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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie är att synliggöra hur pedagoger säger sig 

uppfatta lekens betydelse för barns lärande. De frågeställningar som reflekteras över är hur 

pedagogerna uppfattar lekens betydelse? Hur uppfattar pedagoger lekens betydelse för barns 

lärande? 

 

Det är den kvalitativa metoden som har använts i studien. Metod för datainsamling blev 

kvalitativa intervjuer. Med det menas att sex stycken pedagoger som deltog i studien har fått 

öppna frågor ställda till sig, och utifrån de svar som gavs har följdfrågor ställts. För att kunna 

ta reda på hur pedagoger uppfattar lekens betydelse för barns lärande, behövdes intervjuer 

göras.   

 

Resultatet av föreliggande studie visar att lek och lärande hänger oupplösligt samman. 

Lärandet sker när barn bearbetar sin omvärld och lär sig hur de skall förhålla sig i livet genom 

leken. Resultatet visar att pedagogerna anser att barn bör erbjudas olika erfarenheter i 

förskolan då det stimulerar deras lek och lärande. 
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INLEDNING 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) redogörs för vikten av barns lek i förskolan. 

Verksamheten skall präglas av lek för att främja varje barns utveckling och lärande. I det 

lustfyllda lärandet som sker i leken får barn stimuleras i deras fantasi, inlevelse och 

kommunikation. Barn får via leken också stimuleras i sitt symboliska tänkande, öva på att 

samarbeta samt lösa problem. I den skapande och gestaltande leken får barn en möjlighet att 

uttrycka sig och bearbeta upplevelser, erfarenheter samt känslor.  

 

Utgångspunkten i denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger uppfattar lekens 

betydelse för barns lärande. Det är även av vikt att få reda på vilken betydelse leken har för 

barn och hur pedagogerna anser sig  synliggöra barns lärande i leken för dem. 

 

Knutsdotter Olofsson (2009) redogör för att leka är det bästa barn vet. Det är i leken som barn 

utvecklar sina psykiska och fysiska förmågor. Barns kropp och själ samspelar på ett sätt i 

leken som överträffar andra aktiviteter. Delar av denna undersökning visar att pedagogerna 

betonar vikten av lekens betydelse för barn. De ger exempel på vad barn kan utveckla i leken. 

I undersökningen framkom det att leken är förskolans styrka, det är via leken på ett lustfyllt 

sätt som barn lär sig.  
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger säger sig uppfatta lekens betydelse för 

barns lärande. 

 

Frågeställningar: 

Hur uppfattar pedagoger lekens betydelse? 

Hur uppfattar pedagoger lekens betydelse för barns lärande? 

 

Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt förklaras kortfattat vad de olika begreppen betyder som används i 

undersökningen. I senare kapitel kommer en del av begreppen förklaras mer djupgående.  

 

Aktivitet- På nationalencyklopedin beskrivs aktivitet som en händelse där det krävs aktivt 

deltagande (nationalencyklopedin 2016). Det som menas med aktivitet i denna studie är lek 

som pedagoger gör tillsammans med barn. De kan vara styrda eller fria. Om aktiviteten är 

styrd kan det begränsa barns egna initiativ i leken  

 

Lek- Enligt Lillemyr (2013) handlar lek om att bli engagerad. Lek är något som ger mening 

och skapar betydelse i det barn gör. I studien är lek handlingar av barn som skall vara 

lustfyllda samt på deras egna villkor.   

 

Lärande- - Betyder enligt nationalencyklopedin att tillägna sig färdigheter eller kunskaper så  

någon form av kompetens erhålls (nationalencyklopedin 2016). I denna undersökning har 

lärandet en koppling till leken. Med lärande menas den kunskapsinhämtning barn tillägnar 

sig.  

 

Pedagog- Enligt nationalencyklopedin är pedagog en person med viss förmåga att förklara 

och lära ut fakta och sammanhang (nationalencyklopedin 2016). I denna studie står ordet 

pedagog för en person som har en form av utbildning mot förskolan såsom förskollärare eller 

barnskötare. De personer som intervjuades, benämnde sig själva som pedagoger. I en stor del 

av litteraturen som tars upp används även där ordet pedagog.   

 

Samspel- Nationalencyklopedin förklarar samspel som handling med gemensam verkan, 

genom att olika parter bidrar på olika sätt (nationalencyklopedin 2016). I studien står samspel 

för när flera barn leker tillsammans, antingen verbalt eller kroppsligt.  
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BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs begreppen lek och lärande, samtidigt som lekens betydelse för barn 

kommer att belysas. Kapitlet kommer även att åskådliggöra forskning om pedagogens ansvar 

kopplat till de styrdokument som finns för förskolan. I studien har lek och barns lärande ett 

stort fokus. Leken tar i studien en aning större plats än lärandet. Den forskning som nämns är 

relevant för undersökningens syfte, eftersom den har olika infallsvinkar för barns lek och 

lärande. En del av bakgrunden består av ny forskning såsom vetenskapliga artiklar och 

vetenskaplig litteratur. De olika författarna framhäver sin syn på barns lek och lärande.  

 

Barns lek och lärande 
Nedan kommer lek och lärande förklaras mer ingående.  

 

Lek  
Lillemyr (2013) menar att lek kan ha många och olika funktioner för både barn och vuxna 

vilket i sin tur gör det svårt att ge en entydig definition av fenomenet lek. Enligt Lillemyr 

hävdar vissa att lek skall betraktas som ett psykologiskt fenomen medan andra ser leken som 

”här och nu - fenomen”. Det mest typiska för leken är att den håller sig undan alla försök att 

förklara den. Enligt Lillemyr (1990) hävdar många forskare att lek i förskoleåldern är en 

dominerande aktivitet, eftersom den har stor betydelse för den fysiska och psykiska 

utvecklingen. Vanligt förekommande är att leken uppslukar barn, det vill säga gör dem djupt 

engagerade i den. I bra leksituationer känner sig barn förflyttade till en nivå utanför sig själva. 

Denna upplevelse kallas ”flyt”. När barn är i ett flyt är det bara aktiviteten eller upplevelsen i 

sig som räknas. De kan glömma sig själva för ett tag, vilket ger dem frihet och möjlighet att 

utveckla sin fantasi.  

 

Hwang och Nilsson (2011) redogör för att lek uppstår när ett beteende upprepas för individens 

skull och när individen känner en tillfredställelse att behärska en viss handling. Lillemyr 

(2013) förklarar att lek är ett allmänskligt fenomen där barn anammar sig kompetens och 

utvecklar starkt engagemang. Barns omvärld ”kommenteras” genom leken. I barns 

utforskande är leken på många sätt en arena, där barn tillsammans kan använda fantasin, 

uttrycka sig och komma fram till lösningar. Detta gör leken till en stor potentiell källa för 

lärande. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att lek är något som leder till kompetens men är 

samtidigt fri från krav på prestation. Detta är en nödvändig förutsättning för att barn skall 

kunna leka. Lek är även en motsats till spel och tävling, eftersom det här ställs stora krav på 

prestation. Det kan ofta skapa underlägsenhetskänslor och översittarattityder i lekar som har 

vinnare och förlorare.     

  
Lärande  
Lindahl (1998) förespråkar om en individ skall lära sig något, behöver de ändra sitt 

uppmärksamhetsperspektiv. Även förståelsen för något ändras jämfört med tidigare. 

Förändringen måste reflekteras över för att ett lärande skall ske. Individens tidigare 

upplevelser används för att kunna göra en anpassning av den nya situationen. Ett perspektiv 

på lärarmönster är odifferentierat lärande, vilket innebär att barn lär sig när de leker fritt. I 

odifferentierat lärande lär sig barn av varandra, utan avsikt att göra det.  

 

Enligt Johansson och Sandberg (2012) ökar en individs förmåga när lärande sker samt att 

dennes bild av omvärlden förändras. Lärande är en process som ständigt pågår. Författarna 

betonar att barn själva behöver vara aktiva om en lärandeprocess skall kunna existera. För att 

ett barn skall få en optimal lärandeprocess krävs det exempelvis samspel med andra eller i 

olika situationer pröva sina tidigare kunskaper.  
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Ett arbetsverktyg som kan hjälpa pedagoger att få insyn i barns individuella och gemensamma 

uttryck för en viss förståelse eller kunskap är pedagogisk dokumentation. Detta ger 

pedagogerna ett sätt att kunna utmana barns lärprocesser vidare. Genom dokumentation får 

pedagoger lärdomar om barngruppen och hur de förstår och upplever omvärldens olika 

fenomen. Tack vare den pedagogiska dokumentationen kan barn som egen individ stå i 

verksamhetens centrum. De blir då samtidigt tillåtna att vara verkligt aktiva, det vill säga de 

blir tillåtna att drivas av sin egen samt kollektivets nyfikenhet inför de fenomen de stöter på.  

Pedagogerna kan via pedagogisk dokumentation föra en kommunikation med barn om 

exempelvis vad som sades på samlingen föregående dag. Detta gör att barn ser och hör sina 

tankar på nytt, reflekterar över dem, för att sedan ha dem som utgångspunkt i det framtida 

tänkandet kring ämnet (Lenz Taguchi 2013). 

 

Relationen mellan barns lek och lärande 
Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) är lek och lärande i grund och botten olika 

fenomen, finns det en del likheter kring vad som utmärker dem och de erfarenheter som kan 

utmana barn i deras värld. De tydligaste likheterna är framförallt kreativitet, 

meningsskapande, valmöjligheter, lust och barns möjlighet till kontroll. Lek hos barn där de 

föreställer sig något annat startar tidigt. Detta kunnande är även centralt i lärande. Förståelsen 

för att något symboliserar något annat, bottnar i samspelet med andra. Lek och lärande är 

olika som begrepp men glider ofta in i varandra. Precis som det finns lärandedimensioner i lek 

finns det lekdimensioner i lärandet. Forskningsgenomgång visar att vissa erfarenheter som 

exempelvis makt, kontroll, fantasi och positioner kan involveras i både lärande och lek. Enligt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) märker en vuxen då denne tar ett barns 

perspektiv med utgångspunkt för lärandet, att det är nästintill omöjligt att skilja mellan barns 

lek och lärande. Barn låter sina tankar, fantasi eller kreativitet vandra iväg, vilket gör 

begreppen omöjliga att separera. Författarna förklarar att det enda som lek och lärande med 

säkerhet handlar om är att vara här och nu och samtidigt kunna föreställa sig, överskrida eller 

vara innovatör. Barn leker inte för att lära sig något, för barn är leken inte instrumentell. 

 

Lek och lärande är i barns värld samma sak och inget som de förhåller sig till eller skiljer 

mellan. Det händer något med barn när de leker precis som det gör när de lär något. Oavsett 

hur barns agerande ser ut, finns det i deras meningsskapande inga instrumentella eller 

begreppsliga gränser. Barn anammar bekymmerslöst andras språk eller lekhandlingar, bjuder 

in, avvisar andra och skapar mening (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). 

