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Syftet med denna studie är att undersöka lekens betydelse för barns lärande 
och utveckling. Studien bygger på en kvalitativ metod där vi har intervjuat sju 
stycken förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna anser att leken är 
grunden till lärande och leken beskrivs som en grundpelare i förskolan. 
Delaktighet i barns lek påpekades som viktigt och även att ta till vara på barns 
intressen och idéer.   
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1. Inledning 
 

”Lek framstår som meningsskapande för barn, meningsskapande i det att hela 
barnets värld kommer fram och därmed barnets erfarenheter.” (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson, 2010:43) 

 
Vi vill genom denna studie undersöka lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling. Vi anser att detta är ett intressant ämne eftersom att leken utgör en stor 
del av barns vardag och leken uppfattas som väldig betydelsefull. Vi vill lyfta fram 
vikten av leken för barns lärande och utveckling, eftersom vi anser att det är av stor 
vikt att vara medveten om lekens betydelse när man arbetar inom förskolans 
verksamhet. I studien har vi undersökt lekens betydelse genom att vi har intervjuat 
sju stycken förskollärare. Det resultat som vi fick fram har sedan analyserats med 
litteraturen och därefter följer vår diskussion samt de slutsatser vi har dragit. 
 
I Läroplan för förskolan Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) betonas vikten 
av lekens betydelse för barn i deras lärande och det framgår även att pedagogers 
medvetenhet gällande lekens betydelse är viktig. Lillemyr (2002) beskriver leken som 
viktig för barn och han menar att det är genom leken som barn lär sig. När barn leker 
väcks deras engagemang och de erövrar sin omvärld genom leken betonar 
författaren.  

 
1.1 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka lekens betydelse för barns utveckling och lärande genom 
intervjuer med förskollärare. 
 
1.2 Forskningsfrågor 
 
1. Hur resonerar förskollärare om lekens betydelse för barns lärande och utveckling? 
 
2. Hur ser förskollärare på sin delaktighet i barns lek? 
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2. Litteraturgenomgång 
 
I kommande avsnitt kommer vi att redogöra vad tidigare forskning säger om leken 
och dess betydelse kopplat till vårt ämne. De olika avsnitten vi behandlar är lek, lek 
och lärande, pedagogers syn på lek, lärande och dess betydelse samt lekteorier. 
 
2.1 Lek 
 
Welén (2003) skriver att det är svårt att ge en klar definition av vad lek är då hon 
anser att det är ett mångtydigt begrepp. Vidare säger hon dock att leken har en 
betydande roll när det kommer till den pedagogiska utvecklingen hos barn och leken 
bidrar till att göra det lättare inför den vuxenvärld som väntar dem i framtiden. 
Vidare säger hon att barn genom lek får och skapar nya kunskaper och de lär sig mer 
om sig själva, samt att de utvecklas och lär sig även hur andra barn tänker och 
handlar. Jensen (2013) beskriver Piagets syn på leken och det som utmärker leken 
enligt Piaget är att leken är lustfylld, därför att när barn leker är dem glada och 
njuter. Lek är spontan, för den är inte planerad eller påtvingad. Leken som fenomen 
är ”fri” från konflikter och förutsättningen är att konflikter som sker i leken inte ska 
tas på allvar påpekar författaren. Lillemyr (2002) anser även han att leken har en stor 
betydelse och att lek är ett begrepp som genomsyrar förskolans verksamhet. Vidare 
säger han att när barn leker ökar deras fantasi och de utvecklar sin målmedvetenhet 
och tron på sig själva. Författaren säger att eftersom barn socialiseras genom lek, då 
de lär sig att kommunicera med varandra och anpassa sig efter andra, så är det inte 
konstigt att leken har fått en sådan dominerande roll i förskolan och är så betydande.  
 
Öhman (2011) betonar att barns lek är deras sätt att uttrycka sig och hon säger att 
leken skapar förutsättning för att skapa en god självkänsla hos sig själv. Vidare 
skriver hon att det är genom leken som barn utvecklas och lär sig och barns behov till 
lek är relativt enkla. Författaren menar att för att barn ska börja leka behöver de 
känna sig trygga, ha bra utrymmen att utforska samt möjligheten att göra egna 
lekvärldar. Hon påpekar även att leken måste ges tillräckligt med plats och lärare bör 
vara medvetna om den innebörd som leken har och att alla barn ska få tid och ges 
rätten till att leka. Författaren refererar till barnrättskommittén och deras betoning 
på lekens betydelse och där kan vi läsa att: 

 
”Lek är det mest karakteristiska kännetecknet för barndomen. Den kreativa lekens och det 
utforskande lärandets värde är allmänt vedertaget i utbildning för små barn. I lek kan 
barnet både njuta av och utmana sin kompetens, vare sig det leker ensamt eller tillsammans 
med andra.” (Öhman, 2011:28) 

 
Precis som Öhman (2011) så betonar även Lillemyr (2002) att det är genom leken 
som barn visar uttryck och vad de känner, samtidigt som leken även lär barn om dess 
omgivning och vad som existerar i vår värld. Vidare säger författaren att barn innan 
två års ålder ofta redan har lärt sig vad leken går ut på och vilka grunder i leken som 
är viktigast. Den mest betydelsefulla arenan för lärande när det kommer till ett litet 
barn är just genom leken. I barns lekvärld är det mesta möjligt och när barn får leka 
och skapa så växer de som individer menar Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2010). Vidare skriver de att barn lär sig genom leken att leva, och det är 
därför av stor vikt att vuxna ger barn möjligheten att ibland få bestämma över sin 
egen lek. Författarna menar att barnen i leken själva måste få avgöra vad de vill göra, 
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utforska och undersöka utifrån vad de anser är intressant och viktigt. Detta finner vi 
även i Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) där det står att i förskolan så 
ska verksamheten ge barnen möjligheten att i lärande och lek uttrycka sig och dela 
med sig av sina idéer, intressen och fantasier.  
 
I leken utgör även kommunikationen och språket en stor del menar Liberg (2010) 
som betonar att språket och samtalet, redan vid en tidig ålder, tar en stor plats hos 
många barn. Hon säger att i dagens förskola får barn språkträning när de leker och 
integrerar med andra, både med barn och vuxna. Hon beskriver även hur de 
verksamma i förskolor idag ofta arbetar med olika sorters lekformer för att stödja den 
språkliga medvetenheten och utvecklingen hos barn. Även i Lpfö98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) betonas det att leken, lärandet och språket hänger 
ihop och att dessa ska användas tillsammans för att skapa en helhet. 
 
Löfdahl (2002) skriver i sin avhandling att hon anser att barn skapar mening i sin lek 
när de leker tillsammans med andra, kopplat till de saker som finns i den miljö som 
barnen befinner sig i. Hon menar att det barn gör, uttrycker och använder sig av i 
leken bidrar till att barnen skapar något meningsfullt när de leker. Detta betonar 
även Öhman (2011) då hon skriver att de redskap och saker som finns i barnens miljö 
avgör om lekmiljön berikas. Hon menar att de redskap som finns tillgängliga för 
barnen ska inbjuda till lek och de ska gärna göras tillsammans med andra. I 
Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) beskrivs hur förskolan ska skapa en 
miljö som är trygg för barnen och som på samma gång inspirerar barnen till lek. 
Miljön i förskolan ska enligt Lpfö98/10 locka barnen till aktivitet och lek samt att 
barnen stimuleras att utforska i den miljö som erbjuds. 
 
