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BAKGRUND: 
Leken har blivit ett intressant fenomen att studera för psykologer, pedagoger och forskare. Den tillåts att ta större 
plats och på förskolor är den en central del i verksamheten och betonas i styrdokument. Att ta tillvara på det 
lustfyllda lärandet och vara lyhörd för vad barn är intresserade av är viktiga komponenter.  Barn i förskolan skall 
ges möjlighet att tillägna sig en förståelse för sig själv och sin omvärld genom att lära och upptäcka tillsammans 
med inspirerande och trygga pedagoger. 
 
SYFTE:  
Studiens övergripande syfte är att undersöka, tolka, beskriva och analysera några pedagogers syn på lekens 
betydelse för barns lärande och utveckling. Samt undersöka hur dessa pedagoger beskriver att de använder sig av 
leken i lärandesituationer. 
 
METOD:  
En kvalitativ metod har använts med intervju som redskap. Den kvalitativa metoden söker sina svar utifrån 
enskilda individers tankar och åsikter. Genom intervjuerna har vi undersökt respondenternas uppfattningar och 
inställning till lekens betydelse för barns lärande och utveckling.  Ur ett sociokulturellt perspektiv har vi format 
vår teoretiska utgångspunkt. Vårt urval består av sex stycken pedagoger både förskollärare och barnskötare som 
alla är verksamma på förskolor med barn i åldrarna tre till fem år. Respondenterna var bekanta för oss sedan 
tidigare.  
 
RESULTAT:  
Resultatet visar att samtliga pedagoger är överens om att leken är en viktig del i barns utveckling. Den är en 
central del i förskoleverksamheten och ett betydelsefullt redskap att arbeta med på förskolan. Vidare visade 
resultaten att leken bidrar till att barns intressen synliggörs, de lär sig samspela med varandra och språket 
stimuleras. Pedagogerna tar tillvara på leken genom att delta och menar att leken är ett pedagogiskt verktyg att 
använda sig av i den dagliga verksamheten. 
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1. Inledning1 
 
Vid lärarutbildningens start fick vi ta del av ett antal föreläsningar som betonade leken som ett 
viktigt redskap i förskoleverksamheten. Om man använder leken som ett hjälpmedel i 
verksamheten tror vi att man har möjlighet att bidra till ett lustfullt lärande. Ett av 
strävansmålen i förskolan innefattar vikten av att varje barn får stöd i sin utveckling i lek och 
lärande (Utbildningsdepartementet 1998). Därför är det viktigt att pedagoger är lyhörda och 
visar stöd och intresse gentemot barn i deras lek, utveckling och lärande.  
 
Leken är ett självklart moment i förskoleverksamheten och vi anser att den ska utgöra det 
centrala i barns vistelse på förskolan. Därför ska det bli lärorikt att undersöka lekens betydelse 
för barns lärande och utveckling ur pedagogers perspektiv. Läroplanen poängterar förskolans 
betydelse för barns utveckling och lärande: 
 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Utbildningsdepartementet 1998 s 4). 
 
Vår förståelse för vad lek innebär har förändrats. Innan utbildningens start såg vi lek som ett 
lustfyllt tidsfördriv. Leken var något bra, men att den bidrog med så mycket positivt var nytt 
för oss. Numera anser vi att leken är viktig för barns utveckling. I leken tillägnar sig barn 
bland annat språk och kommunikation i samspel med varandra. I läroplanen kan man tydligt 
läsa om hur viktig leken är: 
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. 
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan (Utbildningsdepartementet 1998 s 6). 
 

Många barnforskare anser att leken har en positiv utvecklande betydelse för barns liv. Detta 
för att leken involverar många delar som alla utvecklar barnet på olika sätt exempelvis 
motorik, fantasi, kreativitet, identitet, intelligens, språk och sociala färdigheter (Hangaard 
Rasmussen 1992).  
 
Föreläsningar och litteratur som vi tagit del av under åren genomsyras av lekens positiva 
inverkan på barns utveckling och lärande. Trots att vårt val av ämne är mycket brett och 
omskrivet, grundar vi vårt val på att vi under utbildningens gång har blivit medvetna om 
lekens betydelse för barns lärande och utveckling. Leken är ett pedagogiskt redskap som 
måste föras vidare och synliggöras ännu mer i verksamheten. Undersökningen avgränsas till 
att endast undersöka, tolka, analysera och beskriva pedagogens syn på lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling. Det finns många delar av leken som inte lyfts fram på grund av 
vår avgränsning. Det ingår därför inte i syfte att studera exempelvis bråklek eller de 
maktrelationer som också kan ske i leken. 
 
Vår syn på lärande handlar om det sociala samspel där barn tillsammans med andra tillägnar 
sig kunskaper. Intresset i undersökningen är fokuserat på lek, lärande och utveckling ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Detta synsätt har inspirerats av Lev S Vygotskij, han menar att 
lärande sker genom interaktion och i samspel med andra. Han poängterar att språket är en 
viktig del i utveckling och lärande (Säljö 2000).  
  

                                                
1 Titeln och underrubriken på vårt arbete kommer från insamlat intervjumaterial i vår undersökning. 
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1.1 Centrala begrepp 
 
I undersökningen ska några pedagogers syn på lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling undersökas. Därför kommer ord som lek, lärande och utveckling att vara centrala 
begrepp. Med begreppet lek menar vi barns egen lek som är utan den vuxnes påverkan, krav 
eller planering. Vi syftar även på lek som är introducerad på vuxnas initiativ, all lek som 
förekommer på de förskolor som vi valt att undersöka. Begreppet lärande innefattar allt 
lärande i barns vardag, både i förskolan men även utanför. Lärandet avses och beskrivs är inte 
enbart förbundet med direkta kunskaper om något, utan handlar också om barns insikter och 
sätt att förstå sin omvärld. Även begreppet utveckling kommer att användas och med det 
menas den utveckling som sker inom barnet när det möter och tar del av upplevelser, 
händelser och erfarenheter. Vi syftar på den mognad som sker hos varje individ i interaktion 
och samspel tillsammans med andra.   