 

Lekens betydelse för barns lärande 
Enligt Lillemyr (2013) är lärande och lek olika fenomen men har en hel del gemensamma 

egenskaper som exempelvis kreativitet, val, lust och meningsskapande. Hwang och Nilsson 

(2011) redogör för att leken är barns värld. Den är psykologisk, pedagogiskt och socialt viktig 

för barn. Ur den psykologiska och pedagogiska bemärkelsen är det via lek som barn får 

bearbeta vad de har varit med om samt få kunskap om världen. I leken lär sig barn även att 

hantera konflikter, problem och relationer. Medan ur en social mening är det via leken som 

barn utvecklar sin självkänsla och identitet. Författarna poängterar att lek är handlingar och 

ord som skall vara lustfyllda och frivilliga. Bruce (2010) belyser också att det är i lek som 

barn lär sig att bearbeta saker som de har upplevt, sett, hört eller känt. Öhman (2003) 

poängterar även hon att barn leker för det är roligt och lustfyllt. Samspel är en stor del av 

leken tillsammans med andra barn, men även ensamlek förekommer. Via lek kan barn lära sig 

hur de kan leva samt söka och använda sig av kunskap, för att sedan utvidga sin kompetens 

inom olika områden. 
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I en studie av Shoaga (2015) förklaras att barn omvandlar vad de ser i livet och för in det i 

leken, för att sedan förändra sina erfarenheter i leken till livssituationer. Lek är ett sätt för 

barn att förstå och uttrycka sina erfarenheter. Barns lek blir alltså ömsesidig med verkligheten. 

Tack vare den mottaglighet som barn har för situationer och människor i leken, ges en bas för 

undermedvetna förvärv av förståelse för både sig själv och andra.  

 

Knutsdotter Olofsson (2009) förklarar att i leken utvecklar barn sin fantasi och påhittighet. 

Utan fantasi kan inte barn komma på nya idéer eller få nya tankar. Finns det ingen påhittighet 

kan de inte lösa praktiska problem eller göra uppfinningar.  

 

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att det sker en omedveten inlärning, ett omedvetet 

klargörande samt undersökande och experimenterande i leken. Efter en lek kan barn sällan 

tala om vad de lärt sig, de bara vet och kan. Det finns mängder av associationer som 

kunskapen är rotad i. Lillemyr (2002) betonar förskolans syn på lek, att leken är en del av 

barns egen kultur. Barnkultur är en kultur av barn, där olika lekar och dess innehåll förs över 

från generation till generation. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) redogör 

för Vygotskij syn på att det inte fanns någon fri lek, eftersom lekteman har sin grund i barns 

kultur och interaktion mellan barn är densamma.   

 

Lek är ett ypperligt tillfälle för barn att pröva, uttrycka och lära sig bemästra sina känslor. 

Genom lek kan barn lära sig kontrollera svårare känslor såsom skräck, rädsla och aggression. 

Skulle det av någon anledning hända att barn blir arga på varandra på riktigt slutar leken. 

Olika känslor kan prövas i lekens form och barn måste samtidigt leva sig in i sina kamraters 

situation för att förstå deras behov (Knutsdotter Olofsson 2003).  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,) redogör för Sutton Smiths tankar om att 

variationen i lekens funktion är det mest centrala hos alla arter. Leken finns inte i ett exemplar 

eller har en funktion, utan betraktas precis som lärandet gör idag, nämligen livslångt. I det 

som barn prövar att gestalta eller skapa på olika sätt i leken sker det en variation. Enligt 

Knutsdotter Olofsson (2003) är bråklek nödvändig för barn, trots att den kan urarta till 

slagsmål får barn träning inom vissa områden. Exempelvis tränar barn upp sin smidighet och 

sin kropp. Så länge lekreglerna hålls ger kampen även en spänning och glädje. I bråklek sätts 

också envishet, viljestyrka och uthållighet på prov.      

 

Hos barn som är vana att leka är lekspråket mer utvecklat än talspråket. Barn har lättare för att 

reflektera, komma ihåg och uttrycka sig i leken än vad det är utanför den. Det visar sig ofta i 

de handlingar barn gör i leken, när de har en större förståelse än vad de kan uttrycka med ord. 

Barn gör världen förståelig genom leken. Lek är dessutom barns sätt att lära sig klara livet, 

den leder också till kamratskap och utveckling inom de mest otänkbara områdena. 

(Knutsdotter Olofsson 2003). 

 

Den upplevelse av egenvärde som barn får i leken är permanent. Ett barns lek och lärande 

varierar från kognition, värden och moral. Vid en sammanslagning av dessa bildar barn sin 

personlighet. Barn som i leken förstår att om en person tar något utan tillstånd har stulit, 

kommer heller inte ta pengar från förälderns plånbok utan att fråga. Det är genom lek som 

barn skaffar sig störst erfarenhet. Hur bra ett barn är på att socialisera sig beror på den mängd 

erfarenheter denne har fått. Leken är här ett bra verktyg, eftersom den underlättar barns 

socialiseringsprocess (Shoaga 2015).   
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Enligt Lillemyr (2002) har leken flera olika funktioner för barns utveckling och lärande. 

Leken följer en lekprocess som är lustfylld och lockande för barn. De leker för att det är roligt 

och deras lek berättar en hel del om deras lärande, utveckling och socialisation. Barns 

lekupplevelser och lekerfarenheter visar vad de har lärt sig samt deras utveckling. Därför 

anser en del forskare att det inte är konstigt att leken räknas som ett ämne i förskolan. 

 

Pedagogens uppdrag i förskolan 
I Lpfö 98 (rev. 2010) redogörs grunden för ett livslångt lärande skall läggas i förskolan. I 

uppdraget benämns barns utveckling och lärande som två punkter där lek har en stor 

betydelse. Verksamheten skall präglas av lek för att främja varje barns utveckling och lärande. 

Läroplanen lyfter även barns rätt till olika aktiviteter under dagen. Såsom deras egna plan, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande. För det är i lekens och det lustfyllda lärandet som 

barn stimuleras i exempelvis fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt 

tänkande, lösa problem och förmåga att samarbeta. Lpfö 98 (rev. 2010) belyser de mål och 

riktlinjer som förskolan skall förhålla sig till. Ett av dem är att verksamheten skall främja 

leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Barns intressen skall stärkas och tas tillvara för 

att lära och erövra nya kunskaper, erfarenheter samt färdigheter. I FN:s konvention om barns 

rättigheter, Barnkonventionen (2009, § 31) beskrivs att varje barn har rätt till lek. Barns rätt 

till lek skall vara anpassad efter barns ålder. I en av Sveriges lagar framgår det att barn skall få 

den stimulans och ledning som de behöver i sitt lärande. Det gäller även i barns personliga 

utveckling, för att deras egna förutsättningar skall kunna utvecklas (SFS 2010:800).  

 

Pedagogens medvetenhet 
I en studie av Pramling Samuelsson och Johansson (2006) är syftet att med hjälp av samspel 

mellan pedagoger och barn undersöka dimensioner av lärande i lek samt dimensionerna av lek 

i lärande. De vill i studien belysa och diskutera didaktiska aspekter, som möjligen kan främja 

eller förhindra en förening mellan lek och lärandets betydelse. Studien gjordes med 

observation som redskap och forskarna redogör för två av dessa, en måltidssituation och en i 

barns fria lek. Båda är exempel på lekfulla samspel mellan pedagoger och barn. Efter studiens 

observationer slog Pramling Samuelsson och Johansson fast att pedagogerna är av yttersta 

vikt när det gäller utvecklingen av samspelssituationer. Pedagogerna integrerar lek och 

lärande i spontana situationer, men även i lägen där pedagogen tar initiativet. De kom i 

studien fram till att pedagogernas sätt att agera måste byggas på respekt för barns lekvärld. 

Pedagogerna måste även förstå när och på vilket sätt de skall agera för att kunna integrera lek 

och lärande med varandra. Det är först när detta sker som förskolan kan stå för det som idag 

kallas ett lustfyllt lärande.  

 

Lillemyr (2013) redogör för att det länge har förekommit diskussioner om hur vida vuxna 

skall lägga sig i barns lek. Detta uttrycks ofta genom frågan om leken skall pedagogiseras. 

Enligt Lillemyr menar många att det bör ske en viss försiktighet i förhållandet till barns lek då 

den är dyrbar för dem. Det kan vara svårt som pedagog att inte blanda sig i barns lek när det 

samtidigt finns ett omsorgs- utveckling- och lärandeansvar. Pedagogerna bör vara medvetna 

om det inflytande de har på barns lek, vare sig de vill eller inte.  

 

Lillemyr (2013) beskriver att inom förskolepedagogiken är pedagogisk insikt i kombination 

med erfarenheter och kunskaper från andra ämnesområden en bra grund. Först då kan 

pedagogen förstå och förklara barns lek, samt se vikten av den. Det är även användbart för att 

på bästa sätt i det pedagogiska arbetet kunna organisera för lek.  
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Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) finns förmågan till lek hos alla barn när de föds, men 

precis som det gäller att lyssna på och tala med barn behöver vuxna också leka med dem. 

Detta för att utveckla deras lekförmåga. Alla barn skall få leka och det är vuxnas ansvar att se 

till det sker.  

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är vuxna en väldigt kraftfull förebild i barns lek. Är 

sandtårtan bara sand för de vuxna, är den även det för barn. Det är större chans att barn börjar 

leka själva i sanden än om en vuxen sitter med och visar att världen är platt. Lillemyr (2002) 

menar att pedagogens förhållningssätt är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till 

barns lek och lärande. Där ställs pedagogerna för en utmaning när de skall få in barns intresse 

i undervisningen så ett lärande sker. Genom att utgå utifrån barns intressen kan lek och 

lärande komplettera varandra. Barns kunskaper, färdigheter och kreativa förmågor kan då 

utvecklas.  
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TEORETISK RAM 
I detta kapitel beskrivs den kognitiva och utvecklingspsykologiska tradition kopplat till 

teoretikerna Vygotskij och Piaget. Valet av dessa två teoretiker gjordes då de båda har samma 

grundsyn men olika utgångspunkter i barns lärande. Deras huvudfokus ligger på två skilda 

områden. Vygotskij riktar sig mer mot samspelets betydelse för lärande, medan Piaget riktar 

sig mot barns kognitiva utveckling. I denna studie kan det dras paralleller till Piagets tankar 

om kognitiv utveckling men störst fokus läggs ändå på Vygotskijs syn på socialt samspel. Då 

lek till stor del handlar om socialt samspel blir Vygotskijs teori mest lämpad för studiens 

syfte. Teoretikerna kommer i kapitlet även jämföras med varandra. Enligt Lillemyr (1990) är 

leken komplicerad och därför går det inte att förklara den med enbart en teori. Det bör istället 

ske en kombination mellan flera teorier som kompletterar varandra. Om de kompletterande 

teorierna skall kunna användas för att förstå lek, krävs det också att teoretikernas grundsyn 

skall stämma överens. 