Enligt Brodin och Lindstrand (2008) är leken det område där barn själva kan ha 
verkan på och bestämma lite över vad som kommer ske, då det i stort sätt bara är i 
leken som barn kan ändra och påverka vad som kommer hända näst. Vidare menar 
författarna som många andra att det är i leken som barn lär sig, och att lekens 
betydelse på förskolan därför är oerhört betydelsefull. När barn leker tillsammans 
med andra så utvecklas deras sociala sida och barnet lär sig hur andra barn och vuxna 
fungerar. Öhman (2011) menar att leka innebär att skaffa sig lärdom om sig själv och 
om världen, att få lärdom om varför och hur vissa saker i vår värld sker. Lek gör även 
att barn kan undersöka, frambringa och förändra sig själva samt hur de ser på andra. 
Lindqvist (2002) skriver att lek är barnets sätt att tänka och det är i leken som de ger 
liv åt sina uppfattningar, känslor och idéer. Öhman (2011) anser att i leken blir barn 
fria från oro och press, för då är barnen i fantasins värld, en säker plats. Hon menar 
att där kan barn prova på att leka det som faller dem in, oavsett om det är något 
farligt eller förbjudet. I Knutsdotter Olofssons (2003) avhandling beskriver hon 
lekens värld och vad leken betyder för barnen. Hon hävdar att leken är hälsosam och 
att den leder till tillfredställelse där barnen känner sig nöjda. Ett barn som leker, gå 
in i lekvärlden och använder sig av sina inre föreställningar. Där är allt tillåtet och 
kan omvandlas. Inom lekens ramar är det lekens regler som följs och när det blir 
obekvämt har man möjligheten att gå ut ur den och åter gå tillbaka till verkligheten. 
Om ett fenomen i leken väcker barnets nyfikenhet kan barnet går ur leken och 
undersöka fenomenet på riktigt. Vygotskij (1995) beskrev att leken är grunden för 
barns kreativitet och det är i den som barn ger uttryck åt sina upplevelser. Han 
menade också att i leken berättar barn en historia där fantasin får leva ut de 
erfarenheter som de vart med om. 
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2.1.2 Lekteorier 
 
Welén (2003) beskriver olika lekteorier och skriver om Platon, som redan för 2300 år 
sedan uppmärksammade lekens betydelse och han ansåg att leken var grunden till all 
undervisning. Han menade att människan under lekfulla situationer är mer 
mottagliga för lärandet och att man lär sig effektivare gentemot när man känner olust 
till något. Goda förutsättningar för lärande anses ske i hemmet med till exempel lekar 
och sagor enligt Platons uppfostringslära. 
 
Barnens lek ses som en assimilation enligt Piaget, beskriver Lillemyr (2002). Med 
assimilation menas att barnen anpassar sina nya erfarenheter med deras erfarenheter 
från tidigare. Leken är barnets egen process och därför ses leken som deras egen 
värld. Författaren menar att barnen bearbetar sina erfarenheter i leken och därmed 
befästs deras lärdomar. Piaget delar in leken i tre olika stadier, vilka är funktions lek, 
symbollek och regellek. Lillemyr (2002) fortsätter och beskriver dessa tre av Piagets 
stadier, där funktions lek innebär att barnen övar sina erfarenheter för funktionens 
skull samt för deras egen tillfredsställelse. Symbollek är där barnen utvecklar sin 
förmåga med hjälp av symboler och även för att få förståelse för symboler i 
omvärlden, vilket skall gynna deras språkutveckling och framtida problemlösning. 
Sist beskriver författaren Piagets sista stadie, regellek, där barnen praktiserar regeln 
för att sedan bli medvetna om reglers förpliktelser.  
 
Welén (2003) belyser de fyra klassiska lekteorierna som dominerades på 1800-talet, 
och som var inriktade på ”varför barn leker”. 
 
• Friedrich von Schiller (1759-1832) som är grundaren till kraftöverskottsteorin 

menar att barn leker för att de har överskott av energi och livskraft.   
 

• Moritz Lazarus (1824-1903) och Heymann Steinthal (1823-1899) förespråkar 
rekreationsteorin, där barn leker för att koppla av och för att få nya krafter. 

 
• Övningsteorins förespråkare är Karl Groos (1861- 1946), som menade att barn har 

en medfödd instinkt som driver barnen till att öva på färdigheterna i leken, 
färdigheter inför det kommande vuxenlivet. 

 
• Rekapitulationsteorins förespråkare Granville Stanley Hall (1846-1924) menade 

också att barnen har en medfödd instinkt. Men han menade att instinkten drev 
barnen att repetera människans förflutna.  

 
Lillemyrs (2002) tolkning av Vygotskijs syn på lek är att leken karakteriseras av både 
glädje och regler, där barnen skapar fiktiva föreställningar och har kontroll över olika 
skeende i leken. När barnen intar en roll i leken, görs det frivilligt och med lust och i 
leken övar barn på sociala regler och normer genom att styra reglerna utifrån vad 
rollen kräver. På så sätt menar Vygotskij att barn själva är skapare i deras egen 
”närmaste utvecklings zon” och att barnen då i leken befinner sig i utvecklingens 
spets. 
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2.2 Lek och lärande 
 
Enligt Lillemyr (2002) så ses lek och lärande som två helt olika begrepp, som helst 
inte bör jämföras. Men enligt författaren kan dessa två begrepp förklaras genom att 
säga att ”i leken är barnet” och ”i barnet sker lärandet”. Detta visar  
enligt författaren att dessa två begrepp ändå går hand i hand, även fast de inte har 
samma betydelse. Detta påpekar även Öhman (2011), då hon skriver att när barn 
leker frambringar de mening, och genom mening får vi kunskap - vi lär oss. För barn 
är lärandet och leken oskiljbara, då barn leker, övar och lär sig nya saker på samma 
gång. Öhman (2011) menar att leken kan ses som ett redskap när det kommer till att 
lära sig. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver att även fast lek och 
lärande skiljs åt, så anser de ändå att leken kan sättas ihop med lärande, eftersom 
dessa två begrepp ibland är väldigt svåra att skilja åt samt att de hela tiden glider in i 
varandra. Författarna skriver också att de finns olika egenskaper som kan innefattas i 
både lek och lärande, som till exempel kreativitet, fantasi och kontroll.  
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) beskriver hur lek och lärande 
länge har setts som två skilda fenomen och kommer från olika synsätt och teorier. De 
menar att länge har lärande setts som något som vi för vidare till varandra, ofta 
genom undervisning och alltså genom yttre påverkan. Medan leken har setts som det 
naturliga sättet för barn att förstå sig på och anpassa sig till omgivningen. Lek 
kopplas ofta ihop med lust, impulsivitet, frihet och engagemang och författaren 
ställer frågan vilka av dessa som inte skulle passa in i ett perspektiv på lärande. Leken 
förknippas med lust, skriver Johansson och Pramling Samuelsson (2003) och de 
beskriver att leken i förskolans verksamhet innebär att barn ger uttryck för sina 
känslor genom att de visar vad de tycker, tänker och känner när de leker. Leken 
hörde förr inte ihop med lärande, utan sågs som något som skulle förbli fritt och utan 
bekymmer för barnen, medan lärande var något annat. Förr ansågs det att lärarens 
ansvarighet när det kom till barns lek endast innebar att finnas tillhands och hjälpa 
till, och inte gå in och störa leken. I Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) 
står det att leken är betydelsefull för barns lärande och att barn genom leken intar 
kunskap. Ärlemalm-Hagsér (2008) har sett hur lek kopplat till lärande har inneburit 
en svårighet inom förskolans historia. Vidare skriver hon att personal på förskolan 
inte alltid har vetat hur de ska arbeta, då det ena stunden ska vara lek som är fri utan 
påverkan från vuxna och i nästa stund ska leken styras och användas i pedagogiskt 
syfte där de vuxna deltar i barnens lek.  
 
2.3 Pedagogers roll i barns lek och lärande 
 
I Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) betonas lekens betydelse och att lek 
är av stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi får även ta del av att 
förskolans personal skall arbeta mot att samtliga barn inom verksamheten ökar sin 
förmåga att bland annat leka och lära. Öhman (2011) beskriver leken som ett 
komplicerat fenomen och som lärare kan det vara svårt att veta hur man ska agera 
och delta i barns lek. Synen som en lärare har på lekens betydelse och sin egen 
medverkan i lek avgör hur man som lärare ser på begreppet lek. Författaren menar 
att synen på lek och dess betydelse varierar stort från lärare till lärare, då en del anser 
att leken är barnens sista opåverkade fristad och därför anser att barnen skall få leka 
fritt utan påverkan från lärare. Andra menar att lärares inverkan är god och genom 
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det kan lärare ge barnen en djupare förståelse och genom planering av leken med mål 
och syften så kan de även involvera föräldrar i leken och dess betydelse. Lillemyr 
(2002) betonar att leken ska vara i centrum i den pedagogiska verksamheten och 
lärare i förskolan bör vara medvetna om hur viktig leken är för barns lärande och 
utveckling och även för lärarnas eget arbete inom verksamheten. Vidare skriver han 
att genom att observera och dokumentera barn i olika situationer inom lekens värld, 
så skapar man som lärare en inblick i vad leken betyder och vad den gör med barnen. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) betonar även de att dokumentation och 
observation av barns lek, är en viktig del i arbetet för de verksamma lärarna. 
 