2. Syfte 
 
Studiens övergripande syfte är att undersöka, tolka, beskriva och analysera några pedagogers 
syn på lekens betydelse för barns lärande och utveckling. Samt att undersöka hur dessa 
pedagoger beskriver att de använder sig av leken i lärandesituationer.   
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3. Tidigare kunskap om lek och lärande  

 
Leken har på senare år väckt ett mycket stort intresse för såväl psykologer, pedagoger och 
forskare. Leken får ta större utrymme och på förskolor avbryter många pedagoger inte leken 
på samma sätt som förr. Från att ha betraktats som ett inte så viktigt fenomen har leken nu fått 
en central roll i många sammanhang (Hangaard Rasmussen 1992). Barn är ständigt sysselsatta 
med att upptäcka och undersöka sin omgivning, de har ett medfött intresse till att vara nyfikna 
och kreativa. På grund av detta erfar de hela tiden nya kunskaper och lärande (Lindahl 1998). 
I följande avsnitt kommer de delar som vi funnit intressanta för undersökningen att redovisas. 
För att belysa lekens och lärandets historia gör vi en kort historisk tillbakablick om lek och 
lärande. Det kommer även att redogöras för några forskares syn på vad lek och lärande är 
samt att belysas några åsikter om pedagogers roll i barns lek, lärande och utveckling. 
Avslutningsvis kommer ett antal kritiska synpunkter att behandlas. 
 

3.1 Historisk tillbakablick om lek och lärande 
  
Filosoferna Platon och Aristoteles förklarade leken redan under antiken, som något oseriöst 
tidsfördriv där man inte kunde tillägna sig något eller inhämta kunskap. Man tyckte därför att 
det var viktigt att de vuxna såg till att tillföra arbete och undervisning i leken (Hangaard 
Rasmussen 1992).   
 
Lindahl (1998) skriver att systrarna Moberg var de första i Sverige som öppnade en 
barnträdgård, detta gjorde de 1904. Barnträdgården lade fokus på det barnen redan visste samt 
gav dem nya erfarenheter att bygga på. Den vuxnes ansvar handlade om att stötta barn i sin 
mentala utveckling men också att lära dem social kompetens. Vidare berättar Lindahl att det 
var först på 30- talet som kommunerna började visa sitt intresse för småbarnsverksamheten. 
Då började man förstå viken av att barns utveckling främjades av att man började lära och 
stötta dem i tid. En som det pratades mycket om bland förskollärarna på 40- och 50- talet var 
barnpsykologen Charlotte Bühler. Detta för att hennes barnsyn handlade om att barn utvecklas 
i åldersfaser samt att alla barn utvecklas på samma sätt och utan omgivningens påverkan. 
Bühler hävdade att små barn leker med vad som helst och att de inte har något syfte med sin 
lek. De är först när de blir äldre som leken får en mening, Bühlers tankar om lek och mognad 
har haft stor betydelse för förskolepedagogiken inte minst för att hon ansåg att barns mognad 
har mycket större betydelse för deras utveckling än undervisning och träning (Lindahl 1998).   
 
Redan i slutet av 1960-talet arbetade man med leken i den svenska förskollärarutbildningen. 
Man ansåg att leken var ett mycket viktigt redskap för att förstå barn, men då ansågs det inte 
lämpligt att delta i barns lekar. Man trodde att de vuxna skulle förstöra den eftersom vuxna 
inte kan leka på barns villkor (Korpi 1996). De senaste 10-15 årens lekforskning visar att 
leken idag inte anses betydelselös längre. På grund av ett nordiskt samarbete bland 
lekforskare har leken blivit synliggjord och accepterad (Hangaard Rasmussen 1992). Synen 
på barns utveckling och lärande har med tiden förändrats enligt Lillemyr (2002). Även inom 
forskning har det skett en utveckling där man fått en bredare förståelse och kunskap om barns 
sociala samspel med omvärlden. Resultatet har visat att man redan som nyfödd har en 
förmåga till ett socialt samspel med andra. Detta i sin tur är av stor vikt i förbättringen av 
barnets utveckling och självkänsla (Lillemyr 2002). Lindqvist (1996) beskriver Vygotskijs 
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syn på leken som en interaktion mellan barnet och dess omvärld. Genom samspel i leken 
formar barnet sin identitet och lär sig att kommunicera samt att bemästra olika roller.  
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver hur forskare som studerat lek har arbetat 
fram kunskap om hur barn leker, reflekterar och vilken utveckling som sker hos barnet. 
Gemensamt för lekforskarna är att leken är positivt laddad den sker på barnets villkor och 
utan bestämda ramar. Genom leken provar och upplever barn det som sker i dess omvärld och 
skaffar sig kunskaper utifrån det. Detta bidrar till att det är mycket svårt att skilja lek och 
lärande åt. 
    