  

Tradition och teori 
Jensen (2013) förklarar att de lekteorier som är populära har ofta samlats kring särskilda 

synsätt. Den samlade mängden av forskare och dess olika synsätt samt teorier kallas för 

tradition. I denna studie beskrivs den kognitiva och utvecklingspsykologiska traditionen. 

Jensen framhäver Piaget och Vygotskij som företrädarna för denna tradition. Kärnan i 

traditionen är kognition, alltså tänkande och tankeförmåga samt utveckling. För en bredare 

översikt över hur lek på olika sätt har hanterats av forskare är det bra att använda traditioner.  

 

Piaget 
Hwang och Nilsson (2011) förklarar att en förgrundsgestalt inom det kognitiva perspektivet är 

Jean Piaget. Perspektivet lyfter fram hur människan bearbetar, använder, tar emot och lagrar 

information. En viktig del är hur tankar formas och hur beteendet sedan påverkas av dessa.  

 

Enligt Williams (2006) är det Piagets tankar som rör effekten av social interaktion inom 

kognitiv teori som har lagt grunden för följderna av samarbete mellan barn. Det finns en 

jämbördighet mellan barn, som pedagoger aldrig kan uppnå oavsett hur demokratiska de är. I 

diskussioner mellan barn uppstår situationer där deras egna uppfattningar måste ifrågasättas. 

Barn pratar sinsemellan på en nivå som är lätt att förstå, vilket gör ett lärande av varandra 

möjligt. De tvingas i en interaktion med varandra att ta kamratens perspektiv, detta kallar 

Piaget för decentrering. Barn blir i dialogen medvetna om att det finns andra synvinklar än 

deras egen. 

 

Hwang och Nilsson (2011) redogör för Piagets ide om individers strävan efter mental 

jämnvikt, vilket handlar om att få balans i medvetandet. Förståelse för omvärlden och vad 

som händer i den är en ständig strävan hos människan. Det sker en anpassning av det gamla 

tänkande till nya erfarenheter och ny information för att uppnå mental jämnvikt. Enligt Piaget 

sker denna anpassning på två olika sätt, genom assimilation och ackommodation. Halldén 

(2011) lyfter begreppet assimilation som handlar om att göra omvärlden begriplig, tolka och 

göra om den, för att den senare skall bli begripligt utifrån den kunskap som behärskas. 

Individen utnyttjar alltså de förmågor och den kunskap denne har och försöker orientera sig 

med hjälp av dessa. Enligt Lillemyr (2013) definierar Piaget leken huvudsakligen som 

assimilation. Lek uppkommer när handlingsmönster övas på av barn enbart för 

tillfredställelsen i att bemästra detta utifrån tidigare erfarenheter.  

Hwang och Nilsson (2011) redogör för Piagets åsikter om att leken är något som barn gör för 

att träna på vad det redan kan. Enligt författarna tryckte Piaget på att barn inte lär sig något 

nytt i leken. Om barn skall lära sig något i leken, måste en ackommodation finnas. 
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Ackommodation betyder att barns verklighetsuppfattning ändras av de erfarenheter som de 

har och detta kan inte ske via leken. I leken anpassar barn sig efter vad de kan, när de 

återspeglar leken som en verklighet. 

 

Vygotskij 
Jensen (2013) redogör för Lev Vygotskij som en av teoretikerna i den kognitiva och 

utvecklingspsykologiska traditionen. Vygotskij forskar bland annat om barns lek och han kom 

fram till att det fanns en komponent, som handlar om att lek grundas i kognition, emotion och 

sammanhang. Något som Vygotskij inte trodde på, är att i leken lär sig barn användbara 

lärdomar inför framtiden. Vygotskij belyser leken som en fantasivärld, där det inte finns 

direkta kopplingar till den verkliga världen. Han anser också att det som barn leker kan de inte 

ta med sig i verkligheten, men tvärt om går bra. Det vill säga barn kan leka det som de varit 

med om i verkligheten. Enligt Vygotskij (1995) återskapar barn det dem har varit med i leken, 

han poängterar att återskapande har en stor roll i barns lek. Det som barn hör och ser av 

vuxna, använder de ofta som ett eko i leken.  

 

Enligt Lillemyr (2013) är viktiga kännetecken i Vygotskijs syn på leken; glädje och regler. 

Vygotskij menar också att barn skapar en inbillad situation och tar själva kontrollen i leken. 

Förhållandet mellan lek, utveckling och lärande är enligt Vygotskij indirekt. Lek kan på så vis 

ge ett lärande och vara verkningsfull, även om det i ett kortare perspektiv inte går att se några 

resultat.  

 

Hwang och Nilsson (2011) redogör för Vygotskijs tankar om att barn i sitt tillägnande av 

kunskap och förståelse är aktiva. De redskap som behövs för att utveckla sitt tänkande och 

inhämta kunskap får barn genom socialt samspel. Pedagoger kan ställa frågor i svåra 

situationer, där barn inte på egenhand kan lösa ett problem. Vilket i sin tur kan främja barns 

utveckling.  

 

Enligt Williams (2006) anser Vygotskij att det finns två utvecklingsnivåer som barn kan 

befinna sig i. Den första nivån är där barn i sin utvecklingsprocess befinner sig. Barn är i den 

första nivån självständiga. I den andra nivån kan barn lösa uppgifter under vägledning, den 

som hjälper till kan vara en kunnigare kamrat eller en vuxen. Skillnaden mellan de olika 

nivåerna är att i den andra nivån kan en utveckling ske. Vid ett samarbete med en mer kunnig 

kamrat eller en vuxen, kan barn konstruera kunskap tillsammans under samspelet. Vygotskij 

poängterar att det som ett barn kan lösa tillsammans med en kunnigare kamrat eller en vuxen 

kan denne också sedan lösa själv. Ett samarbete mellan två barn, där ett av dem är mer 

kunnigt inom ett specifikt område, bidrar alltså till att båda kan bli mer kompetenta. Detta 

eftersom båda två får en ny form eller ökad förståelse för något. Det är något som kan ske i 

exempelvis barns lek. Där får de prova på saker som de inte kunde innan eller inte hade 

kunskaper om. Williams förklarar att enligt Vygotskij är den mest drivande kraften i barns 

utveckling det sociala samspelet. I leken sker en kommunikation som är både verbal och icke 

verbal, vilket således gör den till ett ypperligt verktyg för lärande. Enligt Lillemyr (2013) 

menar Vygotskij att barn i leken skapar sin egen närmaste proximala utvecklingszon. Barn är i 

leken alltid ett huvud högre än sig själva, alltså de ligger över sin vanliga utvecklingsnivå. 

Detta gör att leken blir extra viktig för barns utveckling och lärande.  
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Jämförelse mellan Vygotskij och Piaget 
Jensen (2013) förklarar att en skillnad mellan Piaget och Vygotskij är att Piaget lägger sin 

tyngdvikt på mentala funktioner medan Vygotskij trycker mest på betydelsen av det sociala 

samspelet mellan barn. Teoretikerna är överens om flera aspekter. Welen (2009) redogör för 

att båda teoretikerna håller bland annat med varandra om att barns lek kan övergå till 

symbollek. Det är där som barn bearbetar sina tidigare upplevelser, exempelvis en kloss kan 

bli en mobiltelefon eller en pinne kan bli en häst. Williams (2006) förklarar att Vygotskijs och 

Piagets teorier om barns samspel har vissa liknelser. Ett exempel är samarbete och social 

interaktion som för båda teoretikerna är en förutsättning för barns lärande. 
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METOD 
I detta kapitel redogörs för studiens valda kvalitativa metod, samt redskapet intervju. Urvalet 

kommer att presenteras samt hur genomförandet har varit. Forskningsetik kommer att belysas 

samt trovärdigheten i studien. Ett avsnitt om analys kommer att ge en inblick hur analysen av 

insamlad data gick till.    
 

Kvalitativ metod 
Genom att ta del av olika metoder, kunde den kvalitativa metoden framhävas som den mest 

lämpade för undersökningen. Syftet är att ta reda på hur pedagoger uppfattar lekens betydelse 

för barns lärande. För att kunna undersöka pedagogernas uppfattningar, intervjuades dem. 

Lantz (2007) redogör för att om en undersökning skall göras med lågt antal deltagare är den 

kvalitativa metoden lämpligast. Den kvalitativa metoden anses vara mer lämpad än kvantitativ 

metod, då svaren på frågorna inte mäts på samma sätt. Individens unika sätt att känslomässigt 

reagera på intervjufrågorna beskrivs som fokus i den kvalitativa metoden. Løkken och 

Søbstad (1995) förklarar också att den kvalitativa metoden bli mer personlig och det kan leda 

till att nya perspektiv framhävs för intervjuaren. Förutsättningen för detta är att intervjuaren 

låter respondenten få svara med sina egna formuleringar när de förklarar sina åsikter och 

erfarenheter på frågeställningarna. Det krävs att intervjuaren aktivt lyssnar till respondenten i 

den kvalitativa metoden. Lantz (2007) poängterar att med intervju som redskap finns fördelen 

att kunna ställa eventuella följdfrågor. Den data som samlas in skall kunna besvara ett syfte 

utifrån frågorna som sker i dialog och samspel mellan intervjuare och respondent. Därför är 

det bra om syftet med intervjuerna och intervjufrågorna är väl genomtänkta. Då är det viktigt 

att tänka på hur frågorna ställs, har de en relevans till områdesbegränsningen, som senare kan 

möjliggöra en resultatdel.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) belyser samspelet som en viktig faktor för att en 

intervju skall bli lyckad. Författarna poängterar även att intervjuaren skall vara väl förberedd, 

eftersom det ger goda förutsättningar för en djupare dialog. Det ges även goda möjligeter till 

att ställa följdfrågor. När en intervju sker kan det vara lämpligt att använda sig utav tekniska 

hjälpmedel såsom mobiltelefon eller något annat som kan spela in dialogen. Då kan 

intervjuaren ge respondenten all uppmärksamhet. Under hela intervjun är det viktigt att 

intervjuaren känner av situationen och är lyhörd gentemot respondenten. Detta för att 

respondenten inte skall uppfatta situationen som något negativt.  

I denna undersökning användes öppna intervjufrågor, vilket innebär att en öppen fråga ställs 

av intervjuaren och med respondentens svar ställs följdfrågor. Det kan ge intervjuaren en 

uppfattning av det respondenten finner intressant. Intervjun var noggrant förberedd vilket 

gjorde att analysen blev väl förankrad. 