Att leka fritt är något som är viktigt för barn skriver Öhman (2011). Hon anser att 
som lärare behöver man kunna tyda barns leksignaler, vara aktiv samt tillgänglig för 
att kunna ta till sig och förstå barns gester och mimik när de leker. När man som 
lärare deltar i leken med barn ökar lojaliteten och en likvärdig relation skapas barn 
och vuxen emellan. Författaren fortsätter och skriver om vikten av att kunna lyssna 
och knyta an till barnen när de är små, då det bidrar till en bra lekutveckling hos 
barn. Genom bra relationer till barnen skapas en trygghet som ger barn 
självförtroende och mod att både leka ensam och tillsammans med andra barn utefter 
sina intressen.  
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) menar att lärarens roll är oerhört 
viktig, men det har inte jämt sett ut så när det gäller leken. Författarna skriver dock 
att idag har lekens betydelse fått en ny innebörd och även vuxnas deltagande i leken 
är för det mesta positiv, då deras medverkan gör att leken blir mer utvecklad. En 
annan positiv del i dagens förskolor är att läraren berikar leken för barnen med de 
material och redskap som finns, vilket bidrar till att öka barns lärande genom lek 
ytterligare. Detta menar även Öhman (2011) som tillägger att genom att ge barnen 
olika redskap och material, så görs inte bara leken rikare för barnen, utan då visar 
även lärare sin ståndpunkt i att leken är viktig. Vidare skriver författaren att lek 
bidrar till att man mår bra, då leken framkallar känslor som till exempel lycka, lust 
och spänning. Men lärare tar ofta leken för given, då lek är något de flesta barn bara 
gör. Men för att det ska bli lustfyllt och givande i barns lek, så krävs det att lärare 
godkänner leken och visar att leken betyder något för honom/henne också. 
Författaren menar att som lärare bör man tänka över sina handlingar kopplade till 
leken, så att barnen får känslan av att leken är okej och tillåten. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) framhäver vikten av att lärare bör skapa en miljö där 
barnets perspektiv kan tas tillvara på, för att sedan på det viset kunna se vad barnet 
har för intresse. På det viset, i samspel med andra barn, i till exempel leken, får lärare 
då ta del av hur barnet ser på sin omgivning och på andra barn i den. 
 
Lillemyr (2002) betonar lärarens roll för barn och skriver att det handlar om att 
finnas tillhands för varje barn, se dem, lyssna, ställa upp och vara engagerad i det 
barnen gör. Som lärare är det viktigt att vara här och nu samt att ge varje barn 
känslan av att de är sedda och att deras ord och tankar betyder. Författaren 
understryker även att det är av stor betydelse att man som lärare eller annan pedagog 
inom förskolans verksamhet tar hänsyn till lekens värde samt tar hänsyn till att barn 
lär sig och utvecklas genom leken. När en vuxen skall lägga sig i barns lek är det 
viktigt med en medvetenhet kring vad man skall göra, samt att man visar respekt för 
leken och barnen i den. Författaren skriver att man som lärare ska ta barns lek på 
stort allvar och det är då bra med en fördjupad kunskap om just leken. Om man ska 
ta ett steg in i barns lek är det av betydelse, att innan tänka igenom varför man tar 
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steget in, samt att man som lärare är förberedd och har respekt för det egenvärde 
som leken har.  
 
Welén (2003) skriver att lärare ofta måste återvända till världen där leken finns, till 
lekvärlden, för att de själva ska kunna se hur lek och lärande kan förenas, eftersom 
många har skolats om till att se lek och lärande som två olika saker. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2006) betonar vikten av att kunna se vad som händer i 
barnens lekvärld, eftersom att det är då man som lärare kan ge barnen 
förutsättningarna till att på bästa sätt lära sig och utvecklas. Welén (2003) skriver att 
det är genom att lärare förstår vad leken innebär samt ett medvetet bruk av leken 
som bidrar till lärande och utveckling hos barnen. 
 

3. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga med vår insamling av 
data. Även vårt urval, databearbetning och analysmetod samt etiska 
ställningstaganden kommer beskrivas. Vi avslutar även detta avsnitt med en liten och 
kort sammanfattning. 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 

 
Studien är kvalitativ och data har samlats in genom intervjuer. En kvalitativ studie är 
enligt Denscombe (2009) ofta förknippad med metoder som till exempelvis 
intervjuer. En kvalitativ studie är enligt Bjørndal (2007) mer anpassningsbar och 
ostrukturerad än vad en kvantitativ studie är, vilket bidrar till att det skapar mer 
utrymme att göra om planeringen under insamlingens gång. Bjørndal (2007) betonar 
även att en kvalitativ datainsamling är mer lik det vardagliga samtalet än vad en 
kvantitativ datainsamling är. Enligt Stukát (2005) är ett syfte med kvalitativa studier 
att kunna tolka och sätta sig in i det resultat man får av till exempel intervjuer utan 
att man bedömer och försöker förklara något.  
 
Att använda sig av intervjuer som metod är enligt Bjørndal (2007) ett bra sätt, då han 
menar att samtal är bra för att man får ta del av någon annans upplevelser och syn på 
det aktuella ämnet. Denscombe (2009) betonar en del fördelar med att använda sig 
av intervjuer som metod vid datainsamling då han tar upp att via intervjuer får 
informanten möjlighet att djupare förklara och gå in på sina åsikter och synpunkter. 
Han menar även att flexibiliteten är stor när det kommer till intervjuer då det går att 
ändra och korrigera under intervjuns gång, vid behov. Vidare menar han att 
intervjuer tenderar att ge en hög svarsfrekvens, då en intervju samt platsen där den 
ska äga rum redan innan är inbokad. Stukát (2005) betonar att platsen där intervjun 
genomförs ska vara lugn och kännas trygg för båda parter, samt att det är bra om den 
som deltar i intervjun är i en bekant miljö. Därför genomfördes intervjuerna på 
pedagogernas arbetsplatser, där de själva fick välja rum och plats för intervjun. 
Vidare tar författaren upp att intervjuer med fasta och bestämda frågor som ställs i en 
följd är en strukturerad intervju, vilket innebär att våra intervjuer är strukturerade. 
Vi skickade även ut intervjufrågorna till informanterna cirka en vecka innan 
intervjuerna ägde rum. Detta gjorde vi för att informanterna skulle få möjligheten att 
hinna tänka igenom de frågor vi planerade att ställa. På så sätt tänkte vi att svaren vid 
intervjutillfällena eventuellt skulle bli mer utförliga. 
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Bjørndal (2007) anser att vikten av att använda ljudinspelningar är till en fördel, då 
man inte riskerar att glömma bort eller missa något som det är lätt att göra om man 
enbart intervjuar med papper och penna. Stukát (2005) menar att det är bra att 
intervjuaren i förväg går igenom utrustningen för att kontrollera att allt fungerar. 
Denscombe (2009) beskriver att användning av ljudinspelningar är en enkel 
utrustning som är positiv när det kommer till intervjuer. Han tar även upp några 
nackdelar med intervjuer och nämner att intervjuer ofta är tidskrävande och att 
intervjuareffekten kan orsaka problem. Med detta menar han att genom att använda 
sig av intervjuer så blir data grundad på det som sägs och ibland stämmer inte det 
alltid överens med vad informanten verkligen gör, då svar ofta kan formas efter vad 
man tänker och föredrar istället för vad som egentligen görs. 
 
3.2 Urval 
 
Informanterna som deltog i våra intervjuer var samtliga kvinnor och alla mellan 25-
60 år. Vi valde att ha en bred åldersskillnad på våra informanter, för att vi ville att 
svaren skulle komma från både relativt nyutbildade förskollärare samt förskollärare 
som arbetat i flera år. Samtliga intervjuer genomfördes på de förskolor som 
förskollärarna arbetade på, i en storstad i Mellansverige. Vi genomförde sammanlagt 
sju stycken intervjuer som vi delade upp mellan oss. Alla informanter som deltog i vår 
studie är utbildade förskollärare. 
 
Vi har använt oss utav bekvämlighetsurval vilket Denscombe (2009) beskriver som 
en metod där intervjuaren väljer ut informanter som är tillgängliga och öppna för 
ämnet.  
 