3.2 Lek 
 
En person som har betytt mycket för dagens forskning om lek är Birgitta Knutsdotter 
Olofsson, professor i psykologi och pedagogik och en av Sveriges främsta lekforskare. Hon 
menar att i leken ligger fokus på den sociala kompetensen som hela tiden tränas och sätts på 
prov. För att leken skall utvecklas hos barn, måste vi vuxna introducera genom att bjuda in 
barnen till lek. Färdigheter såsom turtagande, ömsesidighet och att kunna kompromissa är 
förmågor som barnen ständigt utsätts för. Knutsdotter Olofsson menar att det inte är lätt att 
identifiera lek. Ofta brukar den kännetecknas genom att vara lustfylld, spontan, frivillig och 
inte målinriktad. Hon menar att leken är rolig och kan utföras ensam eller tillsammans med 
andra. All lek är frivillig annars förvandlas den till sysselsättning. Dock menar hon att 
sysselsättning kan på barnets initiativ övergå till lek. Leken är spontan och den föds i stunden, 
men påverkas ändå mycket av den omgivande miljön (Knutsdotter Olofsson 2003). I lekens 
värld är medel viktigare än mål, det är processen och inte produkten som är det väsentliga. 
Fantasin och lusten att pröva är stor i leken, ofta varken ser eller hör barn när de är upptagna 
av leken. Leken kan ses som ett förhållningssätt snarare än ett beteende. Leken är en självklar 
del i barns liv och på senare tid har även lärandet fått en given plats i leken. Att barn lär sig 
när de leker betonas allt mer idag (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Enligt 
Knutsdotter Olofsson (2003) är lek på riktigt för dem som deltar, medan det utifrån kan ses 
som påhitt och fantasi. I leken kan barn få utlopp för känslor och prova olika roller som de 
annars inte vågar sig på. Man kan tillåtas göra saker som man kanske inte får annars t ex 
”bråkleka”. I lek pendlar barn mellan skratt och gråt och tid är inget man bryr sig om. Alla 
barn föds med en lekförmåga, men för att leken ska kunna stärkas och framträda måste barnet 
få stöd från omgivningen. Människor i barnets närhet har till uppgift att inspirera och visa 
olika leksignaler och regler i leken. Barn tillämpar olika lekar, beroende på vilken omgivning 
de vistas i och vilka förutsättningar de har. Knutsdotter Olofsson anser att i leken får barn 
möjlighet att inhämta kunskap och utveckla sin kreativitet, språket utvecklas och den sociala 
förmågan stärks. 
 

3.2.1 Lekens möjligheter 

 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) pratar om tre typer av samspel som pedagoger 
medverkar i gällande lek och lärande. Dessa interaktioner är explorativa, berättande eller 
formbundna samspel och är beroende av om det är lek eller lärande som pedagogen anser är 
syftet. De är även till för att klargöra vad barn och pedagoger har för olika avsikter och 
inställning till lek eller lärande. Det kan handla om att forma aktiviteter efter barns egna 
frågor och intressen. Men det kan även vara att den vuxne ger barn uppgifter som ska lösas 
och där de ska söka reda på rätt svar. Författarna menar att man på många förskolor ser att 
barn leker när de vuxna tillåter det men även när det inte är meningen att dem ska göra det. 
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Ofta åsidosätts barns lek för att den, enligt pedagoger inte passar in i den verksamhet som är 
planerad (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). En anledning till detta kan vara att vuxna 
ofta uppfattar barns lek som ostrukturerad eftersom den för omgivningen kan ses som spontan 
och att den ibland saknar ramar (Åm 1993).   
 
Enligt Lillemyr (2002) finns det många utmärkande kännetecken för barns lek. Leken är 
lustfylld och självvald. I leken kan barn låta fantasin ta över verkligheten. Trots att den är fri, 
finns det regler på vad som är rätt och fel. I leken får barnet utlopp för sina inre tankar och 
känslor. Genom lek kan barn prova olika roller i samhället och på så vis få en förberedelse 
inför framtiden. Lillemyr anser att lek är svår definierat och detta kan bero på att alla delar av 
barnet är involverat i leken. Lindqvist (1996) skriver att man i förskolan framhävt barnets 
sociala utveckling före den mentala. Lek och temainriktat arbetssätt var något som präglade 
förskolan under 1900- talet. Trots detta är det ibland svårt att säga vilken roll och hur stor 
plats leken verkligen få ta på förskolan idag. Lindqvist skriver och hänvisar till Henckel 
(1990) som anser att det är skillnad på vad pedagogerna säger sig göra och vad de faktiskt gör 
gällande barns lek på förskolan. Många pedagoger är inte en medaktör i leken utan håller sig 
utanför och stöttar med exempelvis material. Många pedagoger tror på leken som ett redskap i 
inlärning men det är ofta den glöms bort när lärande situationerna uppstår. Lindqvist tar upp 
att det finns en osäkerhet hos många pedagoger huruvida de ska bete sig och agera i barns lek, 
vilket ofta leder till att de avstår från att medverka.  
  

3.2.2 Lekens roll 

 
Hjort (1996) skriver att många undersökningar visar att leken får stå tillbaka för den planerade 
verksamheten på förskolorna. Mycket tid går åt till rutinsituationer och pedagogernas 
planerade verksamhet som exempelvis måltider, på och avklädning och samling. Många 
gånger finns det inte tid för barnens egen lek, den får utrymme i väntan på att pedagogernas 
aktiviteter ska komma igång. Men Hjort ser ändå att en förändring är på gång, hon hävdar att 
enligt Lillemyr (1990) tar leken allt större plats och har stor betydelse för dagens 
förskolepedagogik. Det ökade intresset för leken har bidragit till att många pedagoger vill 
utveckla sin kunskap och förståelse kring leken genom exempelvis projekt och 
utvecklingsarbeten. Mauritzson och Säljö (2003) skriver att den mesta forskningen och studier 
gällande barns lek inom biologi, sociologi, psykologi och pedagogik handlar om hur barn 
tillägnar sig sociala färdigheter, mognad och utveckling genom leken. Från två års ålder deltar 
barn i sociala samspel med sin omgivning genom egna mentala och fysiska handlingar. 
Mauritzson och Säljö menar att det inte är förens vid fyra års ålder som barnet kan sätta sig in 
i och förstå omgivningens handlingar uppfattningar.  Detta kan uppfattas som en svårighet för 
barnet då den egna uppfattningen om en händelse inte behöver stämma överens med vad 
någon annan tycker om samma sak.  
 
