                                                                             Mail: 
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Bilaga 2            

    

Intervjufrågor 

Information 

Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

-Av den tiden, hur många år som förskollärare? 

 

Hur länge har du arbetat på det här avdelningen? 

 

Vilka åldrar har barnen du arbeter med? 

 

Hur många barn är det på avdelningen? 

Lek 

Vad är lek för dig? 

-Kan du benämna olika typer av lek? 

 

Vad är det för skillnad på den styrda leken och den fria leken? 

 

Vad är deltagande i lek för dig? 

-Hur deltar du i barnens lek? 

-Ser du något hinder med att delta i barnens lek? 

-Ser du några förtjänster med att delta i barnens lek? 

 

I vilket syfte och hur används leken på din avdelning? 

Lärande 

Vad är lärande för dig? 

 

Hur lär sig barn? 

-Vad är den viktigaste faktorn för att barn ska lära sig nya saker? 

-Vad är pedagogens roll i barns lärande? 

 

Använder ni leken för att främja barns lärande? 

-Hur används leken?/vad beror det på att ni inte använder leken för att främja barns lärande? 

-Vad tror du leken har för betydelse för barns utveckling och lärande? 

 

Vad tror du barn kan lära sig i leken? 

 

Ser nu några hinder med att använda leken för barns lärande? 

Ser du några förtjänster med att använda leken för barns lärande? 

Miljö 

Tycker du att lokalerna på din avdelning utnyttjas på ett optimalt sätt? 

-Har ni någon tanke bakom miljöns utformning? 

-Finns det möjlighet att förändra lekmiljön efter behov?      

-Vilka lärade situationer ser du i eran inomhusmiljö? 

Hur tror du miljön påverkar barnens lek och lärande? 
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Vad leker barnen inne när de själva får bestämma? 

Vad leker barnen med när det själva får bestämma? 

 

Är det något du skulle vilja tillägga? 

Förslag på uppföljningsfrågor 

Skulle du kunna utveckla... 

Kan du utveckla... 

Kan du berätta mer... 

Vad menar du med... 

 

 

 

 

 