 

Urval 
I denna studie intervjuades sex pedagoger från två förskolor. Tre pedagoger från varje 

förskola intervjuades. På den ena förskolan intervjuades pedagoger från tre olika avdelningar 

och på den andra förskolan var det tre pedagoger från samma avdelning. Bryman (2011) 

redogjorde för bekvämlighetsurval vilket innebar att respondenterna i studien består av 

personer som för tillfället var tillgängliga för forskarna. Ett problem med bekvämlighetsurval 

är att det blir omöjligt att generalisera resultaten. Förskolorna som var med i studien har det 

funnits en anknytning till. Vid de intervjuer som var på den ena förskolan där pedagogerna 

kom från olika avdelningar, kände två av respondenterna inte intervjuaren.  
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Genomförande 
På grund av tidsbrist kunde ingen pilotstudie genomföras. De samtal som gjordes hade endast 

en närvarande intervjuare. Det var i förhand bestämt vilken tid intervjuerna skulle äga rum 

tillsammans med de pedagoger som skulle delta i undersökningen. Samtliga pedagoger hade 

innan intervjun gett sitt godkännande om deras deltagande. Intervjuerna som gjordes skedde 

på ett kontor utanför avdelningen vilket bidrog till en lugn atmosfär. Inför varje intervju lästes 

syftet upp för undersökningen samt vilka frågeställningar som undersökningen hade. 

Pedagogerna blev även informerade om att de fick avbryta när de ville och när ett 

godkännande hade getts om att spela in började intervjun. Inspelning valdes för att kunna föra 

en konversation med respondenterna utan att behöva lägga fokus på skrivandet. Detta hade 

också kunnat bli ett störande moment för respondenterna. Förutom inspelningsapparat 

användes även block och penna. Detta utifall deras svar hade behövts skrivas ner. Några av 

respondenterna behövde få en förklaring till en del av frågorna vilket dem fick. När intervjun 

var klar fick pedagogerna ställa frågor samt lägga till något om de önskade. Avslutningsvis 

tackades pedagogerna för ett aktivt deltagande. Intervjuerna tog allt från 10 - 30 minuter.  

 

Datainsamlingsmetod 
Kvalitativa intervjuer var det som användes. Syftet med intervjuerna var att försöka förstå och 

tolka hur pedagoger uppfattar lekens betydelse för barns lärande. För att kunna ta del av 

pedagogernas tankar och åsikter om detta ämne, var intervju det bästa alternativet. För att 

kunna välja frågor till intervjun, tittades frågeställningarna över som finns i undersökningen. 

Dessa frågeställningar är: Hur uppfattar pedagoger lekens betydelse? Hur uppfattar pedagoger 

lekens betydelse för barns lärande? De svar som kom fram under intervjuerna, blev 

analyserade och jämförda med tidigare forskning.  

 

Forskningsetik 
För att göra en undersökning, har forskaren skyldighet ta hänsyn till de fyra forskningsetiska 

krav som finns. Löfdahl (2014) redogör för de olika kraven, en av dem är informationskravet. 

Enligt informationskravet har forskaren en skyldighet att informera om undersökningen. Det 

andra kravet att ta i beaktning är samtyckeskravet, där de som skall delta tillfrågas ifall de 

ville vara med i undersökningen. Deltagarna skall även informeras om att de kan avbryta 

undersökningen när som helst. De skall även bli informerade om de väljer att avbryta kommer 

all data raderas. Det tredje kravet är nyttjandekravet som belyser att den insamlade data enbart 

är till för undersökningen och skall inte delas med till andra. När undersökningen är färdig 

skall all data göras av med såsom anteckningar samt ljudinspelningar. Det fjärde kravet är 

konfidentialitetskravet, där forskaren skall ta hänsyn till att personerna i undersökningen inte 

går att identifiera. Genom att byta till fiktiva namn kan undersökningspersonerna skyddas.  

 

I denna undersökning har det tagits hänsyn till de forskningsetiska krav som finns. 

Informationskravet togs det hänsyn till genom att en vecka innan intervjuerna skulle äga rum, 

lämnades missivbrev (bilaga 2) till förskolorna. I missivbrevet belyste intervjuarna det som 

skall undersökas och de forskningsetiska principerna redogörs. Konfidentialitetskravet togs 

hänsyn till genom att personerna som deltog blev informerade om att deras personuppgifter 

inte kommer lämnas ut eller kunna urskiljas i undersökningen. Allt material förstördes efter 

att transkriberingen var färdig. Nyttjandekravet togs hänsyn till genom att endast använda det 

inspelade materialet från intervjuerna i studien och inte för annat bruk. För att kunna ta 

hänsyn till samtyckeskravet blev deltagarena tillfrågade om de ville delta i undersökningen 

samt om det gick bra att spela in intervjun. Innan intervjun startade fick deltagarna 

information om att de kan avbryta när som helst och all data skulle då raderas.  



 

13 

 

Tillförlitlighet 
För att få en tillförlitlighet i en studie finns det en del kriterier att ta hänsyn till. Först och 

främst handlar det om trovärdighet. Enligt Bryman (2011) handlar det om att resultaten 

innefattar både ett säkerställande av att de regler som finns har följts och att resultaten har 

rapporterats till de personer som deltagit i undersökningen. Forskaren får då svar på om denne 

har uppfattat det hela korrekt. Thornberg och Forslund Frykedal (2015) redogör för 

kvalitetskriterier för forskningsprocessen och dess resultat. För att studien skall bli trovärdig 

behövs det att forskarens påståenden tar fasta i den insamlade data samt om forskningen har 

uppnått en förtrogenhetskunskap om ämnet. Bryman (2011) förklarar att inom kvalitativ 

forskning används begreppet pålitlighet. Där är pålitlighet ett delkriterium när det gäller 

tillförlitlighet i kvalitativ forskning. Det innebär för att en studie skall bli pålitlig behöver 

forskaren säkerhetsställa att alla faser av forskningsprocessen, skapas efter en fullständig och 

tillgänglig redogörelse. Det vill säga att det som skall redovisas är problemformuleringar, val 

av undersökningspersoner, intervjuutskrifter samt beslut gällande analysen av data.  

 

Trovärdighetens kriterier har tagits i beaktning genom att exempelvis har det använts liknande 

intervjuplatser samt att intervjuerna har ägt rum ungefär samma tid på dagen. Innan 

intervjuerna genomfördes lästes frågorna igenom samt en diskussion om eventuella 

följdfrågor. De kriterier som berör pålitlighet, har följts i den mån det har varit möjligt. För att 

kunna säkerhetsställa alla faser av forskningsprocessen, hade det behövts mer tid.  

 

Analys 
Fejes och Thornberg (2015) definierar dataanalys i kvalitativ forskning som en process, där 

forskaren systematiskt undersöker sitt material såsom intervjutranskriptioner. Detta för att 

komma fram till ett resultat. Forskare arbetar aktivt med sin data i en dataanalys, den data som 

har samlats in skall brytas ner till hanterbara enheter och organiseras. Materialet behöver 

kodas och forskaren behöver leta efter mönster.  

 

I detta arbete transkriberades det insamlade materialet av intervjuaren. Intervjuerna hade 

ljudinspelats, därför skrevs transkriberingen ordagrant utifrån vad respondenten berättade. 

Även eventuella pauser eller suckande och dylikt skrevs ner i transkriberingen. Båda 

intervjuarna lyssnade av varandras inspelningar för att se till att inget missades. När 

transkriberingen var färdig, valdes gemensamma begrepp ut från varje intervju. Även material 

som inte hängde ihop med något annat plockades ut för det var relevant till studiens syfte. Det 

går att sammanfatta att varje intervju bröts ner i små delar för att sedan jämföras med 

varandra, vad som hade gett liknande eller olika svar. Det gjordes för att kartlägga ett mönster 

i hur pedagogerna ansåg om barns lek och lärande. När begreppen var utplockade funderades 

det på hur det skulle presenteras i resultatet för att bli tydligt för läsarna. Det blev till sist tre 

olika rubriksättningar med flera underrubriker för att kunna ge studien en struktur. En del av 

intervjufrågorna gick in i varandra och det ledde till att det blev svårt att bryta ner arbetet. 

Därför togs beslutet att lyssna igenom allt material en gång till för att se ifall allt hade kommit 

med. Då kunde slutsatsen dras att allt material som var presenterat i resultatet var det som var 

användbart för studien. Anledningen till att analysarbetet gick till på följande sätt, var för att 

skapa en tydlighet och en struktur för resultatet.  
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RESULTAT 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Undersökningen baseras på sex pedagogers syn på 

barns lek och lärande. Resultatet presenteras utifrån olika kategorier med utgångspunkt i de 

svar pedagogerna har gett. Pedagogerna nämns vid fiktiva namn.   

 

Lekens betydelse för barns lärande 
Samtliga pedagoger betonar vikten av barns lek. De menar på att lek är en självklarhet för 

barn och att barn vill leka. Pedagog Kim förklarar att barn vill leka hela tiden och på hennes 

avdelning märks detta särskilt på de barn som har få timmar i förskolan. Leken är förskolans 

största verktyg och går hand i hand med lärandet enligt Karin. Tyvärr upplever hon att fokus 

nu har blivit större på lärandet än vad det är på lek. Karin beskriver att vårdnadshavare ibland 

kan uppfatta det som att barn bara leker. De reflekterar inte över att barn lär sig i den. 

 

Eva anser att det är genom leken som barns största utvecklingspotential ligger. Hon belyser 

även att barns lek är viktig för framtiden, då barn som är bra på att leka får en bättre grund att 

stå på inför framtiden.  

 

Lär sig barnen att leka bra kan de också klara sig väldigt bra i framtiden (Eva). 

 

Socialt samspel i barns lek 
Samtliga pedagoger är eniga om att leken har en stor betydelse för barns sociala samspel. 

Anton menar att barn i leken får lära sig turtagning samt att uttrycka sina önskningar. Han 

menar också att de får utveckla sitt hänsynstagande gentemot andra barn. Anton får medhåll 

av Daniel som anser att det är genom lek som barn lär sig samarbete, lekregler och utvecklar 

språket. Barn lär sig även sociala koder och hur de kan vara gentemot varandra. Enligt Eva får 

barn lära sig normer och regler i det sociala samspelet. Hon betonar precis som Daniel och 

Anton att barn utvecklar ett större hänsynstagande till varandra i leken.       

 

Samtliga pedagoger anser att barn lär av varandra i leken. Enligt Daniel kan barn som leker 

berika varandra med sina kunskaper. Han får medhåll av Viktoria som belyser att barn i leken 

lär sig varandras egenskaper och kvalitéer. Anton tror att äldre barn lär sig i större 

utsträckning av varandra i förskolan än vad yngre barn gör. Han menar att yngre barn 

intresserar sig mer för vuxna. Medan för äldre barn, är kamraterna viktigare.  