Mauritzson och Säljö (2003) skriver också att barn ingår i en rad dialoger genom leken. 
Mellan barn sker en kommunikation både under lekens gång men även när de bestämmer vad 
som ska lekas och vem som ska göra vad. Fantasin är ett viktigt redskap och här är språket ett 
betydelsefullt verktyg för att veta vilket som är på riktigt eller på låtsas i leken. För att 
förtydliga detta ytterligare används olika röstlägen, gester och kroppsspråk. Barn måste vara 
medvetna om dessa leksignaler för att snabbt kunna ansluta sig till leken. Vidare menar 
Mauritzson och Säljö att det är fascinerande hur lätt barn, med bara en gest eller ett ord går ut 
ur leken för att snabbt ändra eller tillföra något. I leken ingår det även att förhandla och att få 
sin vilja och röst hörd. Många gånger stannar leken vid att bestämma vad man ska leka, vilka 
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som ska vara med samt vilka karaktärer som ska ingå, åsikterna och viljorna kan vara många 
och ibland slutar det med att den tänkta leken uteblir. Dessa situationer har stor betydelse för 
hur barn lär sig att behandla andra människor som inte har en ömsesidig förståelse. Att 
komma fram till en lösning i leken där man tillsamman bestämmer hur utgången ska se ut och 
där alla till slut är nöjda är inte lätt. Det är inte alltid att det går men det är något som alla 
någon gång kommer att ställas inför och en situation som barn lär sig mycket av (Mauritzson 
& Säljö 2003).  
 
Lindqvist (1996) ger några engelska forskares och pedagogers syn på lekens roll i skolan och 
hänvisar till Moyles (1995) som skriver att även fast leken används på skolorna i England 
värderas den inte högt. Skolan har man betalt för och då ska den vara effektiv, leken kan inte 
ses som en undervisningsmetod. Författarna är förespråkare för den utvecklingspsykologiska 
forskningen där man anser att leken är nödvändig för barns utveckling. Barn bestämmer i och 
över leken och det är genom den som barnen förbereds inför framtiden. Forskarna hävdar att 
den fria leken ska innebära att pedagogerna medverkar, det är den vuxnes uppgift att stötta, 
inspirera och utmana barn. De menar att även klassrummen måste förändas och utformas så 
att de inspireras till lek. Med de vuxnas stöd sker läs och skrivinlärning med hjälp av lek, 
genom att utforma delar av klassrummet efter exempelvis olika yrken lär sig barnen läsa och 
skriva under tiden de leker affär eller restaurang. Även om man inom den Engelska 
lekpedagogiken anser att den fria leken ska bedrivas av en aktiv pedagog, är det ett intressant 
sätt att se på hur en skola kan utformas likt en förskola. Där man aktivt tar vara på leken som 
ett verktyg i lärandet. 
        

3.3 Lärande  
  
Enligt läroplanen ska man ta tillvara på det lustfyllda lärandet. Man ska vara lyhörd för vad 
barnet är intresserad av och stötta i erövrandet av nya kunskaper och erfarenheter. Barnet skall 
genom verksamheten få en förståelse för sig själv och sin omgivning. Viljan att lära och 
upptäcka ska finnas med som en röd tråd i den pedagogiska verksamheten 
(Utbildningsdepartementet 1998).  
 
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla 
barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet (Utbildningsdepartementet 1998 s.4). 
 
Säljö (2005) menar att man inte kan likställa undervisning och lärande eftersom det är två 
skilda fenomen. Skola och utbildning är viktiga i lärprocessen men inte beroende av den, detta 
eftersom lärande och lek fanns innan skolan och utbildningens bildades som instution (Säljö 
2005). Enligt rationalismen är människans lärande och utveckling beroende av en inre 
mognad hos varje individ, de är båda beroende av de förmågor vi tillägnat oss både biologiskt 
och våra fysiska möjligheter för att utvecklas. Empirismen anser att lärande handlar om 
sinnliga upplevelser och utvecklas genom samspel och interaktioner tillsammans med andra 
(Säljö 2005). Detta kan jämföras med Lillemyr (2002) skriver att lärandet är beroende av hela 
individen och handlar om ur ett psykologiskt perspektiv om inre processer där en 
beteendeförändring på grund av intryck och kunskaper har tillägnats. Lärandet ses idag som 
något bestående av de erfarenheter och lärdomar som man tagit del av. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2006) menar att alla individers livsvärldar ser olika ut beroende de 
olika erfarenheter, intryck sociala interaktioner som man erfar. Barn tillägnar sig kunskap och 
lärande på liknande sätt som vuxna, de lär genom kommunikation och samspel tillsammans 
med andra. Därför blir deras lärande både socialt och kulturellt betingat.    
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3.3.1 Att forma sin egen verklighet  

 
En förutsättning för lärande är enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) att 
man tar efter och skapar sig sin egen verklighet. I barns lek tar de efter andra men prova även 
att göra saker på egen hand. För barn är det viktigt att inte skilja sig från mängden. Det är i 
sociala interaktioner som språket utvecklas. Carlgren (1999) menar att kunskap föds i möten 
mellan människor. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar att kunskapen är 
något som finns inom oss men som vidareutvecklas med språkets hjälp och i sociala 
sammanhang. Författarna skriver att våra förutsättningar och våra upplevelser påverkar vårt 
lärande och det är främst under de första levnadsåren som vi tillägnar oss det mesta av den 
kunskap vi någonsin kommer att erövra. Även i de tidigare åren är lärandet en medveten 
handling och det finns studier på att även yngre barn strävar efter att inhämta kunskap och 
skapa sig egen förståelse.   
 
