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                                                       Abstract 
 

Syftet med vårt examensarbete är att studera leken och dess betydelse i förskolan. Vi har 

tagit del av litteratur som belyser leken på ett relevant sätt och det redovisar vi i vår teoriedel 

där vi tar upp olika perspektiv på leken som är: Fröbel, utvecklingspsykologiskt perspektiv 

och kulturpedagogiskt synsätt. Teoridelen avslutas med en jämförelse mellan de olika 

teoretikerna. Undersökningen som vi har gjort består av sju intervjuer på fyra olika förskolor 

som vi belyser i vår resultatdel. Resultatet av våra studier visar bland annat att det sociala 

samspelet har stor betydelse i barns lek. Avslutningsvis sammanfattar vi vårt arbete.    

 

Ämnesord: Lek, utveckling, socialt samspel      
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

 

I vårt examensarbete har vi valt att studera leken och dess betydelse. Vi vill fördjupa vår 

kunskap eftersom vi tycker att det är ett viktigt och intressant ämne. Leken är viktig på grund 

av att pedagogerna och barnen kan ta med mycket i leken. Det är viktigt att barnen får 

bearbeta och lära sig och det gör de i leken. Vi har inriktat oss på att arbeta i förskolan för vi 

anser att leken är intressant och den ligger oss nära. Olofsson fann i sin forskning att alla barn 

inte kan leka. En del barn har till exempel svårt med turtagning, som är ett viktigt inslag i 

barnens relaterande i leken. Men inte heller alla pedagoger kan leka. Att förstå leken som 

barnens bästa utvecklings- och kunskapsmöjliga miljö fordrar att även pedagoger kan leka 

med i barnens lekar, vilket således inte visat sig vara helt självklart. Olofsson fick fram i sin 

forskning att de vuxna på många förskolor inte visade sin uppskattning av leken. De 

stimulerade inte till lek och såg inte till att det fanns tid för lek och de lät sällan fantasin skena 

iväg (Olofsson, 1991). Forskningen visar alltså att leken inte har företräde i praktiken. 

Däremot får leken en framträdande roll i läroplanen för förskolan. Läroplanen för förskolan 

tar till exempel upp att ett medvetet bruk av leken främjar barns utveckling och lärande och 

skall prägla verksamheten i förskolan. Förskolan skall vara trygg, rolig och lärorik 

(Utbildningsdepartementet, 2001). 

 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 

(Utbildningsdepartementet, 2001, s.27). 

 
 

1.2 Syfte  
 

Med vårt examensarbete vill vi studera leken och dess betydelse i förskolan. Vi kommer att 

undersöka hur pedagogerna ser på leken. Våra problempreciseringar är följande:  

 

Vilken betydelse har leken i förskolan? 

• Hur ser pedagogerna på leken?  

• Vilken roll har den vuxne i barns lek? 
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1.3 Avgränsningar 
 

Vi kommer att studera pedagogernas inställning, huvudsakligen till den fria leken eftersom 

den utgör en stor del i förskolan. I den fria leken är det barnens tankar och behov som 

kommer fram eftersom det är barnen själva som tar initiativ, leken är inte en planerad aktivitet 

av pedagoger. Barnen leker vad de har lust till och de väljer ut lekkamraterna själva. Vi har 

huvudsakligen valt att hålla oss till den fria leken eftersom vi anser att det är i den som barnen 

lär sig på bästa sätt på grund av att de här kan ta med sig sina erfarenheter och det de är 

intresserade av.  

 

1.4 Arbetsupplägg  

 

I kapitel 1 tar vi upp bakgrund till examensarbetet men vi beskriver också syftet med våra 

problempreciseringar. Kapitlet består också av avgränsningar och arbetsupplägg.       

 

I kapitel 2 tar vi upp olika teoretikers syn på leken och en jämförelse mellan dessa. Kapitlet 

består även av en belysning av läroplanerna samt våra problempreciseingar som vi har i slutet 

av teorikapitlet. 

  

I kapitel 3 tar vi upp metoden där våra problempreciseringar åter presenteras. Kapitlet består 

också av urval, genomförande, bearbetning och kritik av metoden.  

 

I kapitel 4 tar vi upp vår undersökning där vi skriver om förskollärarnas syn på leken och dess 

betydelse i olika kategorier. Kapitlet består också av analyser som skrivs efter varje kategori.  

 

I kapitel 5 tar vi upp våra tankar samt en reflektion kring resultaten av vår undersökning vilket 

vi kopplar till litteraturen och läroplanen för förskolan (Lpfö98) i en diskussion. 

 

I kapitel 6 tar vi upp en sammanfattning av examensarbetet. 
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2. Teoridel 

 
Teoridelen börjar med Fröbel och hans tankar om leken. Detta är en tillbakablick om hur det 

var då Barnträdgården grundades. Vidare följer läroplanernas (Lpfö98, Lpo94) syn på leken 

och det utvecklingspsykologiska och det kulturpedagogiska perspektivet på leken. Slutligen 

presenteras en jämförelse mellan dessa perspektiv. 

 

2.1 Fröbels syn på lek 

 

Begreppet den fria leken hör ihop med den tyske pedagogen Friedrich Fröbel. I hans 

pedagogik utgör leken en av kärnpunkterna och han anser att det är det naturliga sättet för 

barnet att uttrycka sig på. Fröbel tycker bland annat att lek ger glädje, frihet och 

tillfredsställelse. Leken blomstrar om inte den vuxne hindrar barnet och dess mognad. Han 

uttrycker det såhär: ”Barnet är en planta, som behöver vård i Barnträdgården” (Lindqvist, 

1996, s.51). Barnens egna erfarenheter och att ge dem nya upplevelser var något som 

verksamheten i barnträdgården byggde på. Uppfostran går ut på att utveckla det gudomliga 

hos barnet och de ses som unika, äkta, naturliga och oskyldiga (Lindqvist, 1995).  

 

De vuxnas närvaro var betydelsefulla i Fröbels pedagogik. Deras roll var att inspirera barnen 

till lek, men de fick inte dominera eller befalla lekens utveckling. Barnen skulle på egen hand 

välja vad de ville göra, detta var den dominerande principen. Genom detta skulle läraren 

uppmuntra dem att söka väsentliga erfarenheter till sitt lärande. Även under fri lek skulle 

lekarna stödjas av lärarna (Wallström, 1992). I barnträdgården var lärarnas uppgift att ge 

barnen intryck så att det intellektuella och det sociala fostrandet skulle utvecklas (Lindahl, 

1998).    

 

2.2. Läroplanernas (Lpfö98 och Lpo94) syn på leken 

 

Det Fröbel har tagit upp finns även i läroplanerna. Det står bland annat följande i Lpfö98 att:  

 
Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall 

inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och engagera sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 

(Utbildningsdepartementet, 2001, s.27).  
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Här ser vi att en trygg miljö spelar en stor roll för barns utveckling. En god miljö gör barnen 

trygga, vilket är grunden till lek och lärande. Även de vuxnas engagemang är viktigt där det 

sociala samspelet spelar en stor roll.  
 