 

Jag tror inte barnen tänker på att leken är ett lärande (Kim). 

    

Erfarenhet och känslor 
Enligt Anton och Karin är det i leken som barn bearbetar erfarenheter och känslor. Detta 

gäller alla sorters känslor och erfarenheter. Karin tror också att barn kan lära sig genom att 

rollspela kamraters upplevelser och kan på så sätt få en förståelse för dessa. Genom att 

återspegla sina föräldrar eller pedagogerna i leken utvecklas barns samspel och relationer 

sinsemellan.    

 

Barn får leva ut sånt som de har varit med om redan och får utlopp för det som de känner 

inuti sig (Anton). 

 

Kim berättar att leken skall forma barngruppen och att värdegrundsarbetet utgår från barns 

lek. Leken är barns verklighet, det är där de får träna på olika situationer som de har upplevt. 

Enligt Kim är det inte något som pedagogerna presenterar för barn.  
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Delaktighet i leken 

Flertalet av pedagogerna ser sin egen delaktighet i barns lek som viktig. Karin och Eva 

berättar genom att vara nere på golvet tillsammans med barn främjas lärandet och det är en 

oerhört viktig del i arbetet med barns lek. Karin förklarar att om en pedagog går ner på deras 

nivå i leken tillägnar denne sig ett barns perspektiv. När pedagogen väl tillägnat sig detta 

perspektiv är det lättare att kunna styra upp leken, ställa frågor samt pusha dem. Enligt Karin 

gäller det som pedagog att försöka förtydliga begrepp kring det som ett barn redan pratar om.  

 

När man förtydligar begrepp för barnen skall det göras på ett sätt som inte märks eller blir 

tråkigt, annars kan barnens lek bli förstörd (Karin). 

 

Karin poängterar även förskolans styrka i att gå in i barns lek eller situationer som de befinner 

sig i för att främja lärandet. Ett barn som är utanför kommer lättare in i leken om en pedagog 

deltar. Kim och Anton menar att närvarande vuxna är betydelsefulla i barns lek. De förklarar 

också att som medupptäckare kan pedagogen i leken ställa frågor som stimulerar deras tankar. 

Kim tror att barn direkt känner av vilka som verkligen vill vara med dem och vilka som bara 

kommer ut och är där. Genom att vara närvarande i barns lek får pedagogen reda på vad som 

intresserar dem och kan bygga vidare på deras intressen.  

 

När man deltar i barns lek är det viktigt att vara genuint intresserad och engagerad (Kim). 

 

Eva håller med föregående pedagoger om vikten av delaktighet i barns lek. Hon säger att 

pedagoger alltid bör finnas i närheten som ett bollplank och att de samtidigt då kan ge extra 

stöd åt de barn som behöver det. Det gäller enligt Eva samtidigt att inte lägga sig i alltför 

mycket i barns lek då den lätt kan bli vuxenrelaterad. Dessutom kan leken bli krystad om 

pedagoger lägger sig i en lek som de inte själva kan relatera till.  

 

Kim tror att barn kan lära i leken även utan en pedagog. Hon berättar kring ett av de syften 

hon har med barns lek, vilket är att lära barn hur de skall hantera situationer själva. Enligt 

Kim är hennes primära mål inte att lära barn ämneskunskaper, för det som barn tar till sig tar 

de till sig. Det huvudsakliga målet menar Kim är att barn skall bli självständiga och 

problemlösande individer. Detta för att barn inte skall vara beroende av en vuxen samt kunna 

påverka sin omgivning och sin miljö.  

 

Jag tror barn kan lära i leken utan pedagog. Det är lite mitt ena syfte, att lära barn hur man 

hanterar situationer själva (Kim). 

 

Pedagogers medvetenhet 
Enligt Daniel är det som pedagog viktigt att uppmuntra barn i deras lek. Han får medhåll av 

Viktoria som även anser att en pedagog som visar stor entusiasm ger barn uppmuntring till 

lek. Detta blir som tydligast när pedagogen utgår från sina egna intressen. Viktoria menar att 

om det är roligt för pedagogen blir oftast också roligt för de barn som är med.  

 

Sedan gäller det samtidigt att barn känner sig trygga på förskolan, för då blir de mer 

vetgiriga och ställer fler frågor (Viktoria). 
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Kim belyser att lyssna på barn, ha ett engagemang och ett närvarande förhållningssätt är a och 

o för främjandet av barns lek och lärande. Hon kopplar även leken till ett lärande då hon 

menar att ett lärande alltid sker i leken.  

 

Det är mitt uppdrag att se till att leken blir utmanande och i stundens situation tillföra olika 

läromoment i leken (Kim). 

 

Karin tycker att en pedagog redan vid frukost kan vara med och uppmuntra barn till bra lekar. 

Sedan gäller det att vara en positiv pedagog och inte automatiskt svar nej på barns frågor om 

lek. Det kan vara bra att ta en minut och tänka till, för då kan det vara möjligt att leken är 

genomförbar på ett annat sätt. Då hon försöker göra barns förslag på lek genomförbar visar 

Karin dem att hon bryr sig. På så vis uppmuntras barn till lek och lärande.  

      

Vi kanske inte kan göra precis det, men kan vi göra såhär istället om det går bra? (Karin). 

 

Styrda aktiviteter 
Eva och Kim anser att pedagoger skall vara lyhörda för barns intressen. Genom att göra en 

kartläggning över barns intressen kan ett tema och aktiviteter skapas. Enligt Kim kan 

pedagoger uppmuntra barns lek genom att få in dem i olika aktiviteter.   

 

Ett temaarbete som utgår från barns intresse skapar större lärande potential för barn (Eva). 

 

Enligt Kim är en del aktiviteter i förskolan styrda, men de skall ändå utgå ifrån barns intresse 

för att stimulera lärandet. I styrda aktiviteter är barns inflytande viktigt. När barn får ventilera 

sina åsikter skapas en lärandesituation. Kim säger att pedagoger skall följa barns intressen, 

vilket i sin tur leder till ett processarbete. Barngruppens intresse förändrar processens riktning.  

Karin menar att vuxna skall vara med och lära i leken. Även om pedagogen i en styrd 

aktivitetet har en tanke med hur den skall genomföras är det inte säkert att så blir fallet. Karin 

berättar att de barn som deltar i leken kan gå i motsatt riktning och då lär sig även pedagogen 

något. 

 

Oj, så tänkte inte jag, men så tänkte barnen och det blev bra ändå (Karin). 

  

Anton berättar om barn som har svårt för att leka. Här kan pedagogen hjälpa barn genom att ta 

fram exempelvis uppdragskort. Anton redogör för att kortens främsta uppgift är att på ett 

lustfyllt sätt locka barn till lek. När kortets uppdrag är slutfört kan de få ett nytt kort eller 

stanna kvar och bygga vidare på leken. Både Anton och Daniel brukar använda en 

inspirationstavla som hjälp för de barn som har svårt för att starta en lek. Enligt Kim behöver 

vuxna ibland gå in och hjälpa barn att starta upp en lek. Då tycker hon pedagogen skall tänka 

på att det skall vara en lek där flera barn kan delta. När barn inte vet vad de skall leka kan de 

bero på flera faktorer enligt Kim och en av dem kan vara att det är rörigt.  

 

Karin och Kim anser att det finns lek hela tiden i förskolan, även vid exempelvis 

matsituationer. De tycker inte att lek endast handlar om när barn är på golvet. Lek kan också 

vara ett speciellt samtal tillsammans med barn. Karin ger exempel på när hon och några barn 

vid bordet intar andra roller och pratar om det på ett lustfyllt sätt blir det en form av lek. Det 

går enligt Karin att ha det lustfyllt och roligt även vid matsituationer, men då är det viktigt de 

barn som sitter vid bordet är stilla och äter samtidigt. Kim förklarar att det kan bli ordlekar 

eller turordningslekar och ett exempel som hon ger är ostfrågor. När ett barn får en ostfråga 

kan det uppstå diskussioner kring ämnet. Ett annat exempel som Kim ger är om det är högljutt 
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vid matbordet kan hon ibland viska och säga att nu är det viskleken eller tystaleken som 

gäller.  

 

Så mycket lek som möjligt, för det är där barnen tar med sig kunskap på ett lustfyllt sätt, det 

dem behöver lära sig för att rustas inför framtiden (Kim).              

 

Hur pedagoger synliggör barns lärande 
Hälften av pedagogerna anser att de kan se barns lärande genom pedagogisk dokumentation. 

Daniel menar att om pedagogerna spelar in en situation kan barn själva se att när de gjorde på 

det här viset så blev det så här och när de gjorde på detta sätt då blev det så här. Han får 

medhåll av Susanne som också anser att barns lärande bäst synliggörs genom inspelade filmer 

som diskuteras tillsammans med pedagog.  

 

Filminspelning är ett enkelt sätt för barn att följa sin egen lärandeprocess. Så här såg det ut 

från början och så här blev det (Daniel). 

 

Karin förklarar att på hennes avdelning har de möten tillsammans med barngruppen. Under 

mötet kopplas en Ipad in i tv:n och ett samtal startar mellan alla barn. De barn som har varit 

med får berätta vad de gjorde samt vad som hände för sina kamrater. Enligt Karin är det 

viktigt att barn får pröva på att sitta ner och lyssna på sin kamrat, samtidigt som de lär sig 

något.    

 

Karin beskriver att på hennes avdelning finns en pärm som de kallar processpärm. Här finns 

all dokumentation på vad barngruppen gjort under året. Syftet med processpärmen är att 

barngruppen skall samtala om dess innehåll tillsammans med pedagoger. Karin förklarar att 

hon upplever generellt barn som duktiga på att återberätta vad de har upplevt. Vid 

återberättande får barn även reflektera över sitt lärande.     

 

Kim vill vara en aktiv pedagog som hela tiden pratar med alla barn. Hon synliggör barns 

lärande genom att föra samtal kring vad de nu kan jämfört med vad de tidigare inte kunde. 

Även Eva anser att samtal med barn om vad de gjort är en viktig del i lärandeprocessen. Kim 

betonar vikten av uppmuntran och positivitet när barn visar på ett lärande. En pedagog kan 

samtidigt synliggöra ett barns lärande genom att låta denne visa en kamrat hur det går till 

enligt Kim.  

 

En medveten pedagog vet vad barn kan och inte kan. Jag som pedagog har då en möjlighet  

att se om barn lärt sig något nytt och då lyfta det för dem (Eva). 