3.3 Databearbetning och analysmetod 
 
Efter att allt vårt material var insamlat valde vi att transkribera våra intervjuer ord 
för ord. Bjørndal (2007) menar på att det är tidskrävande att transkribera den data 
man samlat in. Vi valde trots detta att använda oss av transkribering för att vi ville få 
med så mycket som möjligt av den information som informanterna gav oss genom 
intervjuerna vi genomförde. Vi anser även att det var bra för vår skull att transkribera 
då det underlättade för oss att ha intervjuerna nedskrivna vid sammanställningen av 
resultatet. Bjørndal (2007) betonar att genom transkribering ser man saker och ting i 
det nedskrivna som man eventuellt skulle ha missat om man endast lyssnade på 
inspelningen. Vi tycker även att när transkriberingen var klar så sparade vi tid, då vi 
inte behövde lyssna om och om igen på inspelningarna utan endast behövde titta på 
våra papper. 
 
När vi hade läst igenom våra intervjuer som vi hade transkriberat, gick vi igenom 
dem båda två tillsammans och markerade ut med olika färger i transkriberingstexten. 
Vi markerade ut både likheter och skillnader och utifrån det kunde vi sedan dela in 
texten i olika kategorier. Med de kategorier som vi har fått fram tycker vi att det ges 
en enklare överblick över vårt resultat.  
 
Efter att resultatavsnittet var klart analyserade vi det utifrån kategorierna mot det 
som den tidigare forskningen visar på om ämnet.  
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3.4 Etiska ställningstaganden 
 
I denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådet (2011) och deras fyra 
forskningsetiska huvudkrav. Det första kravet är Informationskravet som innebär att 
studiens deltagare ska bli informerade om studien och dess syfte. Innan våra 
intervjuer ägde rum tog vi kontakt med samtliga deltagare som skulle ingå i vår 
studie och bokade in ett möte, där vi informerade dem om vad vår studie handlar om 
och varför vi ville intervjua dem.  
 
Vi var noga med att informerar deltagarna om deras frivillighet till att delta och att de 
kan avbryta sitt deltagande när som helst under processens gång. Vi informerade 
även om ungefärlig tid som vi beräknade att intervjuerna skulle ta. Allt detta gjorde vi 
för att bejaka samtyckeskravet som tar upp att deltagarnas frivillighet och rätt att 
avbryta sin medverkan. 
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som tar upp att deltagarnas identitet ska 
skyddas och behandlas konfidentiellt, vilket även innebär att deltagarna inte ska 
kunna identifieras av utomstående personer. På mötet vi hade innan intervjuerna 
förklarade vi även att samtliga deltagares identiteter kommer skyddas och det är 
endast vi som intervjuar som vet vem som sagt vad och vilka som deltar i studien. Det 
sista kravet som vi har bejakat och utgått ifrån är nyttjandekravet, som handlar om 
att all insamlad information och data endast ska användas för studiens avsikt. Vi var 
tydliga med att berätta att det som deltagarna säger i intervjuerna endast kommer att 
användas för vår studie och inget annat. 
 
Stukát (2005) menar precis som Denscombe (2009) att det är viktigt att ta hänsyn till 
dessa forskningsetiska principer, eftersom de bland annat skyddar informanternas 
integritet. De betonar vikten av att informera vad studien handlar om, att det är 
frivilligt att delta och att alla uppgifter om informanten samt den insamlade 
informationen skall behandlas konfidentiellt.  
 
3.5 Sammanfattning 
 
Denna studie är byggd på en kvalitativ metod, där vi har använt oss av intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Vi genomförde sju stycken intervjuer med utbildade 
förskollärare för att få fram vårt resultat. Intervjuerna transkriberades sedan ord för 
ord, för att vi skulle få en klarare överblick över resultatet. Vi analyserade därefter 
intervjuerna och fick då fram våra kategorier, som på ett enklare sätt redovisar vårt 
resultat.  
 
Vi analyserade sedan resultatet mot den litteratur som vi tidigare hade bearbetat. 
Under processens gång har vi utgått från de fyra forskningsetiska huvudkraven som 
Vetenskapsrådet (2011) betonar. De fyra principerna är informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det resultat som vi fick fram genom de 
intervjuer som vi genomförde. Resultatet kommer att presenteras i olika kategorier. 
De intervjufrågor som vi har använt oss av finns som bilaga i slutet av vårt 
examensarbete. 
 
4.1 Bearbetning av erfarenheter i leken 
 
Samtliga informanter beskriver leken som betydelsefull och att barn i leken bearbetar 
erfarenheter, upplevelser, känslor och även det dem vill lära sig. Många av 
informanterna beskriver att barn reflekterar över saker i vardagen när dem leker och 
att barn använder sina tidigare erfarenheter och fantasi i leken, för att skapa nya 
erfarenheter och kunskaper. Det som barn erfar, genomgår och upplever speglas i 
deras lek. Alla informanter ser leken som viktig då de menar att leken innehåller 
mycket lärande i flera olika former. En informant svarar på frågan ”vad har leken för 
betydelse för barn?” på detta sätt: 
 
           Leken är viktig för barn. Leken är en grundpelare i förskolan! Leken finns ju 

överallt och när barn leker så leder det till ett lärande och utveckling, så 
självklart måste leken få ta stor plats i verksamheten. Det gäller bara att vi 
förskollärare kan variera leken på flera olika sätt och att man är medveten om 
lekens betydelse för barnen, så att barnen kan njuta i leken samtidigt som de lär 
sig. 

 
4.2 Det sociala samspelet med andra 
 
Leken har även en stor betydelse för hur barn lär sig se på vår omvärld och det som 
sker runt omkring dem menar flera av informanterna. Informanterna beskriver det 
genom att berätta att när barn leker delar de med sig av sina erfarenheter och sina 
kunskaper till andra barn, vilket medför att de då lär av varandra. Flertalet av 
informanterna menar att leken stärker barn och när barn leker får de möjlighet att 
bearbeta det som livet ger dem och de får agera ut det den känner och tänker via 
leken. 
 

Barn lär ju genom varandras lekar och lekregler. De lär genom varandras 
erfarenheter som de tar med in i leken på olika sätt. De får kanske tillfälle att se 
hur olika familjer kan se ut, att allas familjer i vår värld inte är uppbyggda på 
samma vis med en mamma och en pappa. När barn leker ser de samband men 
även saker som skiljer sig åt dem emellan, vilket ger dem oerhört mycket… Där 
ser man hur stor betydelse leken har.. lekens betydelse för barnens lärande. 
 

Flertalet av informanterna sa även att de tycker att barn genom leken även utvecklar 
sitt språk, då de menar att barn tillsammans med andra barn i leken organiserar, 
reflekterar och samtalar om vad de ska leka och hur de ska gå tillväga under lekens 
gång. Flertalet av informanterna betonade även att genom leken får barnen även 
möjligheten att utveckla och förbättra sin motorik, då de menar att leken ofta bidrar 
med rörelse. 
 

Det man får göra själv med både kroppen och huvudet det lär man sig väldigt 
mycket av. Barn skulle inte springa och leka ”jagalek” om de inte hade behov av 
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det. En sådan lek bör vi förskollärare styra upp och hitta passande rum till, som 
till exempel utomhus. 
 

4.3 Lek och lärande 
 
Att lärande och lek är sammankopplade betonar alla informanter. De menar vidare 
att lek och lärande går hand i hand och de båda begreppen ”går in i varandra” vid 
olika tillfällen som gör att de blir som ett begrepp. En informant beskrev leken som 
väldigt viktigt för lärandet, eftersom det inte är ett påtvingat lärande utan ett lustfullt 
lärande. En annan informant beskriver att i varje situation och aktivitet som de utför 
på förskolan finns ofta båda begreppen, lek och lärande med, vilket gör lek och 
lärande starkt sammanlänkade. Att båda begreppen är viktiga, oavsett om de ofta förs 
samman anser alla, då flera av informanterna vid flera tillfällen betonar vikten av de 
båda begreppen.  
 

Lek och lärande går hand i hand tycker jag… och de båda är viktiga och behövs 
för att vi ska kunna få ut det mesta av dem båda… för leken stärker lärandet och 
lärande sker genom leken. 
 

När barn leker lär de sig samspel menar samtliga av informanterna och de menar 
även att när barn leker lär dem sig oerhört mycket mer än ”bara” lek. Barn får i leken 
lära sig hur andra barn fungerar samt hur de själva är och vad de tycker och tänker i 
olika situationer. Informanterna menar att barn i samspel med andra får lära sig att 
ge och ta, samt att de får lära sig att säga stopp när de inte vill. 
 