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

utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 

att samarbeta och utveckla och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Utbildningsdepartementet, 2001, s.27). 

 

I texten ovan ser vi att leken prioriteras högt i förskolan. Vi ser att leken ska ingå i de metoder 

man använder sig av i förskolan, den ska utgöra ett arbetssätt. Lek och lärande hör ihop och 

det ska inte bara finnas en väg till lärande, utan det ska vävas in flera faktorer för att till bästa 

sätt tillgodose barnet. Enligt Lpfö98 ska man göra ett medvetet bruk av leken, men vad 

betyder då det? Detta betyder att leken är ett redskap för barnen att förstå och för vuxna att 

hjälpa barnen att få en förståelse. 
 

”Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intresse, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper” (Utbildningsdepartementet, 2001, s.28).   
 

Här ser vi att det är viktigt att utgå från barnens intresse och erfarenheter och att man planerar 

leken utifrån dessa faktorer.  

 

Med Lpo94 fick vi i Sverige för första gången en gemensam läroplan för hela det 

obligatoriska skolväsendet och det är först nu som leken står med i Lpo94. I skolans uppdrag 

står det att lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet. ”Särskilt under de tidiga skolåren har 

leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper” (Utbildningsdepartementet, 

2001).  

 

Båda läroplanerna visar att leken är en väsentlig del i barns lärande, det vill säga lek är vägen 

till kunskap.  
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2.3 Olika forskningsteorier om leken  

 

I förskolan har det funnits två dominerande perspektiv, dels det utvecklingspsykologiska, dels 

det kulturpedagogiska perspektivet. Skillnaden mellan dessa två synsätt angående de vuxna är 

att inom det kulturpedagogiska har den vuxne en mer framträdande roll, medan inom 

utvecklingspsykologin är den vuxne mindre inblandad. Kulturpedagogisk forskning menar att 

leken är viktig för barns utveckling.  

 

2.3.1 Utvecklingspsykologiskt perspektiv 

    

Här kommer vi att presentera vad teoretikerna inom det utvecklingspsykologiska perspektivet 

säger om leken.  

 

Piaget och Eriksons olika lekstadier 

 

Piaget delar in leken i tre olika stadier: övnings-, symbol- och regellek. Övningsleken och den 

sensomotoriska lusten hör ihop och att tänka i symboler utvecklas ur övningsleken (Lindqvist, 

1996). I symbolleken är barnet medveten om skillnader mellan symbolens funktion i leken 

och i det verkliga livet. Barns förmåga att använda symboler utvecklas gradvis genom lek och 

imitation. Då får barnet en ökad förståelse för symboler i sin omgivning. Det sista stadiet är 

regelleken som följer efter symbolleken. Regelleken är det högsta stadiet och Piaget menar att 

det är två förhållanden i leken som är viktiga. Det är hur barn praktiserar regeln och deras 

medvetenhet om regeln (Lillemyr, 1990).  

 

Eriksons tre lekstadier är autokosmisk lek, mikrokosmisk lek och makrokosmisk lek. Dessa 

stadier sker under förskoleåldern och de lägger grunden för fortsatt utveckling. Autokosmisk 

lek är lek med sin egen kropp då man till exempel utforskar fingrar och tår. Barnet kan inte 

skilja mellan sig själv och omvärlden, det är fortfarande egocentriskt. Detta är grunden för 

nästa utvecklingsstadium som är mikrokosmisk lek. I den mikrokosmiska leken fokuserar 

barnet på föremål och i det här stadiet börjar barnet på allvar att skilja mellan sig själv och 

omvärlden. Det tredje och sista stadiet som Erikson beskriver är makrokosmisk lek. Här 

kopplar barnet samman de två tidigare stadierna och förmågan att börja leka med andra 

utvecklas. Barnet uppnår då både egoutveckling och en utveckling av vi-känsla (Lillemyr, 

1990).  
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Den vuxnes roll i barns lek 
 
Piaget säger att barnen lär sig bäst och på mest naturligt sätt om de får agera på egen hand och 

får göra sina erfarenheter utan att vuxna är inblandade (Säljö, 2000). Han anser inte att vuxna 

har någon roll i barnets lek eftersom barnet redan leker sådant det behärskar (Olofsson, 1993).  
 

Enligt Erikson är leken barns sätt att bearbeta tidigare upplevelser och i detta finns ingen plats 

för en vuxen. Deras roll är istället att vara åskådare (Olofsson, 2002).    

 

Lek och lärande 

 

Piaget anser att barnet i grunden är egocentriskt och att barnet utvecklas genom att själv 

upptäcka sin omvärld. Det är barnets egna aktiviteter och observationer som gör att de 

utvecklar en förståelse för sin omgivning. Omgivning är därmed passiv (Säljö, 2000).   

 

Piaget tar upp begreppen assimilation och ackommodation som handlar om hur barnet tar in 

nya händelser, föremål eller erfarenheter. Vid assimilation förs inte något nytt in i en redan 

existerande tankestruktur hos barnet. Han menar att barnet, i till exempel låtsaslekar, genom 

assimilation bearbetar det de redan känner igen. Däremot vid ackommodation förändras 

barnets schema i takt med nya erfarenheter. Barnet kommer successivt att anpassa sig till 

verkligheten allteftersom det får erfarenheter. Piaget menade att genom ökade 

ackommodation kommer leken vid mer mogen ålder så småningom att försvinna. Han såg 

leken som en återspegling av barnets tänkande (Olofsson, 1993).  

 

Erikson studerar inte leken för sig, utan den är ett uttryck för att handskas med verkligheten 

och sina inre konflikter för att barnet ska växa. Barnen skapar modellsituationer genom leken 

för att klara av verkligheten. Barn skaffar sig makt över sig själva och sin omvärld genom att 

planera och experimentera. Han menar att makten är lekens syfte (Olofsson, 2002).  

 

2.3.2 Kulturpedagogiskt perspektiv  

 

Här kommer vi att presentera vad teoretikerna inom det kulturpedagogiska perspektivet säger 

om leken.   
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Barns glädje, fantasi och kreativitet i lek 
 

Fantasi förknippar Vygotskij med den kreativa förmågan och genom att dramatisera tolkar 

barn sina upplevelser och ger dem liv. Han anser att alla människor är kreativa, även det lilla 

barnet och att man genom kreativiteten kan skapa något nytt. Enligt Lindqvist handlar lek om 

fantasi som utvecklas genom att det skapas en lekvärld i leken (Lindqvist, 1996). 

  

Känsla, tanke och vilja är en helhet i leken och barnet visar sin fantasi genom handling. De 

tolkar världen, reflekterar över den, förstår den och får härigenom kunskap när de leker 

(Carlgren, 1999).  