Lindahl (1998) hänvisar till Lyttkens (1994) som säger att barns impulsiva lärande till stora 
delar bestäms av barnet själv. Lyttkens hävdar att det är i en stimulerande miljö, där barnet 
utsätts för blandade intryck och upplevelser som de lär sig mest. Barnets fantasi och sinnliga 
erfarenheter medför att tankeförmågan tränas. Lindahl har observerat att barn är medvetna om 
sitt eget lärande. Det kan handla om att barn är medvetna om något som de inte klarar av, men 
som de ber om hjälp att få lära sig. Det är när barnet visar att de behöver hjälp för att klara 
något, som de visar att de är medvetna om sitt eget lärande och sin inlärning. De visar en 
medvetenhet över vad de klarar av på egen hand och vad de behöver stöd med. Lindahls 
observationer visar också hur barnens motivation och självkänsla stärks då de klarar av något 
men även hur de påverkas av att inte få som de vill eller måste följa anvisningar som inte 
stämmer överens med deras önskningar. Lindahl skriver att barnets lärande är påverkat av 
vilka tidigare erfarenheter som varje individ bär med sig. Att barnet känner trygghet är en 
förutsättning för att lärande ska kunna ske, det är dessutom de vuxnas ansvar att se till att 
väcka intresse hos barn samt att utmana och motivera dem.  
 

3.3.2 Att skilja på lek och lärande  

 
Lärande förutsätter att det bland annat finns inspirerande miljöer och intresserade vuxna, detta 
skriver Qvarsell (2000). Vidare skriver hon att barns lärande kan delas in i barns rätt, barns 
perspektiv och barns utvecklingsuppgifter. Lärandet handlar om att det är barnets kompetens 
som ska användas och tas tillvara på. Det är barnen man i förskolan och skolan skall utgå från, 
men allt oftare ser man pedagoger som blint följer sin planering, vilken ofta är baserad på vad 
pedagogen själv med stöd från läroplanen anser att barnen ska lära sig. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) diskuterar vad det lustfyllda lärandet, som man tydligt kan läsa 
om i läroplanen, innebär för den pedagogiska verksamheten. De skriver att man ofta 
förknippar ordet lust med något som barnet själv väljer exempelvis lek. Författarna tror inte 
att barnet själv skiljer på om det är lek eller lärande. Lärandet handlar enligt dem om att 
barnet är kreativt, att de experimenterar, provar och vågar utmana sig själva och andra. 
Pedagogens roll är att stödja lärandet som sker i leken inte att skilja på vilket som är lek eller 
vilket som är lärande i deras ögon.    
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3.4 Pedagogens roll 
 
I läroplanen står det bland annat att man som pedagog har ansvar för att alla barn utvecklas 
efter sin egen förmåga och ge möjlighet till att använda sig av sina kunskaper. Barn skall 
känna glädje och att det de gör är viktigt. Pedagogen skall stödja och utmana barn så att de 
utvecklas och känner tillit till sin förmåga att inhämta ny kunskap (Utbildningsdepartementet 
1998).    
 

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

(Utbildningsdepartementet 1998 s.28). 
 

Leken är lustfylld, spontan och kravlös men man kommer hela tiden tillbaka till pedagogens 
viktiga roll som är att vägleda men även att utmana barnet. Leken är beroende av vuxnas 
känslor gentemot den, hur de stimulerar barnet och vilket material de bidrar med (Pramling 
Samuelsson och Sheridan 1999). Det viktiga är att pedagogen är med och påverkar leken på 
ett sätt som inte behöver betyda att de deltar, men att de som utomstående aktörer och 
observatörer finns med i bakgrunden och har möjlighet att träda in i en roll i leken om tillfälle 
ges. Det är pedagogens ansvar att genom fantasi och kreativitet använda leken som ett 
pedagogiskt redskap. Själva lekandet i sig är viktigare för barn än vad leken leder till. Det är 
detta som gör leken så speciell, den största utmaningen här blir för pedagogen att använda 
denna metod även i andra sammanhang (Granberg 2004). Idag anser de flesta pedagoger att 
lek och lärande hänger ihop och är beroende av varandra, man ska ge leken plats och 
utrymme. En del vuxna känner att det är svårt att delta i barns lek utan att störa och distrahera. 
Hur positivt det än anses vara att vuxna och barn leker ihop visar det sig att leken inte har den 
viktiga funktion i samspelet mellan barn och pedagog som det ofta pratas om på förskolor 
idag. Många gånger skiljs lek och lärande åt, lärandet prioriteras och leken kommer i andra 
hand (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). 
 
Enligt Tullgren (2004) är det inte alltid positivt med vuxnas deltagande i barns lek. Många 
gånger avbryter vuxna leken och ändrar innehållet utan att vara medveten om det. Han anser 
att det som är menat som en positiv handling, blir ur barns perspektiv negativt och orättvist. 
Som pedagog måste man bedöma situationen så att man inte förstör lekens uppbyggnad och 
innehåll. Lumholdt hänvisar i sin artikel till att Knutsdotter Olofsson anser att man måste öva 
sig på att bli duktig på att leka. De yngre barnen lär sig att förstå leken med hjälp av vuxna 
och äldre barn. Det är därför av största vikt att man på förskolor värdesätter de vuxnas 
deltagande i leken. Lumholdt (2003) menar med hänvisning till Knutsdotter Olofsson som 
beskriver  tre viktiga grundregler: ge leken tid, stör inte leken, delta i barns lek.  
 