Barn lär sig allt genom att leka. Leken är ju grunden till allt lärande tycker jag. 
Vi som arbetar inom förskolan måste ta tillvara på leken, för den betyder… det 
är genom den som barnen lär sig… om sig själva, och om andra… och om det 
som sker runt omkring dem. De lär sig även att ta egna initiativ genom leken. 
 
Alla barn kan inte leka, en del barn behöver lära sig att leka. Till exempel ett 
barn som har sett hur mamma lagar mat hemma, betyder inte att barnet vet hur 
man gör med redskapen i hemvrån. Vi som förskollärare behöver vara 
närvarande och visa på och hjälpa dem vidare i leken. 

 
4.4 Fantasi 
 
Flera av informanterna har nämnt fantasi som en viktig del i barns lek, då barn i 
leken aktivt kan leva ut sina fantasier och bearbeta händelser som dem har varit med 
om. En informant menar på att barn behöver leka för att utveckla sig själv, sin fantasi 
och rolltagandet. Att leka rollekar innebär att man gå in i andra roller och då tränar 
barnen rolltagande, som är viktigt för senare i vuxenlivet. Fantasilek bygger enligt 
informanten på att man kan kommunicera med varandra, komma överens om regler, 
hur leken ska vara och vad den ska gå ut på. 
 

Ett barn som inte kan kommunicera med andra kan fortfarande leka 
fantasilek… men det blir ensamlek där barnet har sin fantasi för sig själv… en 
sådan lek ser kanske inte så meningsfull ut för en utomstående… men det är 
också ett sätt för barnet att bearbeta och utveckla sig själv. 
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4.5 Förskollärarnas delaktighet 
 
Att vara delaktig och att finnas tillhands för barnen när dem leker anser alla 
informanter har stor vikt när man arbetar som förskollärare. Alla informanter 
menade även på att dem är delaktiga i barnens lek, men att delaktigheten i leken kan 
se olika ut. En del av informanterna menar att ibland är de delaktiga genom att helt 
vara med i leken som en deltagare, ibland är delaktigheten i form av handledare och 
då är det främst för att hjälpa till, att få barnen till att gå vidare eller ge dem förslag 
när de kört fast i leken. En del av informanterna förklarade även att delaktighet i 
barns lek också kan vara att enbart sitta bredvid och aktivt lyssna, utan att vara med i 
leken. På så vis är man delaktig och hör vad barnen leker, säger och tänker utan att 
störa deras lek, menar informanterna.  
 

Det gäller att finnas tillhands för barnen. Både i deras lek, men även på sidan 
om. En del barn behöver stöttning och de behöver känna trygghet… därför är 
den vuxnes närvaro i barns lek helt avgörande och all form av lek kräver en 
viss delaktighet av de vuxna. 

 
Små barn som inte kan kommunicerar verbalt om vad de vill leka med, visar 
istället med sitt kroppsspråk. Därför är det viktigt att vi förskollärare är 
närvarande och lyhörda. 

 
4.6 Förskollärares närvaro och placering i rummen 
 
Hur de verksamma i förskolan placerar sig i rummen när barnen leker anser 
många av våra informanter har betydelse för barnens lek. De menar att det 
gäller att sprida ut sig i de olika rum som barnen befinner sig i, för att barnen 
hela tiden ska ha en vuxen i närheten. Flera av informanterna förklarar att om 
de alltid är närvarande och är bra placerade i rummen, så kan de alltid höra 
hur barnen resonerar, funderar och agerar i sin lek. Flera av våra informanter 
betonade även vikten av att dokumentera och observera barnen i leken på 
förskolan, eftersom det ger dem möjligheten att ta till vara på det som barnen 
visar intresse för. Sedan kan de gå vidare med barnens idéer, utveckla dem 
och planera pedagogiska aktiviteter utifrån barnens egna tankar och 
intressen. 
 

Sen kan man spinna vidare på barnens lekar… om man alltid ser till att ha 
ögon och öron öppna. Att man tar till vara på det barnen har intresse för och 
tar in deras idéer och sedan låter dem göra något de vill och tycker om med 
eventuell hjälp av oss vuxna. 
 

 
4.7 Lärmiljön på förskolan 
 
Hur miljön på förskolan ser ut är något som påverkar barns lek betonar flertalet 
av informanterna. De menar att om förskolans miljö är stimulerande och 
inbjudande så väcker det lusten hos barnen att leka och utforska. Flera av 
informanterna anser att alla som arbetar på förskolan bör ha ett intresse i att 
utveckla och utrusta miljön för barnens bästa och de påpekar att det som finns i 
miljön, som till exempel materialet, också påverkar barnen i deras lek och 
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lärande. Om miljön och materialet som finns på förskolan är utvecklande och 
bra för barnen lägger det en bra grund för lek och lärande menar informanterna.  
 

Det där med tiden... jag skulle vilja få mer tid till att tänka och reflektera och 
utveckla idéer som att förändra… Förändra rummen och miljön. Köpa in 
saker, göra i ordning… för att barnen ska få ett ännu bättre utbud som 
stimulerar deras lek och lärande när dem är här. 

 
Behovet av att barnen delas in vid lek och vid aktiviteter, så att det blir mindre 
grupper är en sak som vi ser tydligt i informanternas svar då flertalet av dem 
uttrycker att mindre barngrupper är bra på flera olika sätt. Vid mindre barngrupper 
får personalen på förskolan mer tid till de barn de har i den mindre gruppen och de 
kan också vara delaktiga på ett helt annat sätt. En informant beskriver att mindre 
grupper är ju inte enbart något som är bra för personalen, utan det gynnar ju även 
barnen när dem får vara i mindre grupper. Om man ibland använder sig av mindre 
grupper i verksamheten, så skapas ett bättre lärandeklimat för barnen och på så vis 
blir leken då mer givande för dem. 
 

Vi försöker ha mindre grupper ibland, det brukar vi göra och ibland använder vi 
oss av väljarstund, där barnen får välja själva utan påverkan från kompisen, och 
då väljer de vad de vill göra i olika rum, för att barnen ska få välja utifrån sitt 
intresse… men vi gör det även för att just skapa mindre grupper så leken får mer 
plats, då vi tycker att det gynnar lärandet. 
 

5. Resultatanalys 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår resultatanalys, som baseras på det 
intervjumaterial som vi presenterat under rubriken resultat. Vi kommer att utgå ifrån 
våra frågeställningar när vi analyserar resultatet, och vi kommer binda in litteratur 
som vi har använt i vår litteraturgenomgång. 
 
5.1 Hur resonerar förskollärare om lekens betydelse för barns lärande 
och utveckling? 
 
Samtliga informanter ansåg att leken är betydelsefull för barn och påpekade att barn i 
leken lär sig många nya saker. Det vi kan se i resultatet som förskollärarna lyfter att 
barn starkast lär sig genom lek är att de utvecklar sitt språk, de lär sig socialt samspel 
och de får kunskap om hur omgivningen ser ut. Welén (2003) påpekar att leken är av 
stor vikt för barn, till exempel då ny kunskap ska läras in eller inför den framtida 
vuxenvärld som väntar. Leken benämns av en av våra informanter som en 
”grundpelare i förskolan”, något som vi kan se likhet med det Lillemyr (2002) 
betonar då han beskriver att leken har fått en sådan ledande och viktig roll inom 
förskolans verksamhet. Samma informant ansåg även att det är av stor vikt att 
förskollärare är medvetna om lekens betydelse, för att på bästa sätt kunna variera 
leken för barnen. Vi kan i resultatet se att förskollärarna arbetar för att sätta leken i 
fokus och de ger oss känslan av att de är medvetna om lekens vikt och betydelse för 
barns lärande och utveckling. Öhman (2011) anser att leken bör ges tillräckligt med 
plats och förskollärare bör vara medvetna om den innebörd som leken faktiskt har för 
barn.  
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Att barn bearbetar sina erfarenheter, känslor och upplevelser när dem leker ansåg 
alla våra informanter, och flera av dem beskrev även att barn reflekterar över det som 
har hänt i vardagen när dem leker. Lillemyr (2002) i likhet med Öhman (2011) menar 
att barn i leken visar vad de känner och upplever samt att barn på samma gång som 
de leker även lär sig hur omgivningen ser ut och vad som sker i världen runt omkring 
dem. I resultatet ser vi att förskollärarna är uppmärksamma på vad barnen gör i 
leken och de ger exempel på när barnen till exempel leker att de lagar mat, precis som 
mamma eller pappa gör hemma. De bearbetar upplevelser som de är med om. 
Lillemyr (2002) beskriver Piagets teori, där barns lek ses som en assimilation, som 
innebär att barn anpassar sina nya erfarenheter med de erfarenheter de redan har. 
När barn sedan leker bearbetar de erfarenheterna i leken vilket bidrar till att de lär 
sig ny kunskap. 
 