 

Olofsson beskriver leken som frivillig, spontan och ej målinriktad. Hon menar att det inte är 

produkten som är det väsentliga, utan processen. Hon säger också att leken sker för skojs 

skull. Intrycket från omgivningen startar en lek, men själva innehållet i leken kommer från 

barnen själva. Lek börjar enligt Olofsson redan på skötbordet. Vi blåser på magen, leker tittut 

och kittlar dem under tårna och det dröjer inte länge förrän barnet svarar på leken och själv tar 

initiativet till den här speciella kontakten. Hon menar alltså att ur leken kommer det lust, 

kontakt och glädje. Leken förbereder för vuxenlivet (Olofsson, 1993).  

 

Lek, skapande och framtidsorientering 

 

Enligt Vygotskij är leken det viktigaste för lärandet, eftersom barnet utvecklar medvetande 

om världen (Carlgren, 1999). I den kulturhistoriska teorin är medvetandet om världen det 

centrala begreppet i leken. Vygotskijs grundläggande teori om lek utgår från att leken är en 

skapande verksamhet som innefattar ett pedagogiskt förhållningssätt (Lindqvist, 1996).  

 

Vygotskij säger vidare att barnet i leken alltid är ett steg före i sin utveckling, när de följer den 

vuxne världens regler. Han menar att i leken är det som om barnet försöker göra ett hopp upp 

över sin normala nivå och på så sätt är leken barnets dominerande verksamhet (Olofsson, 

1993).  
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I barnlek bearbetas erfarenheter 

 

Olofsson säger att barnen bearbetar sina tidigare erfarenheter genom nya kunskaper, 

föreställningar och beteenden och det som finns utanför tar barnen med in i leken, vilket leder 

till ett bredare sammanhang. I leken förtrollar de världen omkring sig. Med egen kraft går de 

ut ur den här världen och in i en annan. I lekens värld, inom lekens trygga ram, kan allt hända, 

utan att det händer på riktigt, säger hon (Olofsson, 1993).  

 

Vygotskij säger att barnen återskapar någonting och minnet är förknippat med det man 

skapar. Det betyder att barnen upprepar tidigare handlingsmönster eller återupplivar tidigare 

intryck. Allt detta ingår i barnens erfarenheter (Vygotskij, 1995). Alla erfarenheter vi får 

tillsammans med andra hjälper oss att förstå hur världen fungerar och hur den ska förstås 

(Säljö, 2000).  

 

Den vuxnes roll i barns lek 

 

Olofsson betonar de vuxnas betydelse för barns lek. Barnet lockar fram leklusten hos den 

vuxne, och den vuxne eller de äldre barnen lär barnet att leka. Hon säger att den vuxne är den 

bästa lekkamraten i början. I tidig spädbarnsålder uppstår leken mellan vuxna och barn genom 

kommunikationen (Olofsson, 1996).  

 

De vuxna har en stor betydelse för barns utveckling gällande det sociala samspelet (Säljö, 

2000). Vygotskij ser inlärning som en förutsättning för utveckling. Enligt honom spelar 

samarbete mellan barn och vuxnas tänkande en viktig roll i hur barns tankestrukturer 

utvecklas. Vygotskij för in begreppet den potentiella utvecklingszonen, som är den zon inom 

vilket barn kan utföra något som man har sett den vuxne utföra. Denna zon visar inte bara 

barnets aktuella mognadsprocess utan också den process som är på väg att etableras 

(Vygotskij, 1981). Vygotskij säger att genom dialog och deltagande får den vuxne en central 

roll i leken och det ger rikedom och mångfald till lek och lärande (Carlgren, 1999).  
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Den sociala betydelsen i barns lek 

 

Olofsson tycker att den viktigaste sociala leken är rolleken. I rolleken lär sig barnen inte bara 

av rollerna, utan även att leva sig in i personer och roller. Genom detta lär sig barn om 

varsamhet och respekt för sin omgivning. Rolleken börjar med att barnen imiterar vad de 

vuxna gör. När de till exempel leker mamma, pappa och barn tar de på sig olika roller och det 

kallas för låtsasleken. Denna lek är den mest komplicerade och högtstående lekform och den 

har mest utvecklingsmöjligheter. Det viktigaste i låtsasleken är handlingen. Om barnet leker 

ensamt tilldelar den dockor eller nallar olika roller. När de leker tillsammans och någon 

glömmer sin roll eller rollens regler påminner de varandra och på så sätt hjälps de åt att hålla 

liv i leken. Men det kan också vara så att om något barn ändrar regler eller roller i leken så 

kan det förändra handlingens innehåll. Ett exempel som nämns i boken om detta är följande: 

Två barn leker i sandlådan, den ena har en sil som han/hon silar sanden i och förslaget att vi 

leker dusch kommer plötsligt från det andra barnet, vilket blir väldigt populärt. I rolleken 

släpper barnen mer och mer sin egocentriska bundenhet och delar även med sina handlingar 

till andra. I leken utvecklar barnen alla former av kommunikation, till exempel att lyssna, se 

en annans perspektiv, göra överenskommelse och anpassa sig. Dessa ingredienser är viktiga 

för en god kommunikation där de lär sig den sociala världen (Olofsson, 1993).  

 

Olofsson säger att barnen ska känna att de kan göra saker på egen hand, ta reda på saker på 

egen hand och tillsammans med andra. De ska kunna ha roligt, göra spännande utflykter och 

uppleva överraskningar, vilket är väldigt viktigt för den sociala kompetensen (Olofsson, 

1996). 

 

Enligt Vygotskij föds människan som en social varelse som samspelar med andra människor, 

kommunikationen är det centrala (Säljö, 2000). 

 

2.3.3  Sammanfattande jämförelse och vår egen teoretiska utgångspunkt 

 

Här följer en jämförelse på några punkter vi finner väsentliga i teorierna samt vår egen 

teoretiska utgångspunkt. I det kulturpedagogiska perspektivet ingår Vygytskij, Olofsson och 

Lindqvist, men vi kommer bara att jämföra Vygtoskij och Olofsson med de andra eftersom de 

har betytt mycket. Inom det utvecklingspsykologiska perspektivet ingår Piaget och Erikson, 

men eftersom Piaget är den som är mer betydelsefull så jämförs bara han med de andra. 
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Fröbel ingår både i det kulturpedagogiska och i det utvecklingspsykologiska perspektivet. Vi 

har gjort denna bedömning att Vygotskij, Olofsson och Piaget har betytt mer än de andra 

eftersom vi anser att under vår utbildning har vi främst kommit i kontakt med dessa teoretiker.  

 

Både Piaget och Erikson pratade om olika lekstadier. Piaget delade in leken i tre stadier vilka 

följde efter varandra. Olofsson tror dock inte på dessa lekstadier. Hon menar istället att de 

olika stadierna vävs in i varandra, den ena utvecklar den andra. Till skillnad från Piaget som 

lade tonvikten vid utvecklingens intellektuella aspekter hade Erikson bestämda stadier då det 

gällde barns sociala och känslomässiga utveckling.  

 

Enligt Piaget utvecklas barn från att vara egocentriska till att se saker från andras synvinkel. 