3.4.1 Förebild i lek och lärande 

 
Enligt Lillemyr (2002) ska pedagogen ha ett syfte med att delta i barns lek. Det kan handla 
om att lära barnet nya färdigheter för att kunna delta i leken tillsammans med andra barn. Det 
kan även handla om att stötta barn som har svårt att hitta en plats i leken. Som pedagog har 
man ett ansvar att fånga upp de barn som inte finner sin roll samt att föra leken vidare och ge 
den nya dimensioner. Pedagogen skall även kunna använda leken som ett pedagogiskt verktyg 
men även delta i leken på barns villkor. Det är i samspel med barn som man utvecklar leken 
och skapar nya möten. Förutsättningar för att kunna delta i barns lek anser Lillemyr är att 
pedagogen känner barnen och vet var barnet befinner sig utvecklingsmässigt. Pedagogen bör 
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vara väl insatt i lekens betydelse och besitter den kunskap som krävs för att kunna 
dokumentera och vägleda barnen i leken. Dessutom ska pedagogen ha ett tydligt uppsatt mål 
sin medverkan i leken. 
 
Hundeide (2006) skriver att omsorgspersoner dvs. de människor som finns i barnets 
omgivning ska fungera som förebilder och bland annat lära barnet socialt samspel. Han menar 
att barns naturliga utveckling kan hämmas om de inte får den sorts kontakt med 
omsorgspersonerna som behövs. Vidare anser Hundeide att det krävs att det skapas ett 
förhållande mellan barnet och omsorgspersonen och att de ständigt interagerar med varandra 
för att undvika att barnets utveckling blir lidande. Personer i barnets omgivning måste därför 
vara lyhörda och ha fingertoppskänsla för att kunna tillfredställa barnets behov. För att främja 
barnets utveckling måste omsorgspersonen se barnet som en medmänniska, som en kompetent 
individ vars handlingar är medvetna och inte slumpmässiga. Barn har också ett behov av att 
bli bekräftade, känna självständighet, omtanke och kärlek. En omsorgsperson ska enligt 
Hundeide tolka det barnet gör på ett positivt och bekräftande sätt. På så vis lär sig barnet ett 
viktigt socialt samspel som är av stor vikt för fortsatt utveckling. När det gäller spädbarn kan 
olika omsorgspersoner tolka en och samma situation på flera olika sätt. Om ett spädbarn t ex 
gråter kan en person tolka det som att barnet har ont och behöver tröst, medan en annan 
person anser att det handlar om att barnet är hungrigt och vill ha mat. Hundeide menar att man 
tillskriver spädbarnet viljor, emotioner eller avsikter i deras beteende och att man bemöter 
dem utifrån det. Barnets sociala samspel och de förmågor barnet utvecklar är därför beroende 
av hur den närmaste omgivningen uppfattar barnet som individ. 
 

3.5 Olika perspektiv på lek och lärande 
 
En lekteori handlar enligt Lillemyr (2002) om en forskare eller psykologs uppfattning om 
lekens betydelse. Vi har valt att belysa lek och lärande ur följande perspektiv: det kulturella 
och sociala, det utvecklingspsykologiska samt det socialpsykologiska perspektivet där vi 
fokuserar på Vygotskijs, Piagets och Eriksons syn på lek och lärande. Detta gör vi för att det 
är av betydelse hur vi förr och idag ser på lekens betydelse för barns lärande och utveckling.  
 

3.5.1 Kulturellt och socialt perspektiv på lek och lärande 

 
Vygotskij (1896-1934) var grundare av den sovjetpsykologiska teorin och anser att lek i 
samspel med andra är det som bidrar till inlärning. Barns lek förändras beroende av 
omgivningens påverkan. Små barn styrs inte av viljan utan av impulser. Enligt Vygotskij 
spelar de vuxna en stor roll för barns utveckling och inlärning genom sitt sätt att locka och 
inspirera. När barnen når förskoleåldern kan de själva regissera sin egen lek med hjälp av 
olika material och redskap. Vygotskij menar att det som får barn att leka är deras egna 
önskningar och viljor. Detta ges utrymme för i leken. Enligt Vygotskij är leken beroende av 
barns ouppfyllda önskningar. Han anser att leken är den huvudsakliga delen i barns 
utveckling. Leken lär barn att känna empati, ansvar och sociala färdigheter. De situationer där 
vi lär oss enligt Vygotskij, kan man dela in i fyra kategorier: Sociala, Medierade, Situerade 
och Kreativa. Den första kategorin handlar om det sociala. Vi tillägnar oss enligt Vygotskij 
kunskaper genom socialt samspel med andra människor. Den andra kategorin beskriver de 
verktyg vi använder oss av i vår vardag för att minnas ex ”fingerräkning”. Den tredje 
indelningsgruppen talar om rum och platser som förknippas med lärande. Enligt Vygotskij är 
det lättare att lära sig något specifikt i en miljö som speglar det man ska lära sig. Den sista 
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kategorin kännetecknar det vi människor själva gör för att utveckla vårt lärande. I denna 
grupp följer människan inga speciella regler utan provar vägar som man inte vet något om 
(Vygotskij 1960).  
 

Vad barnet kan göra med hjälp av assistens idag, kommer hon/han att vara kapabel att göra själv i morgon 
(Vygotskij, 1960 s 87). 