 

Tecken på barns lärande i leken 
Enligt Eva kan ett barn få reda på av en kamrat att en boll är röd. Dagen efter ber samma barn 

om att få den röda bilen. Då kan en pedagog koppla att denne fått med sig kunskap från 

gårdagen. Även Anton anser att ett barns lärande kan visa sig i samspel mellan barn. Ett 

exempel på detta kan vara när barn gungar. Anton fortsätter berätta att barn som själva har 

svårt för att ta fart kan titta på en kamrat och med stöd från pedagog klara utmaningen. En tid 

senare sitter samma barn på gungan och tar fart själv. Enligt Anton ser då pedagogen att ett 

lärande har skett. 
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Karin förklarar att barn kan återkoppla till begrepp som hon sagt i förbifarten. De har inte bara 

lärt sig hur ordet uttalas utan de har även förstått innebörden. Detta tyder enligt Karin på att 

barn tar in mer än vad det verkar.  Hon berättar vidare att pedagoger kan se barns lärande efter 

exempelvis en bra aktivitet. Daniel poängterar att kvittot på barns lärdom kan komma lång tid 

efter den aktuella situationen, då barn tar upp den nyvunna kunskapen i ett annat 

sammanhang.  

 

Om barn återskapar en samling på sitt eget sätt i leken förstår pedagogen att det skett ett 

lärande (Karin). 
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DISKUSSION 
I detta kapitel kommer en resultatdiskussion och metoddiskussion att redovisas. Det kommer 

även framkomma ett avsnitt med didaktiska konsekvenser. 

 

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt presenteras delar av resultatet kopplat till tidigare forskning samt egen 

analys.  

 

Lekens betydelse för barns lärande 
Efter att resultatet av intervjuerna hade analyserats märktes det att alla pedagogerna höll med 

varandra om lekens betydelse. Leken är en självklarhet i förskolan och den är en viktig del i 

barns utveckling. En av pedagogerna anser även att den är förskolans största verktyg och går 

hand i hand med lärande. Enligt Lillemyr (2002) är den lekprocess som leken följer både 

lustfylld och lockande för barn. Det faktum att leken räknas som ett ämne i förskolan är enligt 

många forskare inte konstigt. En slutsats som kan dras är då att flera forskare betonar vikten 

av barns lek, är det bra om verksamma pedagoger i förskolan är medvetna om vad leken 

betyder för barn. I de intervjuer som presenteras redogör samtliga pedagoger om vikten för 

barns lek och lärande.  

 

En av pedagogerna tycker att barns största utvecklingspotential ligger i leken. Barns framtid 

och lek kan kopplas samman då barn som är bra på att leka får en bättre grund att stå på. 

Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar att världen blir för barn förståelig genom lek, med hjälp 

av lek kan de lära sig att klara livet. Vi håller med pedagogen om att lek är en stor 

utvecklingspotential hos barn, eftersom barn lär sig allt i leken.  

 

Socialt samspel i barns lek 
Pedagogerna är eniga om att leken har en viktig betydelse för det sociala samspelet hos barn. 

De berättar att barn får lära sig både turtagning och förmågan att uttrycka sina önskningar i 

leken. Vidare får de i leken även lära sig sociala koder, regler, samarbete samt att de får 

utveckla sitt hänsynstagande gentemot andra barn. Hwang och Nilsson (2011) redogör för att 

normer och roller lärs av barn genom leken. Detta för att identitet och självkänsla senare skall 

kunna utvecklas. Samtliga pedagoger är överens om att barn lär varandra i leken. Barn berikar 

varandra med sina kunskaper och de lär sig varandras egenskaper och kvalitéer. Shoagas 

(2015) studie visar på att mängden erfarenheter barn får ger en bild över hur bra de är på att 

socialisera sig. Williams (2006) förklarar att det enligt Piaget finns en jämbördighet mellan 

barn. Pedagoger kan inte, oavsett hur demokratiska de är uppnå detta. Enligt oss är det sociala 

samspelet viktigt för barn, detta eftersom barn får testa på de sociala koderna, samarbeta samt 

att ta hänsyn som det står i texten ovan. Det är viktigt att träna på detta redan som barn, då 

vuxna människor hela tiden behöver anpassa sig och förhålla sig till andra. I leken tränas detta 

på ett lustfyllt sätt och barn märker knappt av att de lär så mycket som de gör. Det är enligt 

oss även av stor vikt hur pedagogerna agerar i det sociala samspelet tillsammans med barn. 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) kom i sin studie fram till att pedagogernas sätt att 

agera måste byggas på respekt för barns lekvärld.     

 

En av pedagogerna sticker ut när denne förklarar att äldre barn lär sig av varandra i större 

utsträckning än vad yngre barn gör. För de yngsta är den vuxna mer intressant än kamraterna. 

Detta går till viss del emot Johansson och Pramling Samuelssons (2007) tankar om att barn lär 

sig av varandra i leken, där variationen av ålder och erfarenheter spelar in. Finns det en 

variation i ålder kommer lärandet att utmanas. Enligt Williams (2006) betonar även Vygotskij 

vikten av samspel med kamrater. Enligt hans utvecklingsteori, är det i leken som barn själva 
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eller oftast tillsammans med en äldre kamrat kan närma sig sin utvecklingszon. En slutsats 

som kan dras är att pedagogen inte får medhåll av varken författarna eller Vygotskij, eftersom 

de båda två hävdar att barn lär av varandra oavsett ålder. Vi håller med författarna och 

Vygotskij om att barn lär av varandra oavsett ålder, så länge det finns ett samspel. Enligt oss 

har pedagogen en poäng i att yngre barn kan se vuxna som intressantare, då där finns en 

trygghet. Däremot tror vi definitivt att det kan ske ett lärande yngre barn emellan.  

 
Erfarenheter och känslor 
Hälften av pedagogerna kopplar barns lek till känslor och erfarenheter. De förklarar att det 

sker en bearbetning av erfarenheter och känslor i barns lek. Bruce (2010) belyser precis det 

som pedagogerna är inne på, att barns upplevelser och vad de har hört samt sett bearbetas av 

barn i leken. En av pedagogerna anser att barn kan få förståelse för kamraternas upplevelser 

genom att gestalta dem i ett rollspel. Barn kan utveckla sitt samspel och relationer genom 

exempelvis återspegling av pedagoger eller föräldrar i leken. Enligt Knutsdotter Olofsson 

(2003) är det ett bra tillfälle i leken uttrycka, pröva och lära sig få kontroll över sina känslor. I 

lekens form kan olika känslor prövas och de inblandade måste kunna förstå sina kamraters 

behov genom att leva sig in i deras situationer. Återspegling av erfarenheter i leken är något 

som vi under den verksamhetsförlagda utbildningen stött på. Ett exempel är att barn som leker 

doktor vet exakt hur de skall gå tillväga eftersom de har varit på sjukhuset. Barn som har varit 

på sjukhuset kan förmedla det till sina kamrater genom den fria leken eller rollspel.  

   

Enligt en av pedagogerna skall värdegrundsarbetet i förskolan utgå från barns lek och det är 

leken som skall forma barngruppen. I leken får de träna på olika situationer de har upplevt och 

det är inte något som presenteras för dem av pedagogerna. Leken är barns verklighet. Shoaga 

(2015) redogör för att det som barn ser i livet omvandlar de och för in i leken för att sedan 

ändra sina erfarenheter i leken till situationer i verkliga livet. Detta gör leken gemensam med 

verkligheten. Hwang och Nilsson (2011) skildrar Piagets tankar om att barn i leken anpassar 

sig efter sin kunskap, när de återspeglar leken som en verklighet. Jensen (2013) redogör för 

Vygotskijs tankar kring barns lek. Enligt Jensen anser inte Vygotskij att det som barn lär sig i 

leken är användbara lärdomar i framtiden. Istället ser Vygotskij leken som en fantasivärld, 

utan kopplingar till den verkliga världen. Här syns en tydlig likhet mellan vad pedagogen 

anser tillsammans med Piaget och en av forskarna. De anser att leken är gemensam med 

verkligheten medan Vygotskij istället ser leken som en fantasivärld.  

 

Delaktighet i leken 
Hälften av pedagogerna redogör för att närvarande vuxna är betydelsefull i barns lek. Enligt 

dem kan utmanande frågor ställas till barn, för att stimulera deras tankar. Detta är bra för 

berikande av leken och barns utveckling. Hwang och Nilsson (2011) redogör för Vygotskijs 

tankar om att i situationer där barn har svårt för att lösa vissa problem, kan pedagoger ställa 

frågor. En av pedagogerna belyser att det alltid bör finns en pedagog i närheten som ett 

bollplank, för att ge extra stöd. En annan pedagog betonade vikten av att som pedagog vara 

genuint intresserad och engagerad i barns lek. För att få en uppfattning om samt kunna bygga 

vidare på barns intresse, är det viktigt med en närvarande pedagog i barns lek. Knutsdotter 

Olofsson (2003) förespråkar för att vuxna är förebilder i barns lek. Om en vuxen är 

närvarande vid barns lek och visar att världen är platt, kommer den även bli det för barn. I 

studien framhävs det att pedagogerna är måna om barns lek och de belyser flera gånger hur 

viktiga aktiva pedagoger är. Enligt oss är det viktigt för barn att vuxna kan se världen ur deras 

ögon. Exempelvis om en bänk enbart är en bänk för den vuxna, blir den även det för barn.  
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Flera av pedagogerna betonar vikten av deras delaktighet i barns lek. Två av pedagogerna 

berättar att vara tillsammans med barn på golvet kan främja deras lärande. Genom att gå ner 

på barns nivå i leken kan pedagogen inta ett barns perspektiv. Det blir då enklare att stötta 

barn i deras lek och få in begrepp i leken. Detta skall inte göras på ett sätt att det märks eller 

blir tråkigt för det finns en risk att barns lek blir förstörd. Lillemyr (2013) belyser att det har 

framkommit diskussioner kring hur vuxna skall lägga sig i barns lek. Flera forskare menar att 

det bör ske med en försiktighet, eftersom leken är dyrbar för dem. Den ena av pedagogerna 

framhäver också att vuxna inte skall lägga sig i barns lek alltför mycket. Baserat på 

respondenternas åsikter, framgår det en svår balansgång mellan att delta i barns lek och inte 

störa dem. Enligt oss bör pedagoger endast gå in i leken efter barns egna villkor, då leken är 

deras personliga arena. Pedagogerna bör ha fingertoppskänsla när de planerar att delta i barns 

lek.  

 

Pedagogers medvetenhet 
En av pedagogerna belyser att främjandet av barns lek och lärande, kräver ett engagemang, ett 

närvarande förhållningssätt samt en lyhördhet till barn. Pedagogen drar en koppling mellan 

lek och lärande eftersom det alltid sker ett lärande i barns lek. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) redogör för att i barns värld skiljs inte lek och lärande åt. När barn leker 

händer det något, precis som det gör när de lär sig. I sin intervju belyser pedagogen sitt ansvar 

om att utmana barn i leken samt tillföra olika lär moment. Enligt oss är det en självklarhet att 

en pedagog skall vara närvarande tillsammans med barn. Det är ett förhållningssätt som vi vill 

tillägna oss när det är dags att börja arbeta. Nyckeln att lyckas med det, är att reflektera över 

sitt förhållningssätt.  