Vygotskij tänker precis tvärtom, alltså att det individuella tänkandet är resultat av en social 

aktivitet. Genom att hela tiden höja nivån kan man påskynda barns utveckling till en nivå som 

ligger inom räckhåll. Men det sker endast en utveckling om man anstränger sig för att nå upp 

till målet. Här är barns och vuxnas samarbete viktigt. Vi kan se att Vygotskijs syn även finns 

med i läroplanerna, till exempel gällande samspelets betydelse. ”I förskolan skall barnen möta 

vuxna som ser varje barns möjligheter och engagera sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen” (Utbildningsdepartementet, 2001, s.27).  

 

Vygotskij ansåg liksom Piaget att individen (barnet) måste vara aktivt och konstruktivt for att 

utveckla en förståelse av världen. Men Vygotskij såg mer till att människans tänkande och 

handlande formas av och i en historisk framvuxen kultur. Enligt Vygotskij är kommunikation 

motorn i människans utveckling. När vi uttrycker oss i ord kommer våra tankar fram och blir 

tydliga, därigenom får vi grepp om dem.       

 

Vygotskij anser att leken är en social process, där barnen mognar i samspel med andra.  

Barnets mognadsprocess var något som även Fröbel var inne på. Fröbel menade att barnen 

inte skulle hindras för mycket av de vuxna, utan de skulle få egna erfarenheter, det vill säga 

de skulle få mogna själva. Piaget talar om biologisk mognad, det gör inte Vygotskij. 

 

Vygotskij och Olofsson är de som betonar den vuxnes roll mest, jämfört med de andra som 

ser pedagogerna som passiva och att barnen istället ska undersöka omvärlden.  
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Slutsatsen blir då att alla dessa synsätt går ut på att barn lär sig av omgivningen men på olika 

sätt. Samspelet är viktigt för vissa teoretiker medan andra ser barnen som aktiva, det vill säga 

de söker kunskaper själva. En del teoretiker ser den vuxnes roll som mer betydelsefull och 

andra menar att de spelar en mindre roll i barns lek.     

 

Utifrån nämnda teoretiker är vi inspirerade av det kulturpedagogiska perspektivet. Vygotskij 

har många bra tankar som vi kan hålla med om vad gäller leken. Han säger bland annat att 

leken är det viktigaste för lärandet, att leken är en social process och att den vuxne har en stor 

roll i barns lek.  

 

Lek för oss är när barnen går in i en fantasivärld där de tar med sig upplevelser och 

erfarenheter som de bearbetar, prövar och undersöker. Genom detta utvecklas barnen inom 

många olika områden som till exempel socialt och kulturellt, vilket gör att även detta blir ett 

lärande, enligt oss. Detta citat säger mycket om hur viktig leken är: ”Leken förbereder för 

livet och gör barnets eget liv begripligt och det är barnet som skapar sammanhang i leken” 

(Lindqvist, 1996, s.62).  

 

Under hela vår utbildning har vi kommit i kontakt med leken, speciellt inom vår inriktning 

”Lek-utveckling-lärande”. Vår verksamhetsförlagda period har också varit till stor hjälp då vi 

verkligen har fått se hur stor betydelse leken har för barns utveckling. 

 

Med utgångspunkt i syftet och litteraturfördjupning har vi kommit fram till följande 

problempreciseringar: 

 

Vilken betydelse har leken i förskolan? 

• Hur ser pedagogerna på leken?  

• Vilken roll har den vuxne i barns lek? 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod och med kvalitativ metod menar vi en 

forskning som använder sig av verbala analysmetoder, som intervjuer och observationer. Att 

försöka identifiera mönster och processer, gemensamma drag och skillnader är en viktig del 

av den kvalitativa metoden (Denscombe, 2000). Vi vill i vårt examensarbete använda oss av 

den kvalitativa metoden eftersom intervjufrågor kan ge djup och skapa sammanhang. Med en 

kvalitativ studie identifierar man ännu okända eller mindre utforskande företeelser, 

egenskaper och innebörd (Denscombe, 2000). Fördelarna med en kvalitativ intervju är att den 

intervjuade kan ge ett så uttömmande svar som möjligt om det som intervjun handlar om.  I 

den kvalitativa intervjun kan även den som intervjuar uppmuntra den intervjuade att fördjupa 

och tänka över sina svar. Med öppna frågor och följdfrågor till förskollärarna blir samtalen 

mer intressanta, vilket vi eftersträvar.  

 

3.3 Urval 

 

Vi har valt att göra intervjuer med sju förskollärare på fyra olika förskolor. På två av 

förskolorna har vi intervjuat två stycken som arbetar på samma avdelning. Förskollärarna vi 

intervjuat har olika lång erfarenhet av arbete i förskolan. Några har arbetat på samma 

förskolor i många år, medan andra har varit på olika platser. Detta gör att vi får bredare 

erfarenheter och tankar.         

 

Våra intervjupersoner som vi har valt i undersökningen är följande förskollärare, namnen är 

fingerade. Karin har arbetat på förskolan i fyra år och Siv har arbetat på samma avdelning 

som Karin i ett år. Lena har varit i verksamheten sen 1978 och har nu jobbat på sin avdelning 

knappt ett år. Birgit har arbetat på förskolan sen 1982 och har varit på avdelningen i cirka 15 

år. Där arbetar även Ulla och hon har nu varit på avdelningen i fem år. Eva arbetar på en 

avdelning där hon har varit i två år. Den sista vi intervjuade heter Sara och hon har varit 

förskollärare i 15 år.  

 

 

 



 17

3.4 Genomförande 

 

Innan vi skulle göra intervjuerna tog vi kontakt med förskollärarna i god tid. Detta är viktigt 

för att intervjupersonerna ska kunna planera in vårt tillfälle så att det blir meningsfulla samtal. 

Vi bestämde oss för att inte ringa till dem utan besöka dem, eftersom vi anser att det är 

trevligare om de får träffa oss personligen för att få en så bra kontakt som möjligt. Vid 

besöken frågade vi om vi fick spela in dem på band vilket de godkände utom två av dem på 

grund av att de då känner sig hämmade med sina svar. 

 

Vi valde att intervjua dem en och en, eftersom det är lättare att skriva ner och lyssna på en, än 

när två pratar samtidigt. Det är också bättre att göra på detta sätt på grund av att alla ska få 

möjlighet att komma till tals och få den tid de behöver. Vi ansåg att det var bäst om de 

intervjuade fick sina frågor på själva intervjutillfället, eftersom vi tror att de annars kanske 

hade pratat sig samman, vilket hade lett till att svaren hade blivit lika. Kommer frågorna 

istället vid intervjutillfället blir svaren mer spontana och trovärdiga. Under intervjuerna skrev 

vi ner och spelade in vad förskollärarna sade. Vi bestämde oss för att använda båda dessa 

tillvägagångssätt eftersom tekniska fel kan uppstå och då är det en fördel att ha allt 

nedtecknat. Fördelarna med att använda sig av en bandspelare är att man kan spela upp det om 

och om igen, eftersom man alltid kan missa något då man bara antecknar.   