 
Här menar Vygotskij att i mötet mellan barn och vuxen vägleder den vuxne barnet som då 
tillägnar sig kunskap och ett vidareutvecklat lärande (Vygotskij 1960). Hägglund (1989) 
menar att enligt Vygotskij utvecklas barn genom leken, han ser den som en social process 
som inträder i barns liv efter tre års ålder. Enligt Vygotskij handlar leken alltid om 
livssituationer. Barnets erfarenhet och fantasi bestämmer vilken riktning leken får. Aktiviteten 
gör att barn behärskar mycket mer än vad de kan i andra situationer. Leken gör barnen 
modigare och deras förmåga att klara av saker stärks. 

 

3.5.2 Utvecklingspsykologiskt perspektiv på lek och lärande 

 
Jean Piaget (1896-1980) är en av 1900- talets största företrädare för barnpsykologi. Lillemyr 
beskriver hur Piaget intresserar sig för barnets kognitiva utveckling. Piagets lekteori har enligt 
Lillemyr (2002) formats av hans intresse över människans mentala utveckling, han har 
utvecklat lekteorin efter sin redan etablerade utvecklingsteori. Piaget anser att leken är viktigt 
då det är i den som barnet bearbetar de intryck och upplevelser som de dagligen kommer i 
kontakt med. Med hjälp av sina känslor, sin kunskap och sociala interaktioner omvandlar 
barnet sina erfarenheter så att dem passar in i leken. Enligt Piaget passerar alla barn stadierna, 
men på olika sätt och vid olika tidpunkter i barndomen (Hilgard & Bower 1975).      
 
Piaget koncentrerar sig främst på hur barnet lär känna omvärlden. Han anser att barnet inte 
övar sig inför vuxenlivet med hjälp av fantasilekar utan poängterar en seriös verksamhet där 
barnets frågor, teckningar och omedvetna tankar skall tas tillvara på. Piaget anser att lek är en 
process där barn lär sig hela tiden och inte nödvändigtvis tillsammans med andra. Han menar 
att leken är ett sätt för barn att utveckla och arbeta med sina intryck och färdigheter. Leken är 
ett redskap för barn att bearbeta vardagliga svårigheter och intryck som kan uppstå. I takt med 
att barns lek utvecklas skapas ett nytt tankemönster. Dessa tankar medför att barnen hittar nya 
sätt att se på sin omvärld. En upplevelse eller en plats kan bli till verklighet för barnet genom 
att det illustreras i leken. I leken får barn möjlighet att på sitt egna sätt uttrycka känslor och 
tankar. Enligt Piaget är leken bara lek för barnen utan påverkan av yttre faktorer (Hangaard 
Rasmussen 1992). 
  

3.5.3 Socialpsykologiskt perspektiv på lek och lärande  

 
I Lillemyr (2002) kan man läsa om socialpsykologen Erik Erikson (1902-1994), som har 
utvecklat sin teori efter Freuds psykoanalytiska teori. Hans fokus ligger på människans ego 
eller Jaget som han kallar det i sin psykosociala teori om identitetsutvecklingen. Erikson har 
följt Freud gällande sin forskning om barnets tidiga psykiska utveckling. Åm (1986) skriver 
att Erikson även intresserar sig för det sociala perspektivet som handlar om individens sociala 
samspel. Han menar att identitetsutvecklingen skapas genom samspel mellan barnet och 
människor i dess närhet och handlar om åtta stadier som barnet passerar under sin utveckling. 
Under utvecklingens gång kommer barnet att växa som individ och tillägna sig erfarenheter. I 



 14 

varje stadie möter barnet en kris som bland annat uppstår beroende på omgivningens krav och 
förväntningar. Hur barnet löser dessa kriser speglar hur den fortsatta 
personlighetsutvecklingen kommer att bli och det är med föräldrarnas hjälp och stöd som 
identitetsutveckling har möjlighet att bli en positiv tillväxt för barnet.      
 
Hägglund (1989) skriver om att Erikson och Freud har liknande tankar om lek, men Erikson 
anser att leken är viktig för barnets psykosociala utveckling eftersom den stärker barnets 
identitetsutveckling. Gemensamt har de båda sina tankar om att leken bidrar till 
konfliktlösning och hantering av ångest. Genom leken har barnet större möjligheter att 
komma ur de individuella kriserna på ett positivt sätt. Erikson beskriver tre stadier i sin 
lekteori som är skilda men beroende av varandra. Det första stadiet kallas autokosmisk lek, 
denna lek upplever barn med alla sina sinnen, utvecklandet av barns tillit är primärt i detta 
stadie. I detta stadie är barnet jag-centrerat och är upptaget med att leka och utforska den egna 
kroppen. Lek med människor är mer betydelsefullt än lek som innefattar material. Det andra 
stadiet kallas mikrokosmisk lek här ligger fokus på barnets självständighet, barnet intresserar 
sig för lek med leksaker och ser de som värdefulla men de får endast en mening när de utgör 
en del i barnens lek. Det tredje stadiet är makrokosmisk lek här sker ett samband mellan de 
två första stadierna. Barn i detta stadie har behov av att dela lekupplevelsen tillsammans med 
andra, det är även angeläget att man här bekräftar barnets ansträngningar. För detta leder till 
att identitetsutvecklingen stärks och förmågan att samspela och skapa sociala relationer 
formas (Lillemyr 2002).   
 