 

Det gäller enligt en av pedagogerna att vara positiv och inte alltid svara nej på barns frågor 

kring lek. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) redogör för att barns inflytande, 

delaktighet och rättigheter kan upplevas i leken. Barn kan i leken behöva förhandla, 

argumentera samt möta andras argument. I det förhållningssätt som pedagogen ovan påvisar 

ges barn en chans att argumentera för sin lek. Vi anser det bra att pedagogen vill möta barns 

idéer. Av erfarenhet upplever vi att det inte alltid ser ut så ute på förskolorna. Vi hoppas att 

pedagoger verkligen vill möta barns idéer och att det enbart handlar om brist i deras 

reflektioner av det egna förhållningssättet.  

 

Styrda aktiviteter 
Hälften av pedagogerna nämner att de har stött på barn som har svårt för att leka. Två av 

pedagogerna redogör för en inspirationstavla som används för att hjälpa barn med svårigheter 

att starta upp en lek. En annan pedagog berättar att det är viktigt med inkludering för att 

hjälpa barn till lek. Det kan finnas flera anledningar till varför barn inte leker enligt 

pedagogen, men en av dem kan var att det är rörigt. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) finns 

förmågan att leka hos alla barn när de föds, men precis som det gäller att lyssna på och tala 

med barn behöver vuxna också leka med dem. Vuxna har ansvaret att se till så alla barn får 

leka. Vi tycker att det är bra att pedagogerna ger exempel på hur de försöker få alla barn att 

leka. Utifrån erfarenhet vet vi att en del barn har svårare att leka än andra barn, men då leken 

är viktig för deras utveckling behöver aktiva pedagoger stötta dem.  

 

Två av pedagogerna anser att det finns lek i förskolan hela tiden även vid exempelvis 

matsituationer. En av pedagogerna berättar att lek kan vara ett socialt samtal tillsammans med 

barn. Medan den andra pedagogen nämner olika leksituationer som kan uppstå vid en måltid 

såsom ordlekar, turordningslekar, tystaleken eller viskleken. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) belyser vikten av pedagoger som kan inta ett barns perspektiv med 
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utgångspunkt för lärandet. När detta sker kommer den vuxna märka att det är nästintill 

omöjligt att skilja mellan barns lek och lärande. Hwang och Nilsson (2011) redogör för 

Vygotskijs tankar om det sociala samspelet mellan barn och dess omgivning. Genom det 

sociala samspelet tillägnar barn sig det redskap som behövs för att inhämta kunskap och 

utveckla sitt tänkande. De två pedagogerna är medvetna om att barn leker överallt, de gav oss 

några exempel på när det kan ske även i en matsituation. Tystaleken kan ibland uppfattas som 

en tävling bland en del barn. Knutsdotter Olofsson (2003) redogör för att lek är en motsats till 

spel och tävling eftersom det ställer prestationskrav på barn. Barn kan få 

underlägsenhetskänslor och översittarattityder i lekar som har en vinnare och en förlorare. En 

av pedagogerna nämner tystaleken som en lek som kan uppstå vid matbordet, frågan är om 

det verkligen är en lek enligt barns uppfattningar. Eller kan det vara så att lekar såsom 

tystaleken klassas som en lek eftersom den har funnits med länge. Lillemyr (2002) belyser 

leken som en del av barns egen kultur. I en barnkultur förs lekar och dess innehåll över från 

en generation till nästa. Pedagogerna i studien är medvetna om att lek finns överallt och de 

trycker samtidigt på det sociala samspelets betydelse. Enligt oss är det sociala samspelet 

viktigt, eftersom det är en del av hur barn lär sig. Det är viktigt precis som pedagogerna säger 

att vid olika situationer på dagen utmana barn och få igång ett samtal.  

 

Hur pedagoger synliggör barns lärande 
I resultatet framgick det att hälften av pedagogerna anser att de kan se barns lärande genom 

den pedagogiska dokumentationen. Enligt Lenz Taguchi (2013) kan pedagogisk 

dokumentation vara ett arbetsverktyg för pedagoger att få syn på barns individuella lärande. 

Författaren redogör för att pedagoger genom dokumentationen kan utmana barn i deras 

lärprocess. Två av pedagogerna belyste att filmning är ett bra verktyg, för att barn efteråt 

kunde följa sin lärprocess samt diskutera vad de har gjort. Enligt Lenz Taguchi (2013) kan 

pedagoger får lärdomar om barn samt hur de upplever omvärldens olika fenomen genom 

pedagogisk dokumentation. En annan pedagog berättar att på dennes avdelning får barn tala 

om för sina kamrater vad de varit med om med hjälp av bilder på en Ipad. Lenz Taguchi 

(2013) belyser också att med pedagogisk dokumentation kan barn se och höra sina tankar på 

nytt och reflektera över dem. Pedagogerna i studien lyfter pedagogisk dokumentation och 

barns lärprocess. Det är två viktiga delar för att utveckla verksamheten och se vad 

barngruppen har fått med sig i kunskapsväg.   

 

Lindahl (1998) redogör för om ett lärande skall bli av behöver förståelsen ändras jämfört med 

tidigare och en reflektion över lärandet måste ske. Detta stämmer överens med vad en av 

pedagogerna berättar under sin intervju. På dennes avdelning fanns det en pärm som 

pedagogerna har döpt till processpärm. Syftet med pärmen är att barngruppen skall samtala 

om dess innehåll och få reflektera över sitt lärande. Detta kan kopplas till vad Hwang och 

Nilsson (2011) förklarar kring Piagets begrepp ackommodation. För att inlärning skall ske 

måste det tillkomma ackommodation, som enligt Piaget inte kan ske i leken. Vi håller inte 

med Piaget, utan hävdar att det faktiskt kan ske ackommodation i barns lek. Om Piagets teori 

stämmer blir dessa samtal med barn extra viktiga, för det är där ackommodation sker. Även 

Johansson och Sandberg (2012) belyser att lärande är en process som ständigt pågår. Om en 

lärandeprocess skall finnas behöver barn vara aktiva. En annan pedagog berättar i sin intervju 

om vikten av samtal tillsammans med barn kring vad de har gjort. Detta är en viktig del i 

lärandeprocessen. Pedagogen hävdar att en medveten pedagog vet vad barn kan eller inte kan. 

Det som pedagoger ser att barn kan, bör denne lyfta fram för dem.  
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En av pedagogerna betonar att denne vill vara en aktiv pedagog som hela tiden talar med alla 

barn. Ett sätt att synliggöra barns lärande är att föra samtal kring vad de kan nu, jämfört med 

vad de tidigare inte kunde. Knutsdotter Olofsson (2009) lyfter fram när det sker en omedveten 

inlärning samt ett omedvetet klargörande i leken, kan barn sällan tala om vad de har lärt sig. 

Ett sätt att synliggöra vad barn har lärt sig är alltså som en av pedagogerna säger att aktivt tala 

med alla barn om vad de kan jämfört med tidigare. Pedagogen nämner även att det går att 

synliggöra ett barns lärande genom att låta en kamrat visa hur det går att göra. Lillemyr 

(2013) redogör för att barn utforskar i leken och det är där barn tillsammans kan använda sin 

fantasi, uttrycka sig samt komma fram till olika lösningar. Därför finns det en stor potential 

för lärandet i leken. Genom att ta del av vad författarna ovan har kommit fram till i sin 

forskning, är det en bra uppmuntran som pedagogen visar när denne ber barn hjälpa varandra. 

Det kan gälla i situationer som berör barns lek eller situationer som finns i andra samanhang. 

Knutsdotter Olofsson (2003) poängterar att lek är något som leder till kompetens och skall 

vara fri från prestationskrav. Detta är en nödvändighet för att barn skall kunna leka. När 

pedagoger ber barn hjälpa varandra är det enligt oss viktigt att tänka på att ingen skall behöva 

känna prestationskrav. Det skall enbart vara för att hjälpa och berika varandra.  

 

Tecken på barns lärande i leken 
I sin intervju berättar en av pedagogerna att denne tror att barns lärande kan visa sig i barns 

samspel. Öhman (2003) förespråkar att barn leker för det är lustfyllt. Författaren benämner 

samspel som en stor del av barns lek tillsammans med andra barn. Vi anser att leken är en 

social arena där barn får träna på sociala samspel med andra individer. Det framkommer i 

intervjuerna att respondenterna lägger stor vikt vid att betona samspelets viktiga funktion för 

leken. Vi anser som Öhman att leken skall vara lustfylld och som en av pedagogerna i 

intervjun, att barn lär av varandra. Enligt Williams (2006) beskriver Vygotskij att sociala 

samspelet är den största driv kraften hos barn. Vygotskijs teori förespråkar för att barn får de 

bästa möjligheterna för lärande om de får stöttning av en äldre kamrat eller vuxen. Vygotskij 

får i sin beskrivning medhåll av oss, eftersom precis som vi tidigare nämnt lär barn av 

varandra.   

 

En av pedagogerna förklarar att barn ibland kan återkoppla till begrepp som nämnts i 

förbifarten. Med detta menar pedagogen att barn inte endast har lär sig hur ordet uttalas utan 

även förstår innebörden. Enligt pedagogen tyder det på att barn tar in mer än vad det verkar. 