 

Alla våra intervjuer tog ungefär en halvtimme. Val av plats där intervjun ska äga rum 

påverkar resultatet. Vi tyckte att det var viktigt att välja ett ställe där man kunde vara ostörd 

och att platsen var neutral där den intervjuade kunde känna sig hemma. Vi frågade alltid var 

de ville sitta eftersom det var deras tankar som skulle ventileras. 

 

3.5 Bearbetning 

 

Efter alla intervjuer bearbetade vi våra anteckningar först och sedan kompletterades dessa 

genom att vi lyssnade igenom intervjuerna på band. Utifrån våra metoder försökte vi finna 

mönster. 
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3.6 Kritik av metoden 

 
Nackdelarna med kvalitativ intervju kan vara att den blir för individualiserad, det vill säga att 

man fokuserar mycket på den enskilda personens åsikter. Om det redan finns 

färdigformulerade frågor i en kvalitativ intervju är risken stor att de intervjuade ger 

kortfattade svar och blir tystlåtna. Nackdelen med att använda sig av bandspelare och 

anteckningar är att vi inte får den kontakten som man skulle få om man bara använde 

bandspelare. Samtidigt får den intervjuade inte den uppmärksamhet som hon skulle få vid 

användning av bandspelare (Repstad, 1999). Bandspelare kan orsaka tekniska fel, detta 

märkte vi då vi skulle lyssna på vår första intervju. Ljudet var av dålig kvalitet. Vid hög 

volym går det att lyssna på vad pedagogen säger, men det brusar en hel del. Vi tror att detta 

beror på att vi satte bandspelaren för långt ifrån oss. Detta tog vi med oss till resten av 

intervjuerna då vi satte bandspelaren närmre och i jämnhöjd med de intervjuade. Resultatet 

blev då mycket bättre, man hörde precis vad de andra sade.   
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4. Redovisning av resultat och analys 

  
Under vår resultatdel kommer vi att redovisa och presentera vårt resultat som vi kommit fram 

till genom undersökningen. 

 

4.1 Lekens betydelse för utveckling och lärande genom bearbetning av upplevelser och         

      erfarenheter 

 

Förskollärarna är överens om att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Siv gick in 

på dans, musik, det vill säga allt skapande som lockar barnen. Hon berättar till exempel att ett 

teaterbesök ofta kan komma fram i barns lek. Därför är det nyttigt att barnen får uppleva så 

mycket som möjligt. 

 

De anser att leken är ”A och O” i förskolan, både inne- och utomhuslek. Samtliga förskolor 

har samlingar men de tycker inte att det är det viktigaste för barnen utan det är leken och att 

de får leka färdigt. Birgit sade exempelvis att leken är steget mot vuxenvärlden. Genom leken 

utvecklas barnen, det de upplever i vardagen tar de med i leken, berättar Eva.   

 
En del barn har varken matlagning eller tvättning hemma vilket gör att de får uppleva det i leken istället 

och på så sätt lär de sig. Barnen kan även bygga upp en affär och då vill de att vi vuxna ska komma och 

köpa saker. På så sätt lär sig barnen vad olika varor kostar, hur man uppträder både som expedit och 

kund. (Eva) 

 

Analys 

 

Utifrån vår undersökning av lekens betydelse för utveckling och lärande kan vi se att mycket 

handlar om att barnen ska ha så lite avbrott som möjligt, de ska få leka färdigt med det de 

håller på med. Barnen ska också få upptäcka mycket för att utvecklas och lära sig, detta gör 

att barnen utvecklas i leken, berättar Siv.  

 

4.2 Lekens sociala betydelse 

 

Förskollärarna betonade speciellt det sociala samspelet, eftersom de anser att barn lär mycket 

av varandra, turtagandet och att dela med sig. Karin berättar till exempel att den sociala leken 



 20

förbereder barnen för skolan, förstår man lekreglerna är det kul att börja i skolan. Det är svårt 

att fungera ihop med andra om man inte känner till vilka regler som gäller, anser hon. Om 

man har en svårighet i skolan så upptar det mycket av barnets tankar och då är det svårt för 

dem att fungera socialt med andra. 

 
 Vi ser att barn lär mycket av varandra i leken. En dag satt fyra pojkar och lekte med lego och en av 

pojkarna hade byggt en bil. Då frågade en annan pojke hur han hade byggt bilen eftersom han också 

ville ha en sådan. Pojken berättade hur han gått tillväga och till slut hade den andra pojken en likadan 

bil. Detta blev då en lärandepcoess både för den som förklarade och för den som byggde bilen. (Siv)  

 

Samtliga pedagoger pratade om konflikter och att det är väldigt vanligt på förskolorna. Ulla 

berättade om en konflikt som uppstod då barnen lekte mamma, pappa och barn. Två av barnen 

ville vara storebröder men ingen ville vara lillebror. Men då har redan andra barn bestämt att 

det bara ska finnas en storebror. Då gäller det att ge barnen en chans att visa sina positiva 

sidor och berätta vad barnet är bra på för att leken ska fortsätta, exempelvis genom att tilldela 

fler roller, säger Ulla.    
 

Upp till två år så är det mycket brevidlek, vilket innebär att de inte leker mycket ihop. Vid ökande ålder 

övergår lekarna till rollekar, där de oftast söker enskilda rum, till exempel dockrum. (Birgit) 
 

Det viktigaste är dock att man låter barnen lösa konflikterna själva, vilket förskollärarna är 

överens om.    

 

Analys  
 

I Lpfö98 står det bland annat att: 
 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra. 

Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan skall ge barnen 

stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer 

(Utbildningsdepartementet, 2001, s.28).  

 

Karin tog upp att man måste kunna de sociala lekreglerna för att fungera i grupp. Därför är det 

viktigt att barnen får leka och att den sociala kompetensen redan läggs i förskolan.  
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Vi kan se att förskollärarna betonade att barnen själva ska få lösa konflikterna så långt det går. 

I exemplet om storebröderna fick pedagogerna gå in och stötta så att leken kunde fortsätta. I 

samband med detta tog pedagogen fram barnets positiva sidor för att lösa konflikten på ett bra 

sätt.    

 

Birgit tar upp lite om barns utveckling i leken. Hon menar att för barn upp till två års ålder 

handlar det mycket om bredvidlek, som sedan övergår till rollekar.  

 

4.3 Den vuxne i leken    

 

Samtliga pedagoger tycker att den vuxnes roll är att stödja, engagera, stimulera, utmana och 

uppmuntra barnen, de vuxna är förebilder. Dock ska man vara mer avvaktande i den fria 

leken, säger de, eftersom den sker på barnens villkor.  

 
Som vuxen ska man aldrig tro att man kan gå in som jämlik och på barnens nivå eftersom vi tänker på 

ett annat sätt. (Karin)  

 

Pedagogerna ska även vara flexibla. Birgit berättar till exempel att det ska finnas så lite 

avbrott som möjligt i leken för om de hela tiden ska städa upp sina byggen eller affärer så 

måste de också alltid börja om från början. Om de istället får bevara det de gjort så kan 

fantasin flöda ännu mer till nästa tillfälle då de ska leka.  