Att språket är kopplat till leken beskrev större delen av våra informanter. När barn 
leker utvecklas deras språk, för att de tillsammans med andra barn samtalar, 
diskuterar, planerar och organiserar hur de ska leka och vad de ska leka. Liberg 
(2010) anser också att leken har betydelse för språket och säger att i leken tar 
kommunikationen och språket en stor plats. Hon beskriver även att i dagens förskola 
utmanas och tränas barnen i sin språkliga utveckling när de leker, både själva, 
tillsammans med andra barn och även med vuxna. Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) visar även den att språket, lärandet och leken hör 
samman. När vi tittar på resultatet här, så ser vi att förskollärarna betonar att leken 
gynnar barns språkutveckling, men de lägger endast betoning på att det är barnen 
själva som utvecklar språket tillsammans med andra barn i leken. De nämner inte 
hur de själva kan hjälpa barnen och utmana dem i den språkliga utvecklingen kopplat 
till leken.  
 
Att lek stärker barn som individer och att leken ger barn möjligheten till att bearbeta 
det som livet ger dem, så att de kan agera ut sina känslor och tankar nämnde flera av 
informanterna. Detta kan vi se i det Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2010) anser, då de menar att leken bidrar till att barn lär sig att leva och att barn 
därför skall ges möjligheten till att leka, för när barn leker så växer de som individer. 
Något vi kunde se i resultatet var trotts detta en begränsning av vad barnen fick leka 
och när. Lekar som innehöll att springa omkring och jaga varandra skulle helst 
förpassas utomhus, vilket kan bidra till att barnens behov till det begränsas, eftersom 
att utomhuslek sker när förskollärarna bestämmer att alla ska gå ut. 
 
Vi kan i vårt resultat se hur lek och lärande går in i varandra och det informanterna 
beskriver i intervjuerna tyder på att de i sin verksamhet använder de båda begreppen 
som stöd för varandra i de aktiviteter de gör varje dag. Lillemyrs (2002) förklaring av 
dessa två begrepp är att ”i leken är barnet” och ”i barnet sker lärandet”. Där han 
menar att dessa två begrepp ofta går hand i hand, även fast de inte har samma 
betydelse. Vi kan se i resultatet att lek och lärande hör ihop och att båda dessa 
begrepp är i behov av varandra för barns bästa och hur man än vrider och vänder på 
det så sker lärande och lek genom varandra.  
 
Att leken är grunden till allt lärande ansåg en informant från resultatet. Det kan vi 
dra parallellt med det Welén (2003) skriver i sin avhandling att Platon redan för 
2300 år sedan uppmärksammade lekens betydelse. Platon menade att leken var 
grunden till all undervisning. Samt att människan under lekfulla situationer är mer 
mottagliga för lärandet och att man lär sig effektivare gentemot när man känner olust 
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till något. Jensen (2013) beskriver att leken enligt Piaget är spontan, för den är inte 
planerad eller påtvingad. Leken är även lustfylld, därför att när barn leker är dem 
glada och njuter. Det överensstämmer med ett svar från resultatet där en informant 
beskrev leken som väldigt viktig för lärandet, eftersom det inte är ett påtvingat 
lärande utan ett lustfullt lärande. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 
menar på att leken förknippas med lust och att leken i förskolans verksamhet innebär 
att barn ger uttryck för sina känslor genom att de visar vad de tycker, tänker och 
känner när de leker. När barn leker tillsammans med andra så utvecklas deras sociala 
sida och barnet lär sig hur andra barn och vuxna fungerar menar Brodin och 
Lindstrand (2008). Vi ser i resultatet att förskollärarna ansåg att barn lär sig att ge 
och ta när de samspelar med andra. Vi ser även hur de lär barnen att säga stopp när 
de inte vill något. 
 
En informant beskrev att när barn leker rollekar innebär det att de går in i en annan 
roll och då tränar barnen rolltagande, som är viktigt senare i vuxenlivet. Det ser vi i 
likhet med Övningsteorin (Welén, 2003) som menar på att barn har en medfödd 
instinkt som driver barnen till att öva på färdigheterna i leken, färdigheter inför det 
kommande vuxenlivet.  
 
Det framgår av flera informanter att fantasi är en viktig del i barns lek, då barn i leken 
aktivt kan leva ut sina fantasier och bearbeta händelser som dem har varit med om. 
Det belyser även Vygotskij (1995) då han menar att i leken berättar barn en historia 
där fantasin får leva ut de erfarenheter som de vart med om. Öhman (2011) anser att i 
leken blir barn fria från oro och press, för då befinner sig barnen i fantasins värld, en 
säker plats. I vårt resultat framhävs fantasin och rollekar som något barn använder i 
sin lek och vi kan se när vi analyserar vårt resultat hur dessa två kan stärka varandra 
och användas tillsammans på ett positivt sätt. Lillemyr (2002) menar att när barn 
leker olika lekar ökar deras fantasi och barnen utvecklar genom fantasin sig själva 
och sin ambition i livet. 
 
5.2 Hur ser förskollärare på sin delaktighet i barns lek? 
 
Att vara delaktig, lyhörd och att ta tillvara på det barnen säger och gör i leken är en 
viktig del i arbetet på förskolan anser flera av våra informanter. De påpekar att 
genom att dokumentera och observera barnen i deras lek, ges förskollärarna 
möjligheten att ta tillvara på det som barnen visat intresse för, genom att utveckla 
deras idéer och skapa aktiviteter utifrån barnen. Vi kan i resultatet se att 
förskollärarna arbetar för att utgå ifrån barnen och att de vill skapa goda möjligheter 
för barnen att leka och lära. De vill vara delaktiga men även låta barnen själva 
bestämma vad de leker. Brodin och Lindstrand (2008) menar att barn i leken själva 
kan bestämma över vad som ska ske och även hur de ska och vill utveckla leken.  
 
Vi kan se i resultatet att informanternas syn på hur man är delaktig i det barnen gör 
skiljer sig lite åt, även fast alla betonar att delaktighet i barns lek samt att man är 
närvarande är av stor vikt. Några av förskollärarna framhäver vikten av att vara som 
en handledare för barnen, som hjälp för att de ska kunna ta sig vidare i leken, medan 
några av förskollärarna istället understryker vikten av att sitta bredvid, lyssna och ta 
tillvara på det som barnen säger. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) 
menar med att lärarens roll är oerhört viktig, även om det inte alltid har sett ut så när 
det gäller leken. Däremot har lekens betydelse idag fått en ny innebörd och även 
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vuxnas deltagande i leken är för det mesta positiv menar författarna. Vi kan se hur en 
del av förskollärarna i vårt resultat är oerhört engagerade i att utgå från barnen och 
att de vill arbeta med att få in barnens tankar och idéer i den pedagogiska 
verksamheten. För när de sitter bredvid och hör hur barnen agerar och tänker i leken, 
kan det ge dem en idé om vad barnen vill och visar intresse för, samt ge dem en 
förståelse för hur de leker och varför. Öhman (2011) påpekar att för att kunna hjälpa 
barnen i deras lek är det bra om man som verksam pedagog i förskolan kan tyda barn 
i leken och även att man är aktiv och finns där för barnen för att lära sig hur de 
fungerar i leken. Att finnas till hands för barnen, aktivt lyssna, stötta och hjälpa 
barnen i deras lek anser alla informanterna är av stor vikt.  
 
Vi kan se i resultatet hur flera av informanterna betonar att hur förskolans miljö är 
utformad har påverkan på barns lek. Om miljön är stimulerande och inbjudande på 
förskolan så bidrar det till att barns lust att leka och utforska blir större. 
Informanterna sa också att alla som arbetar på förskolor bör ha ett intresse att 
utveckla och utrusta miljön för barnens bästa samt att det som finns i miljön, till 
exempel material och redskap, även det påverkar barnen i deras lek och lärande. 
Öhman (2011) liksom Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) anser att 
en positiv sak i dagens förskolor är att många lärare berikar barnens miljö med de 
material och redskap som finns, vilket bidrar till att öka barns lärande genom lek 
ytterligare. Öhman (2011) menar även på att genom att tilldela och utrusta miljön 
med olika redskap samt material, så visar även lärare att leken är viktig för barn. 
Tyvärr framgår det i resultatet att det inte finns tillräckligt med tid att förändra och 
göra om förskolans miljö, i den utsträckningen som informanterna önskar och vill. 
 