Ett exempel som pedagogen nämner under sin intervju är om barn återskapar en samling som 

de tidigare gjort tillsammans. Vygotskij (1995) förklarar att återskapande är en stor del i barns 

lek. Det som barn hör eller ser av vuxna, använder de ofta som ett eko i leken. Även Lillemyr 

(2002) redogör för att pedagogens förhållningssätt är en av de viktigaste faktorerna när det 

gäller barns lek och lärande. Pedagogerna ställs för en utmaning när de skall få in barns 

intresse i undervisningen, för att ett lärande skall ske. Det är enligt oss ett bevis på att 

pedagogen har tagit tillvara på barns intressen om de väljer att leka vidare efter dennes 

samling. Pedagogen har antagligen inspirerat barngruppen i deras lärande och lyckats göra det 

på ett lustfyllt sätt. En annan pedagog hävdar att det barn lär sig kan märkas lång tid efter den 

aktuella situationen, då barn påvisar den nyvunna kunskapen i ett annat sammanhang. Enligt 

Lillemyr (2013) menar Vygotskij att det finns ett indirekt förhållande mellan lek, utveckling 

och lärande. Leken kan vara verkningsfull och utvecklande även om det på kortare sikt inte 

går att se dess effekter. Vår uppfattning är precis som pedagogen att det som barn lär sig kan 

synliggöras vid ett annat tillfälle. Den nyvunna kunskapen kan uppenbara sig i en situation 

som är helt orelaterad till den situation barn först fick kunskapen.  
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Utifrån vad pedagogerna berättar i sina intervjuer kan slutsatsen dras att de håller 

styrdokumenten vid liv. Lpfö 98 (rev. 2010) redogör för förskolans uppdrag angående barns 

utveckling och lärande. Bland annat skall verksamheten präglas av lek för att främja varje 

barns lärande. Det är något som alla pedagogerna i studien värnar om och betonar vikten av 

för att de skall lyckas med uppdraget. Lpfö 98 (rev. 2010) förespråkar också för att i lekens 

lustfyllda lärande kan barn stimulera exempelvis sin fantasi, inlevelse, kommunikation, 

förmåga till symboliskt tänkande, förmåga att samarbeta samt lösa problem. Flera av 

pedagogerna nämner fantasin som viktig i barns lek och lärande, eftersom barn kan pröva på 

upplevda händelser. Även kommunikation tar nästintill alla pedagogerna upp, för genom ett 

socialt samspel uppstår det bland annat verbal kommunikation mellan barn. En av 

pedagogerna berättar hur arbetet mot barns självständighet präglar vardagen, eftersom det är 

viktigt att barn lär sig att bli problemlösare. I Lpfö 98 (rev. 2010) redogörs det för de mål och 

riktlinjer som förskolan skall förhålla sig till. Barns intressen skall stärkas och tas tillvara på, 

för att de skall utveckla sina kunskaper, erfarenheter samt färdigheter. Två av pedagogerna 

ger exempel på hur barns intressen kan tas tillvara för att de skall utveckla sina kunskaper och 

erfarenheter. Om pedagogen är aktiv går det enligt oss att se vad barn kan och vad de försöker 

lära sig. Där kan en pedagog hjälpa till och stötta barn åt rätt riktning eller avvakta och se vad 

som händer.  

 

Det finns fler styrdokument än läroplanen för verksamma pedagoger i förskolan att ta hänsyn 

till, även barnkonventionen (2009, § 31) redogör för varje barns rätt till lek. Alla pedagoger 

som intervjuades för denna studie poängterar att lek är barns allt. För att förtydliga hur viktigt 

barns lärande är går det att läsa om detta i en av Sveriges lagar (SFS 2010:800). I lagen 

framkommer det att barn skall få den stimulans och ledning som de behöver i sitt lärande. Lek 

och lärande är i förskolan som några av pedagogerna betonar sammansvetsade. En av 

pedagogerna kallade det för förskolans styrka.  

 

Metoddiskussion 
I denna studie var syftet att ta reda på hur pedagoger uppfattar lekens betydelse för barns 

lärande. Den kvalitativa metoden var mest optimal med hänsyn till det valda 

kunskapsområdet. Detta för att intervjuer kunde göras och pedagogerna fick chansen att 

berätta sina olika åsikter. Lantz (2007) förklarade att i en undersökning med lågt antal 

deltagare var den kvalitativa metoden bäst lämpad. De känslomässiga reaktionerna från 

individen under en intervju beskrevs som fokus i den kvalitativa metoden. Intervju som 

redskap passar undersökningsområdet bra, eftersom frågor kunde omformuleras, följdfrågor 

kunde ställas samt att det blev en mer personlig kontakt med respondenterna där känslor och 

miljön kunde avläsas.  

 

Lantz (2007) belyste att det var viktigt med ett genomtänkt syfte och intervjufrågor. Det var 

också viktigt att frågorna hade relevans till områdesbegränsningen och hur dessa ställts. När 

resultatet skulle sammanställas märktes det att en av intervjufrågorna inte gav svar till 

studiens syfte. Det framkom även att två av frågorna gav liknande svar. Dessa frågor var 

vilken betydelse leken har för barn och vad barn kan lära i leken. Respondenterna besvarade 

båda frågorna som om de vore en. Detta gjorde att svaren på vad barn lär sig i leken blev 

kortfattade, eftersom de redan besvarat den i första frågan om lekens betydelse. En av 

frågorna borde ha omformulerats eller tagits bort. Med facit i hand borde frågorna ha ställts 

till någon utanför studien först, för att kunna få insikt i hur svårt det var att separera svaren.   
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) beskrivs att tekniska hjälpmedel såsom 

mobiltelefon kan vara bra att använda sig av, för att spela in dialogen i en intervju. Detta gör 

att respondenten får större uppmärksamhet från intervjuaren. I denna undersökning användes 

mobiltelefoner till inspelning av samtalen. Det ledde till att det gick att vara mer aktiv, ha 

större fokus på respondenten och samtidigt kunna ställa eventuella följdfrågor. I fall tekniken 

skulle strula fanns det tillgång till penna och ett anteckningsblock, blocket kunde också 

användas för att skriva ner korta följdfrågor till respondenten. En fördel med att ha spelat in 

intervjuerna var att transkriberingen gick lättare. Det gick att lyssna av varandras intervjuer, 

för att kunna upptäcka något som den andra hade missat. Det gick bra att sammanställa 

resultatet, när båda var insatta i alla sex intervjuerna.    

 

Det funderades en del kring det urval som gjorts, hur det hade blivit om fler än sex pedagoger 

hade intervjuats. Trots att många av respondenterna kom från olika avdelningar blev svaren 

relativt lika. Det finns en del tankar om hur studien hade tagit skepnad om antalet 

respondenter ökat och de hade kommit från flera olika förskolor. Detta hade möjligen 

påverkat studiens trovärdighet och pålitlighet i positiv riktning. Två av intervjuerna gjordes 

med respondenter som för intervjuaren var relativt okända. Ett mönster som kunde urskiljas 

var att dessa pedagoger inte gav lika uttömande svar som de övriga. Anledningen till att valet 

av intervjuer på tre pedagoger från tre avdelningar, var för att eventuellt få mer varierande 

svar. Innan intervjun ägde rum var tanken att tre pedagoger från samma avdelning skulle 

intervjuas. Eftersom dessa pedagoger hade arbetat ihop i ett flertal år valde intervjuaren 

tillsammans med respondenterna att ta in två respondenter från andra avdelningar.  

 

Didaktiska konsekvenser 
I studien framkommer det att pedagogerna har ett medvetet arbetssätt när det gäller lärande i 

barns lek. Pedagogerna ger flera exempel som visar på uppmärksamhet kring barns lek och 

lärande. Samtidigt som de anser leken som viktig för barns lärande och utveckling tycktes de 

ha svårt att förklara varför den är betydelsefull. Detta skulle kunna handla om en avsaknad av 

reflektion över arbetet. Pedagogerna har både tankar och idéer men kan inte förklara varför de 

agerar som de gör. I relation till studiens resultat kan det konstateras att pedagogerna är 

medvetna om lekens betydelse men saknar reflekterande tankar kring varför barns lek är 

viktig för lärandet. Det är viktigt som pedagog att alltid reflektera efter exempelvis en samling 

eller aktivitet. Genom att reflektera och dela sina tankar med kollegor kan förbättringar göras.   

 

I undersökningen belyser pedagogerna vikten av att vara aktiva och engagerade i barns lek. 

Pedagogerna berättar exempelvis att de brukar vara med barngruppen på golvet, för att visa 

barn att de är engagerade i deras lek och vill skapa aktiva samtal med dem. Knutdotter 

Olofsson (1996) menar när en pedagog sitter ner bland barn, använder de sig av den kanske 

enklaste formen av lekstimulans. Det ger barn lekro, när det finns en vuxen i närheten som 

syns men inte stör. Det skapar en trygghet hos barn när de vid sin sida har en intresserad, 

fysiskt och psykiskt närvarande pedagog. Denna trygghet är en förutsättning för barns lek. 

Efter att ha tagit del av pedagogernas svar och litteratur kan det konstateras att närvarande 

vuxna är viktiga för barns lärande i leken. När en pedagog deltar i barns lek är det lättare för 

denne att följa deras utveckling. Detta kan ske om en pedagog bygger ett torn med ett barn. 

Då kan pedagogen ställa utmanande frågor, för att se barns kunskap inom exempelvis 

matematik. Även exemplet från pedagogerna om att gå ner på golvet spontant i barns lek är 

viktigt. För att på så sätt höra vad de pratar om. Det kan också ge en förståelse för vad barn 

kan eller är intresserade av, men även vad de behöver utmanas i.  
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Det framkom i studien att pedagogerna är överens om barns betydelse för varandra i 

leksituationer. Enligt pedagogerna berikar barn varandra med sina kunskaper i leken. 

Williams (2006) redogör för Vygotskij tankar om att barn lär sig bättre och mer tillsammans 

med kunniga kamrater inom det aktuella området. Vygotskij poängterar att nyckeln till socialt 

lärande är att utveckla sina mentala funktioner samt förmågan att imitera. Barn lär av varandra 

genom att imitera och kommunicera. I undersökningen framkom det att i barns värld är det 

viktigt att vara tillsammans med kamrater. Detta eftersom en stor del av det som barn anser 

vara väsentlig kunskap är något vuxna inte fäster uppmärksamhet på. Därför har kamrater stor 

betydelse för barns lärande och utveckling. Ett exempel på detta är att låta barn själva hålla i 

en samling eller berätta vad de har varit med om för sina kamrater. Det kan leda till att barn 

kommer prata om sina egna intressen, vilket kan göra samlingen intressantare för övriga 

barngruppen. 
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vilken betydelse har leken för barn? 

 

2. Vad kan barn lära sig i leken? 

 

3. Hur uppmuntrar du barn till lek? 

 

4. I vilka situationer förekommer lek i förskolan? 

 

5. Hur anser du att pedagoger kan främja lärandet i barns lek? 

 

6. Hur synliggörs barns lärande? 

 

7. Hur kan du se att barn lär sig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2 

 

Missivbrev 

 

 
 

 

Informationsbrev     Datum 2016-04-11 

 

Till pedagoger på förskolan  
Vi heter Sara och Christian och studerar vår sjunde och sista termin till förskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 

terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 

Vårt fokus är att ta reda på hur pedagoger säger sig uppfatta lekens betydelse för barns 

lärande. Vi kommer att intervjua er pedagoger. Det är viktigt att ni som pedagoger vet att vi i 

vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla 

uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Alla uppgifter som framkommit i undersökningen används 

enbart för denna undersöknings syfte. Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i 

undersökningen att vara konfidentiella.  Fiktiva namn på er och förskolan används så att allas 

identiteter skyddas. Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta 

deltagandet. Vårt arbete följs av en handledare. Har ni några frågor kan ni kontakta 

kursansvarig Lillemor Adrianson, hennes mejl är lillemor.adrianson@hb.se.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs ert samtycke. Om ni har frågor eller 

funderingar kring undersökningen kan ni nå, Sara på 070x xxx xxx eller  

Christian på 070x xxx xxx 

 

Med vänliga hälsningar 

 

_____________________________ 

Sara Kling 

 

_____________________________ 

Christian Blaschke 
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