 
Om barnen har kommit in i leken på ett bra sätt just vid mellanmålet så ser vi till att vara flexibla. Vi 

väntar till exempel med mellanmålet en stund tills leken är slut. (Eva) 

 

Karin och Eva berättade att man som pedagog kan gå in i leken på många olika sätt, till 

exempel medvetet styra leken. Det kan vara barn som har problem med lekreglerna och då är 

man med på ett annat sätt än om man går in för att se vad barnens fokus ligger på. Ibland 

sätter de igång leken på så sätt att om man leker med ett barn så kommer det oftast fler som är 

nyfikna, berättar Karin. Pedagogen frågar till exempel om barnet vill hämta en kaffekopp eller 

liknande. De ger inte ut roller direkt men ser till att barnen blir engagerade i leken. Oftast går 

de dock in i leken genom inbjudan från barnen, vilket är det vanligaste. 

 
Om barnen klättrar i klätterställning och en av oss pedagoger går förbi så blir vi genast en haj genom 

inbjudan från barnen, vilket gör att både vi och barnen får större plats till att leka aktivt. (Eva)  
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Är det däremot tvärtom att barnen vill leka själva så ska man som pedagog respektera detta 

eftersom leken då kan avbrytas. Detta känner man som förskollärare oftast av, säger de.  

 

Den enda pedagog som betonade att leken inte bara är viktig för barnen utan även för oss 

vuxna var Lena.  

 
Om pedagogerna är med i leken kan man komma närmre barnen, eftersom man får höra deras tankar 

och funderingar, ser deras utveckling. (Lena) 

 

Pedagogens roll vad det gäller konflikter är olika. Alla förskollärare berättar att då det gäller 

mindre konflikter så ska pedagogen låta barnen lösa dem själva så långt det går, eftersom det 

är lärorikt för dem, de utvecklas. Det kan till exempel handla om att de tar saker från varandra 

och då väntar personalen med att avbryta dem, de håller sig hellre i bakgrunden. Handlar det 

däremot om stora konflikter så är alla överens om att man ska gå in i leken och erbjuda andra 

alternativ som får leken att fortsätta. Det kan exempelvis uppstå en konflikt när ett barn inte 

kan leka, men vill vara med i leken.  

 
Det är upp till oss pedagoger att styra leken och ta fram barnets positiva sidor för de andra barnen så att 

det inte blir en ond cirkel. Man ska ge stöd och hjälp och i en sådan situation är det viktigt att man 

känner barnen. Detta kan då leda till att dessa barn uppmärksammar någon av egenskaperna och gör att 

denna pojke eller flicka får vara med. (Lena)  

 

Gemensamt för alla pedagoger är dock att man inte ska tvinga in någon att delta i någon 

annans lek. Då får man som pedagog komma med lockande förslag för att stötta dem till att 

börja leka, ta egna initiativ. Det gäller att man är lyhörd, säger de.  

 

De berättade även om lekledarnas roll, det vill säga barnens roll i leken som Birgit och Siv tog 

upp.  

 
I en barngrupp finns det alltid en lekledare och då behöver vi pedagoger inte vara med för att starta en 

lek. Vi är istället placerade som publik vid till exempel en dansuppvisning. Ibland ber vi de stora barnen 

hjälpa och förklara för de mindre, på så vis kan de äldre barnen känna att de kan ta ansvar och få 

gemenskap. Detta är något vi gör medvetet och inte av lathet. (Birgit) 

 



 23

Många barn är vana vid att bestämma och leda medan andra gör som de blir tillsagda. Det handlar om 

olika personligheter, en del barn vill ta plats medan andra vill vara vid sidan om. Detta får man 

respektera för det ger ingenting att tvinga någon. Det gäller att hjälpa ledarna med att lyssna på allas 

behov. (Siv)   

 

Karin och Siv berättar att de alltid utgår från barns tankar och funderingar. Pedagogerna måste 

vara flexibla och lyhörda när det gäller barnen, man måste alltid som pedagog vara beredd på 

att planeringen inte alltid blir som man tänkt.  
 

Vi hade planerat att ta med barnen till skogen en dag för att titta på höstlöven. Men på vägen dit hittade 

ett barn en groda. Då riktades genast uppmärksamheten mot detta djur och höstlöven hamnade i 

skymundan. Vi lämnade vår tänkta planering och följde istället barnens intresse för grodan och spann 

vidare på det. Bland annat började barnen prata om prinsessor och prinsar och vad de tror händer om 

man kysser en groda. Det är viktigt att lyssna och visa intresse för alla barnen. Men det är inte alltid så 

lätt att tillgodose alla efter deras behov och önskningar. Det låter så fint med att man ska tillgodose alla, 

men tyvärr fungerar det inte i verkligheten. (Karin) 

 

Ett annat exempel om att ta vara på barns tankar pratade Siv om då hon nämnde hur man 

behandlar djur i naturen. 

 
Det kan handla om att några barn hittar några djur, vi observerar detta och spinner vidare på deras 

tankar och funderingar. På så sätt lär sig barnen ännu mer om hur man ska vara i naturen och hur man 

ska behandla djuren. Det kan även vara så att barnen har tittat på djur i mikroskåp och att de inte bara 

låter dem ligga kvar utan att man tar djuren till den plats där de hör hemma och förklarar varför för 

barnen. Genom detta kan man finna en röd tråd, vilket innebär att man hittar ett budskap i barns lek och 

spinner vidare på det. Det gäller att ta vara på alla tillfällen som givs, för barnen är här och nu. (Siv) 

 

Analys 

 

Utifrån vår undersökning kan vi se att pedagogens viktigaste roll bland annat är att stimulera, 

utmana och inspirera barnen. Men även att förskollärarna låter de äldre barnen hjälpa och 

förklara för de mindre i olika situationer. Det är viktigt att pedagogerna finns i bakgrunden i 

leken som stöd och att barnen känner detta.  

 

Vi kan från vår undersökning se att en av pedagogerna betonande hur viktig leken inte bara 

var för barn utan även för vuxna. Lena berättade att om man är med i leken så får man se 

barns utveckling på ett helt annat sätt och man lär sig otroligt mycket som vuxen.      
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Barnens roll i leken kan både vara positiv och negativ. Här ser vi att Birgit och Siv berättar 

om de positiva lekledarna som finns i barngruppen. Till exempel kan ju de stora barnen hjälpa 

de mindre barnen, vilket gör dem till positiva ledare som Birgit berättade.   

 

Utifrån vår undersökning ser vi att som förskollärare ska man ta tillvara på barnens olika 

intressen och engagemang och det ska påverka förskolans verksamhet. Detta ser vi då Karin 

berättade om exemplet med grodan. Detta visar sig i förskolans verksamhet då pedagogerna är 

flexibla och lyssnar på barnens intresse.   

 

4.4 Observation – ett pedagogiskt verktyg 

 

Siv och Sara tycker att observation är ett bra hjälpmedel på grund av man där kan se hur, vad 

och vem de leker med.  