Något vi ser i resultatet är att både miljöns utformning och att dela in barnen i 
mindre grupper är positivt för barns lek och lärande. De framkom att genom att dela 
in barnen, så gynnas både personal och barn av det, eftersom att vid mindre grupper 
kunde ett bättre lärandeklimat skapas. I Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 
2010) beskrivs hur förskolan ska skapa en miljö som är trygg för barnen och som 
inspirerar barnen till lek. Vi ser i resultatet att om personalen arbetar med barnen i 
mindre grupper, så ger det barnen mer plats i förskolans miljö. Det bidrar även till att 
personalen på så vis kan vara mer delaktiga i aktiviteterna som genomförs i 
smågrupper. Öhman (2011) betonar att barn i förskolan behöver ges plats när de ska 
leka eller göra någon aktivitet, vilket förskollärarna behöver vara medvetna om.  
 

6. Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer vi först att diskutera vår metoddel. Därefter kommer vi även 
att diskutera och reflektera över det resultat som vi har fått fram från de intervjuer vi 
genomförde med hjälp av litteraturen. Vi kommer även att presentera våra egna 
slutsatser samt avsluta med att ge förslag på fortsatt forskning. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Vi tycker inte att vi hade svårigheter med att finna deltagare till denna studie, 
eftersom de första som vi tog kontakt med svarade ja till att medverka. Däremot 
möttes vi av nervositet av flera deltagare när vi nämnde att intervjuerna skulle spelas 
in. Det märktes även under intervjuernas början att inspelningen gjorde de 
medverkande nervösa, men efter ett tag slappnade de av och tänkte inte på att de 
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spelades in. Både Bjørndal (2007) och Denscombe (2009) betonar vikten av att spela 
in intervjuerna, så att inget ska glömmas bort eller missas under intervjun. Att spela 
in intervjuerna tycker vi var till vår fördel, då vi sedan hade möjlighet att lyssna och 
transkribera all information vi ville använda oss av i vår studie. Innan intervjuerna 
ägde rum hade deltagarna fått ta del av intervjufrågorna, vilket vi tyckte märktes 
under intervjuerna då deltagarna gav oss väldigt utförliga svar. Om det berodde på att 
deltagarna fick frågorna innan vet vi inte med säkerhet, men vi tycker att det var till 
vår fördel. Vi valde även att dela upp intervjuerna emellan oss, för vi tänkte att om vi 
genomför alla intervjuer tillsammans, blir deltagarna eventuellt mer nervösa, då det i 
så fall är två som ställer frågor och antecknar under intervjun. 
 
Våra intervjufrågor var av den strukturerade formen eftersom frågorna kom i en 
bestämd följd efter varandra. Vi valde detta för att vi ville ha bestämda frågor att utgå 
ifrån och sedan bestämde vi att ställa följdfrågor vid behov. Under transkriberingen 
av intervjuerna märkte vi att det tog lång tid att transkribera, då svaren vi fick 
innehöll mycket information. Vi ville ändå ha med allt från intervjuerna och därför 
transkriberade vi dem ord för ord, för att inte missa något viktigt. Efter att vi hade 
transkriberat intervjuerna och påbörjat vårt resultat, kände vi att det även kunde ha 
varit intressant att utföra någon observation. Dels för att undersöka syftet utifrån fler 
synvinklar men även för att får mer data att bearbeta. Genom observationer hade vi 
även fått möjlighet att se om det som förskollärarna sa stämde överens med vad dem 
verkligen gjorde i praktiken.  
 
Under processens gång märkte vi ändå att vi hade tillräckligt med data då svaren från 
deltagarna gav oss väldig mycket. Däremot kände vi fortfarande att observationer 
skulle ha varit intressant att genomföra som ett komplement till intervjuerna, om 
mer tid hade funnits för denna studie. 
 
6.2 Förskollärares syn på lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling 
 
I vårt resultat framgick det tydligt att leken är av stor betydelse för barns lärande och 
utveckling och informanterna menar på att leken är grunden till allt lärande och 
beskrivs som en grundpelare i förskolan. Vi tolkar resultatet på så vis att leken bör ha 
en central roll i förskolan och att leken är av stor betydelse för barns lärande och 
utveckling. Även Lillemyr (2002) tar upp detta, då han betonar lekens betydelse för 
barn och menar att leken ska genomsyra förskolans verksamhet. Det framgick även i 
resultatet att förskollärare bör vara medvetna om lekens betydelse för barn, och detta 
är något som vi anser är väldigt viktigt. Både förskollärare och övrig personal i 
förskolan skulle kunna dra nytta av att arbeta för att skapa ett utmanade och givande 
lärandeklimat. Eftersom leken är barnens främsta arena är det viktigt att vara 
medveten om vad leken gör för barnen samt vad den betyder för dem. Öhman (2011) 
betonar att leken skall ges stort utrymme och förskollärare behöver vara medvetna 
om betydelsen som leken faktiskt har för barn.  
 
Redan för 2300 år sedan uppmärksammade Platon (Welén, 2003) lekens betydelse 
och menade att leken är grunden till allt lärande. Även flertalet av informanterna 
betonade leken som grunden till allt lärande. Jensen (2013) belyser Piagets syn på 
leken, där han säger att leken är lustfylld och spontan, vilket gör att barn är glada och 
njuter när dem leker. Det överensstämmer med det Platon (Welén, 2003) menade då 
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han ansåg att människan under lekfulla situationer är mer mottagliga för lärande. Att 
leken har en betydelse för barns lärande och utveckling är på så sätt inget nytt kan vi 
se och än idag ses leken som grunden till allt lärande. Eftersom leken betonas som 
viktig för barns lärande och utveckling kan man fråga sig varför leken minskar när 
barn börjar skolan? Skulle inte leken kunna användas mer i skolans värld då den ses 
som betydelsefull för barn? Vi tror att lärare i skolan skulle kunna dra nytta av att 
använda leken som en metod i deras undervisning, för att på så vis blir barns lärande 
mer lustfyllt. En anledning till varför leken minskar i skolan kan vara att lärare idag 
har sin fokus på att nå de målen som kursplanen kräver samt att tiden inte räcker till. 
 
I det resultat vi har fått fram kan vi se hur leken stärker och hjälper barn att bearbeta 
olika saker. Informanterna beskrev att i leken behandlar barn sina känslor och 
upplevelser och de bearbetar även sina erfarenheter. Barn lär sig även tillsammans 
med andra i leken, då de får ta del av varandras erfarenheter. Vi tror att barn i 
samspel med andra, både vuxna och barn, skapar ny kunskap och lär sig om hur vårt 
samhälle och människorna i det fungerar, precis som våra informanter uttryckte. 
Även Brodin och Lindstrand (2008) menar att det är i samspelet i leken som barn 
utvecklas socialt och lär sig hur de själva och andra fungerar. Vi tror att om barn i 
leken tillsammans med andra får möjligheten att utforska, skapa och undersöka 
kommer lärandet av sig själv. I Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) kan vi 
se hur detta belyses, då det står att barn skapar kunskap genom att de får leka 
tillsammans med andra och utforska, prata, göra och tänka. 

Som vi tidigare nämnt har flera av informanterna lyft fram vikten av fantasin i barns 
lek och de menar på att barn bearbetar erfarenheter och lever ut sina fantasier i 
leken. Det framhåller även Vygotskij (1995) då han menade att barn berättar en 
historia, där fantasin får leva ut de erfarenheter som de vart med om, i leken. Vår 
tolkning är att barn ibland behöver få leka i fred så att de kan leva ut sina fantasier i 
leken. Även att förskollärare och övrig personal ger barn tid till att leka och att de inte 
blir avbrutna mitt i sin lek. Men hur kan den tiden ges till barnen och är det möjligt 
när förskolan är så beroende av de rutiner som dagarna består av? Vi tycker att 
rutiner på förskolan är ett måste, men det vi har sett när vi har haft vår 
verksamhetsförlagda utbildning är att barn ofta avbryts i sin lek på grund av 
rutinerna. Barns tid till lek mellan de fasta aktiviteterna på förskolan är begränsad 
och när barnen även avbryts i sin lek för att det till exempel är dags för mellanmål, 
bidrar det till att leken ofta störs och barnen får mindre tid till att leka. Vi tycker att 
en möjlighet kan vara att barn ska få tid till att avsluta sin lek själva, innan det är 
dags för till exempel lunch. 