 
Genom observation lär man sig mycket som pedagog, man kan se vilka som är ledare i leken, vilket 

språk de använder och hur de använder språket och rösten. (Siv) 

 

Sara berättade att genom observation kan man se om någon är mer utanför leken än någon 

annan.  

 
När vi skulle på bussutflykter så observerade vi att ett barn ofta satt ensam. Detta märkte vi även i leken 

där samma barn hela tiden under många tillfällen fick vara katt eller hund som bara låg och sov. (Sara) 

 

Genom denna observation kunde pedagogen gå in i leken och styra så att alla fick vara med 

och leka, bestämma och att de fick turas om i de olika rollerna, säger Sara.   

 

Analys 
 

Vi ser här att observation är ett viktigt hjälpmedel i leken och att det är viktigt att observera en 

situation i taget precis som vi ser i vår undersökning då Sara till exempel berättade om 

bussutflykten. Genom observationer kan pedagogerna, om det behövs, gå in och styra så att 

det blir en bra fortsatt lek. 
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4.5 Bearbetning i leken 

 

Pedagogerna är överens om att det är viktigt att barn får bearbeta det de varit med om för att 

verkligheten ska bli begriplig. Detta ser de mycket i förskolan genom att observera, speciellt 

att de bearbetar det de varit med om hemma.  

 
Jag tog emot en flicka som kom på morgonen och hon var väldigt ledsen. Pappan berättade att de hade 

haft en konflikt i bilen. När pappan hade gått satte sig flickan ner och lekte hela morgonen med bilarna. 

Hon talade om att pappan körde bil och att han körde fort. Där såg jag tydligt att flickan bearbetade 

hennes konflikt med pappan i leken även om jag inte visste vad konflikten handlade om. Denna lek 

upprepades under en lång tid. (Lena) 

 

Birgit berättar om en annan situation där barnen bearbetar ett sjukhusbesök i leken.  

 
Det kan handla om ett barn som varit på besök hos doktorn och tagit en spruta. Detta gestaltar de sedan 

i leken där en leker doktor och de andra är patienter. Ibland kan de även leka med dockorna för att 

själva slippa känna rädsla, det är ett bra sätt för dem, de utvecklas tycker jag. Genom att andra barn 

bjuds in får de kunskaper om händelsen, till exempel hur det går till hos doktorn samt att träna det 

sociala turtagandet och få nya språkliga begrepp. (Birgit) 

 

Analys 

 

Från vår undersökning av observationer ser vi att förskollärarna märker hur barnen bearbetar 

sina erfarenheter och händelser i leken, speciellt det de varit med om hemma. Vi kan se att 

barnen lär sig mycket genom sina upplevda händelser vid sjukhusbesök då bland annat det 

sociala turtagandet utvecklas.  

 

4.6 Miljöns betydelse 

 

Samtliga förskollärare berättar för oss hur viktig miljön är för barns lek både inne och ute. De 

tar bland annat upp att material ska finnas tillgängligt för att locka och inspirera barnen till 

lek. Materialen ska passa alla både till ålder och kön, det kan handla om bilar, duplo, dockor 

med mera. Eva pratade om att man hela tiden ska anpassa miljön efter lekens innehåll och yta.   

 
Eftersom få av barnen var intresserade av att leka med dockor flyttade vi dockmysan till ett mindre rum. 

Vi ändrade istället om dockmysan till ett byggrum på grund av att fler barn var intresserade av den 
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sortens lek. Men efter att en ny flicka började på vår avdelning och drog igång de andra till att leka 

mamma, pappa och barn så fick mysan ett större område igen. (Eva) 

 

Pedagogerna anser att miljön ska vara stimulerande, utmanande och lockande och barnen ska 

själva få igång sitt tänkande till lek.  

 
Jag tycker inte att barnen ska få göra saker utifrån färdiga mallar utan de ska själva få göra som de vill 

på sitt vis. Vi tar då oftast fram olika material som ska locka fram nyfikenheten till att skapa och de 

saker som barnen sedan gör tar de med sig in i leken. (Sara)  

 

Hur miljön ser ut avgör också hur barnen utvecklas. Kommer man exempelvis in i ett tomt 

rum så är det svårt att få igång en lek. Jämför man detta med hur det skulle vara om man kom 

in i ett rum med mysiga små platser där det finns kuddar och filtar så är det lättare för barnen 

att komma igång med leken, säger de.  

 

Analys 

 

Som vi ser i vår undersökning så stämmer läroplanen och pedagogernas syn på miljön överens 

med varandra. Pedagogerna pratar om att miljön ska vara lockande och inspirerande för 

barnen. Material ska finnas tillgängligt och miljön ska anpassas efter lekens innehåll och yta 

som Eva tog upp.   

 

Sara pratade om att barnen inte heller ska få göra saker utifrån färdiga mallar eftersom barnen 

själva ska få igång sitt tänkande till lek. Då gäller det att miljön är lockande och inspirerande, 

att det finns tillgång till olika material.  
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5. Diskussion  

 
Vi tittar tillbaka på vårt syfte då vi med vårt examensarbete vill studera leken och dess 

betydelse i förskolan och ställer oss nu frågan om vi fått svar på vårt syfte: 

 

• Vilken betydelse har leken i förskolan? 

 

Undersökningen visar att leken har en stor roll i förskolan. Den är oerhört viktig för barns 

utveckling. Det sociala samspelet är betydelsefullt på grund av att barnen lär sig både på egen 

hand men även tillsammans med andra. Det som barn observerar i sin omgivning, vilket både 

kan vara positivt och negativt, tar de med sig i andra situationer. Det kan exempelvis handla 

om ett positivt samspel som uppskattas av andra och som barnet tar till sig, gör om det på sitt 

eget vis och använder det i andra sammanhang. Vi såg tydligt den röda tråden genom 

intervjuerna som visar att det sociala samspelet är det viktigaste i barns lek. Detta betonar 

även Vygotskij då han säger att människan föds som en social varelse och att alla erfarenheter 

får vi tillsammans med andra (Säljö, 2000). Vygotskij menar att det som ingår i barnens 

erfarenheter är tidigare handlingsmönster och återupplivade intryck (Vygotskij, 1995). I 

Lpfö98 står det bland annat att arbetslaget skall ge stöd och stimulans i barns sociala 

utveckling. Även att barnen får utmaningar som stimulerar lusten att få nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper. Det står även att de som arbetar i förskolan skall hjälpa barnen att 

reda ut konflikter och missförstånd, samt att kompromissa och respektera varandra. Förskolan 

skall även stimulera barns samspel med varandra (Utbildningsdepartementet, 2001). 

 
Undersökningen visar att det är betydelsefullt att planera och tänka på att alla är olika, när det 

gäller erfarenheter och förmågor. Barn tar med sina olika erfarenheter in i leken för att 

bearbeta dessa. De lär sig även av de andra barnen vilket gör att de får ett bredare 

sammanhang precis som Olofsson belyser (Olofsson, 1993). Vi tycker att det är viktigt att ge 

barnen nya erfarenheter och kunskaper, inte bara i den fria leken utan även i styrda aktiviteter. 