6.3 Förskollärares delaktighet i barns lek och lärande 

Öhman (2011) beskriver hur lärare kan se olika på lek och dess betydelse och hon 
menar att en del lärare anser att leken är barnens sista opåverkade fristad som skall 
vara fri från lärare som lägger sig i. I vårt resultat kan vi se att ingen av våra 
informanter ansåg detta, utan alla tyckte att delaktighet och att finnas med i barnen 
lek är viktiga delar som förskollärare. Vi tycker att det skall finnas en balans, där 
förskollärare och övrig personal ibland kan lägga sig i leken, men även ibland låta 
barnen leka fritt. Barn behöver båda delar och att man som förskollärare finns 
tillhands för barnen och stöttar, hjälper och får barnen att gå vidare i leken är alla 
viktiga delar. Därför tycker vi att leken både skall ses som en fristad för barn men 
även ses som en möjlighet där man som lärare kan utveckla och vara delaktiga i 
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leken. Ärlemalm-Hagsér (2008) menar dock på att personal på förskolan blir 
förvirrade, eftersom de ena stunden får höra att leken skall vara fri utan någon 
påverkan från vuxna och i nästa stund skall leken styras och användas i ett 
pedagogiskt syfte.  
 
Vi tror att det handlar om att vara närvarande när barn leker, för det är då man kan 
se om leken fungerar, oavsett om den är fri eller styrd. Men kan man alltid vara 
närvarande och delaktig som förskollärare? I vår studie betonas delaktighet som 
väldigt viktig, något som även vi anser, men finns tiden för det? Våra erfarenheter 
från den verksamhetsförlagda utbildningen vi har haft under vår studietid är att 
förskollärare ofta har så mycket annat att göra än att endast vara i barngruppen. De 
har till exempel en del administrativt arbete som skall göras, så som möten och 
planering, men även kökssysslor och tvätt kan förekomma. Kan man då på ett bra och 
utmanande sätt vara närvarande och delaktig i barnens lek på förskolan? Den 
problematik vi ser i detta är att på grund av de ”extra uppgifter” som förskollärare 
har, så minskar deras möjligheter att vara delaktiga och närvarande i barns lek. 
 
Att miljön påverkar barns lek är något vi ser i vårt resultat då förskollärarna ansåg att 
om förskolan har en miljö som är inbjudande för barn bidrar det till att barn känner 
lust till att leka och utforska. Vi tolkar det som att förskollärarna anser att miljön bör 
utformas på ett bra sätt, som för barnen är stimulerande och att det borde ligga i 
samtliga i personalens intresse att utforma miljön för barnens bästa. Till exempel att 
det finns givande redskap och material på förskolan. Öhman (2011) tar upp vikten av 
att ha en miljö som bidrar till att öka barns lärande genom lek och hon betonar att i 
dagens förskolor så gör många lärare miljön givande för barnen genom att ta in 
redskap och material som inspirerar och utmanar barnen. 
 
Det framgår i vårt resultat att förskollärarna anser att deras delaktighet är viktig 
inom förskoleverksamheten. Att dem vill utgå ifrån barnens intressen och planera 
verksamheten utifrån det. Även Lillemyr (2002) betonar vikten av att observera och 
dokumentera barns lek, då det underlättar för förskollärare och de får en inblick i vad 
barn gör i leken och vilken betydelse den har. Vår tolkning är att förskollärarna i vår 
studie är medvetna om vikten av deras delaktighet i barns lek. Samt att dem strävar 
efter att arbeta på det sättet för att gynna barns lärande och utveckling. Frågan är om 
medvetenhet och strävande kring leken är tillräcklig för en förskollärares profession? 
Detta har gett oss en tankeställare eftersom läraryrket är ett komplext yrke. Därför 
tror vi att medvetenhet och delaktighet i barns lek även gynnas av att man som 
förskollärare har ett intresse i barns lek och att arbetslaget har ett gott samarbete 
samt en snarlik pedagogisk grundsyn. Det är en svår fråga och går det att få alla dessa 
egenskaper i ett arbetslag? 
 
6.4 Slutsatser 
 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling. Vi gjorde detta genom att intervjua förskollärare. Det vi tydligt kunde se i 
vårt resultat var att lekens betydelse poängterades och beskrevs som väldigt viktig för 
barns lärande och utveckling. Leken bör vara en grundpelare på förskolan och i vårt 
resultat ser vi att leken betonas som grunden till allt lärande. Genom leken bearbetar 
barn sina erfarenheter och de uttrycker även sina känslor, tankar och upplevelser, 
därför bör barns lek tas på fullt allvar. 
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Genom denna studie har vi fått fram att förskollärare påpekar vikten av att man är 
medveten om lekens betydelse eftersom barn i leken lär sig mycket. Till exempel 
utvecklas språket och det sociala samspelet när barn leker, då barn lär sig hur de 
själva och andra barn och vuxna fungerar samt hur omgivningen ser ut. I vårt resultat 
ser vi att barn lär av varandra i leken, vilket visar på att samspel är viktigt för barns 
lärande då de få ta del av andras erfarenheter när dem leker.  
 
Att man som förskollärare ser till att vara delaktig i barns lek var något som lyftes 
fram i vårt resultat i denna studie. Förskollärare är delaktiga genom att vara med och 
delta i barns lek men de bör även vara delaktiga på så vis att de kan sitta bredvid och 
iaktta barnen i leken. När förskollärare är delaktiga och ser barnen i leken kan de sen 
gå vidare med det barnen visat intresse för och bygga vidare på deras idéer. Vi ser 
genom denna studie att vikten av att dokumentera och observera barnen i deras lek 
är betydelsefull för förskollärare i deras arbete och det underlättar uppdraget man 
har i förhållande till styrdokumenten. 
 
Hur förskollärare utformar miljön på förskolan har en betydelse för barns lek, 
lärande och utveckling. Eftersom att miljön med dess redskap och material 
stimulerar barn är det viktigt att miljön formas på så vis att den väcker barns lust och 
intresse till att leka. Även här ser vi hur förskollärares medverkan har betydelse, 
eftersom dem kan påverka barns lust till lek på förskolan genom hur dem utformar 
miljön.  
 
6.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det vore intressant att undersöka föräldrars syn på lekens betydelse för 
barn. Att ta reda på hur medvetna föräldrar är om barns lek och om de vet hur 
mycket barn lär sig genom leken. Man skulle även kunna undersöka om hur 
medvetna föräldrar är om förskollärares arbete med leken som metod.  
 
Det skulle också vara intressant att ta reda på hur barn ser på lek och hur de ser på 
vuxnas deltagande i leken. Genom att intervjua barn och observera deras lek kan man 
då få deras perspektiv på leken. Man kan även undersöka barns syn på ”fri” 
respektive ”styrd” lek.  
 
Att undersöka och fördjupa oss i hur miljön på förskolan påverkar barns lek känner vi 
efter denna studie skulle vara intressant eftersom detta har påpekas i vårt resultat. 
Det skulle även vara intressant att se hur delaktiga barnen får vara när det kommer 
till utformningen av miljön på förskolan. 
 
6.6 Pedagogisk relevans 
 
Genom denna studie har vi fått en större förståelse och medvetenhet kring leken och 
dess betydelse för barns lärande och utveckling. Att ha leken i fokus när man arbetar 
som förskollärare är viktigt och efter denna studie har vi fått det bekräftat ytterligare.  
Vi har även fått det bekräftat att det inte räcker med att bara vara medveten om 
lekens betydelse utan man behöver även sätta sig in i barns lek och vara delaktig i det 
barn gör. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
 

1. Hur ser du på barns lek och lärande? 
 

2. Vad har leken för betydelse för barn enligt dig? 
 

3. Vad tror du att barn lär sig genom leken? 
 

4. Hur planerar ni i arbetslaget verksamheten för att gynna barns lärande genom lek? 
 

5. Hur ser du på din delaktighet i barnens lek? 
 

6. Vad skulle du vilja förbättra eller förnya med leken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