Eftersom barnen befinner sig på olika utvecklingsnivåer måste man som pedagog tillgodose 

var och ens behov men som det ser ut idag kan det vara svårt med tanke på att barngruppens 

storlek hela tiden ökar.  
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I Lpfö98 står det att verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet 

(Utbildningsdepartementet, 2001).  

 

Undersökningen visar att leken inte bara är viktig för barnen utan även för vuxna. Detta 

tycker vi är intressant, eftersom vi tror att många pedagoger inte reflekterar över detta. Barnen 

kan öppna många dörrar för vuxna.  Den vuxne ska inspirera, utmana och locka barnen till 

lek. Om en pedagog blir inbjuden till barns lek, vilket är ganska vanligt, är det viktigt att inte 

styra den mot ett mål som gör pedagogen nöjd utan att barnen själva får hitta olika alternativ 

och lösningar till fortsatt lek. Vi anser även det är viktigt att vara flexibel med alla ”fasta” 

tider eftersom det ska finnas så lite avbrott som möjligt, precis som några av de intervjuade 

tog upp. Att pedagoger visar barnen att det finns mer än en väg att utveckla leken i är viktigt. 

Det som är betydelsefullt i Fröbels pedagogik är den vuxnes närvaro. Den vuxnes roll var att 

inspirera barnen till lek, men de fick inte dominera eller befalla lekens utveckling (Wallström, 

1992). Det är viktigt att leken får blomstra och barnet mognar om inte den vuxne hindrar 

barnet (Lindqvist, 1996). Även Olofsson betonar den vuxnes roll. Hon menar också att barnen 

lockar fram leklusten hos de vuxna (Olofsson, 1996).  

  

Utifrån vår undersökning kan vi se att den fria leken prioriteras mest. Det tolkar vi som att 

pedagogerna ska styra så lite som möjligt eftersom en styrd lek kan hämma barns fantasi. Det 

kan till exempel handla om att ett barn vill bearbeta en händelse i leken men kanske inte får 

chans till det om pedagogen går in och styr med sina planer och mål. Den fria leken är positiv 

för det finns till exempel barn som har svårt för att leka. Det är positivt med en lekledare som 

lär de andra och tar med de andra i leken så är det bra för barngruppen och lekens utveckling, 

precis som undersökningen visade.   

     

En av de intervjuade betonade att genom observation ser man mycket som pedagog. Kan 

förskolläraren observera allt på samma gång? Försöker den vuxne se allt, ser de ingenting 

eftersom de ser det i stora drag. Men det har en fördel, gruppen ses som en helhet. Observeras 

däremot ett enskilt barn så ser man just det barnets behov och utveckling. Detta gjorde 

exempelvis en pedagog då hon såg att ett barn var med i leken men som alltid fick de ”mindre 

värda” rollerna som att ligga och sova som hund eller katt.  
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Vår undersökning visar att miljön ska vara stimulerande, utmanande och lockande eftersom 

barnen själva ska inspireras till lek. Detta tog en av de intervjuade upp och menade att de kan 

ta med sitt skapande in i leken. Om barn hela tiden får göra saker efter mall hämmas barns 

fantasi. Det är viktigt att det finns material tillgängliga i förskolan så att barnen själva får ta 

fram och skapa när de känner att fantasin flödar. Miljön är inte bara viktig för skapandets 

skull utan även för lekens betydelse. Om barnen har tillräckligt med material så behöver de 

inte heller fråga om vad de ska leka med. Det som finns ska locka och inspirera barnen till 

lek. Vad säger Lpfö98 om miljön?: 

 

”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden” (s.27).  

 
Barnen skall kunna växla mellan olika aktivteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiveter både i planerad miljö och i naturmiljö 

(Utbildningsdepartementet, 2001, s.29).  

 

En av de intervjuade tog upp att barnen behöver upptäcka så mycket som möjligt som 

exempelvis dans och teaterbesök. För vad vore ett barn utan dessa kulturella intryck? 

Ingenting, barn behöver få många kulturella och sociala erfarenheter för att utvecklas och 

inspireras. Många gånger tar skådespelarna upp den sociala aspekten. De ser oftast till att 

barnen får vara delaktiga och ger kommentarer på hur man till exempel ska bete sig, vara som 

kompis och så vidare. Olofsson tar upp att barnen ska kunna ha roligt, göra spännande 

utflykter och uppleva överraskningar, vilket är väldigt viktigt (Olofsson, 1996).  

 

Efter att vi skrivit detta examensarbete så har det ”fötts” nya tankar kring ny forskning. Frågor 

som har dykt upp är följande: 

 

• Hur hade resultatet sett ut om vi istället inriktat oss på den styrda leken? 

• Hade resultatet varit annorlunda om vi intervjuat manliga förskollärare? Vad hade i så 

fall skillnaderna varit? 
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6 Sammanfattning 

 
Som vi kan läsa i Lpfö98 så är leken väldigt viktig för barns utveckling och lärande. Leken 

har blivit mer och mer central i förskolan om man jämför med hur det var förr. Det sociala 

samspelet har en stor del i leken, vilket även tas upp i vår teoridel. Fungerar inte det sociala 

mellan barnen och de vuxna så blir det svårt att leka överhuvudtaget därför har också 

pedagogerna en stor roll i leken. Det sociala samspelet bör därför läggas som en grund redan i 

förskolan. Detta kan vi koppla till våra frågeställningar: 

 

Vilken betydelse har leken i förskolan? 

• Varför är barns lek så betydelsefull?  

• Vilken roll har den vuxne i barns lek? 

 

Utifrån våra sju intervjuer med olika förskollärare ville vi få svar på våra frågor. Efter att ha 

gjort undersökningen hittade vi mönster. Vi fick fram att leken prioriteras väldigt högt på de 

olika förskolorna och att den har en stor betydelse för barns utveckling, inte minst det sociala 

samspelet. Vi ser även andra viktiga delar i leken som är betydelsefulla för barns utveckling, 

exempelvis miljöns betydelse och den vuxnes roll, alla dessa faktorer är integrerade.  
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Bilaga 
Intervjuguide 

 
Kan ni berätta om förskolan.  
Hur fungerar barngruppen?  
Hur länge har du arbetat? 
Med vilka åldrar?  
Hur länge har förskolan funnits? 
 
Kan ni berätta om hur ni jobbar med leken idag i förskolan? 
Vilken roll har leken i förskolan?  
Hur pass viktig är leken? 
 
Kan ni berätta om vad barnen lär sig i leken? 
Socialt samspel? Empati, turtagande. 
Kommunikativt? Språket, att lyssna. 
Emotionell utveckling? 
 
Kan ni berätta om vilken roll den vuxne har? 
Är den vuxne med i leken ibland? 
När tycker ni att man som pedagog ska gå in i barns lek? 
Vad gör du som vuxen i leken? 
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