3.5.4 Kritiska synpunkter  

 
Vygotskijs kulturella och sociala teori handlar om hur människan skapar sig en förståelse för 
sin omgivning med hjälp av fyra kategorier; Sociala, Medierade, Situerade och Kreativa. 
Detta är aktiviteter och situationer där människan i samspel med andra skapar sig en 
uppfattning för det samhälle vi lever i (Lillemyr 2001). Vygotskijs och Piagets synsätt på 
lärande och utveckling skiljer sig då Vygotskij inte delar lika distinkt på dessa två begrepp. 
Eftersom Vygotskij anser att miljön och kulturen spelade en stor roll i barnets och människans 
utveckling, har en del kritiska synpunkter framhållits. Följer en förälder t ex Vygotskijs teori 
alltför bundet finns där en risk att de kunskaper barnet har för tillfället inte hinner befästas 
innan nya kunskaper måste tas in. Dessutom kan det bli så att barn som undervisas enligt 
Vygotskijs närmaste utvecklingszon får svårare att ta egna beslut och blir mindre oberoende 
av andra (Evenshaug & Hallen 2001). 
 
Piaget ser på barnets kognitiva utveckling med hjälp av fyra stadier; Det sensomotoriska, det 
pre – operationella, det konkret – operationella och det formellt – operationella stadiet. Enligt 
Piaget är lek en ständigt pågående utveckling där barn inhämtar nya kunskaper konstant. 
Piaget menar att individen inte uteslutande är beroende av kollektivet för att utvecklas, utan 
också kan utvecklas utan stöd från omgivningen. Han anser att barn utvecklas och bearbetar 
saker de inte förstår med lekens hjälp (Lillemyr 2002). I (Jerlang 2003) kan man läsa om att 
Piagets teori har kritiserats för att vara för fokuserad på nya förändringar och lärdomar som 
sker hos barnet när det erfar något nytt och därmed bortse från att kunskap som redan finns 
hos barnet stärks. Vidare har han kritiserats för att inte värdesätta språket i barns lek 
tillräckligt mycket. 
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Erikson har utvecklat sin teori utifrån Freuds psykoanalytiska teori. Han har intresserat sig för 
det sociala perspektivet och individens roll i detta. Erikson menar att barns identitet utvecklas 
i samspel med omgivningen och tillsammans med andra människor. Han har delat in den 
utveckling som sker i åtta stadier vilka han anser att barnet genomgår under sin utveckling. 
Erikson har även arbetat fram en lekteori med tre stadier som han menar att barn genomgår i 
leken. Dessa är; autokosmisk lek, mikrokosmisk lek och makrokosmisk lek. Erikson har 
kritiserats för att vara allt för inriktad på emotionella svårigheter hos barn och för att allt för 
mycket se på leken som ett redskap till att lösa konflikter eller ångestrelaterade situationer. I 
och med detta bortser han från andra viktiga funktioner som leken har, till exempel 
utvecklande av barns kommunikation och språk och erfarenheter de skapar sig genom den. 
Vidare har Eriksons teori kritiserats för att grunda sig på ett för tunt empiriskt material 
(Lillemyr 2002). 

4. Teoretisk ram 
 
Vår teoretiska utgångspunkt är sammankopplad med det sociokulturella perspektivet. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv tillägnar sig individen kunskaper och färdigheter genom sociala 
interaktioner och erfarenhet (Säljö 2005).  Strandberg (2006) skriver att läroplanen och dess 
styrdokument utgår från det sociokulturella perspektivet, i läroplanen finns stöd och 
handledning som ska vägleda till ett livslångt lärande. Vårt syfte är att ta reda på några 
pedagogers syn på lekens betydelse för barns lärande och utveckling. Vi ser samband mellan 
lek, lärande och det sociokulturella perspektivet. I leken tillägnar sig barn bland annat språk 
och socialt samspel, man lär tillsammans och genom varandra (Hangaard Rasmussen 1992). I 
ett sociokulturellt perspektiv ser man lärandet som en fråga om hur individer och kollektiv 
tillägnar sig, utvecklar och håller samhälliga erfarenheter levande (Säljö 2005).  
 
Den ryske psykologen Lev Vygotskij formade sina idéer om mänsklig utveckling under 1920- 
1930 talets Sovjetunionen (Säljö 2000). Lindqvist (2002) beskriver Vygotskij (1960) som en 
forskare som man inspirerats av inom det sociokulturella området. Hans två synsätt på 
människans utveckling och lärande beskrivs dels genom yttre påverkningar, det man tillägnar 
sig tillsammans med andra, språk och dess verbala förmåga, skiva, läsa räkna och rita. Samt 
genom inre färdigheter minnet, uppmärksamhet och förmågan att uppfatta (Vygotskij 1960). 
Säljö är en nutida forskare som beskriver hur lärandet inte är begränsat till skola och 
utbildning. Han menar att många av våra färdigheter tillägnar vi oss i andra sammanhang ex i 
lek, familj, fritid och bland vänner. I miljöer som inte har som avsikt att förmedla kunskap. 
Hela vår samvaro bygger på att dela med oss av kunskaper till varandra. I ett sociokulturellt 
perspektiv är frågan vad det är vi lär oss i olika situationer. Klart är redan att man inte kan 
undvika att lära. Säljö poängterar att den viktigaste lärmiljön alltid har varit och kommer alltid 
att vara det vardagliga samspelet och de dagliga samtalen det är där vi lär oss de sociala 
färdigheter som vi behöver för framtiden. Säljö anser att ur ett sociokulturellt perspektiv är 
barnet beroende av den vuxne. I samspel med den vuxne lär sig barnet sociala regler. 
Kommunikation och språkanvändning är det primära som kopplar samman barnet med 
omvärlden. Det är när barnet kommunicerar i lekar som de lär sig att förstå hur andra 
människor uppfattar olika händelser. Genom att ta till sig språket i samspel med andra lär sig 
barnet även att använda det i andra situationer (Säljö 2000).  
 
Enligt Vygotskijs tanke befinner sig människan ständigt under utveckling och förändring. I 
varje samspelssituation har vi möjlighet att föra över och ta till oss ny kunskap. Vygotskij 
förklarar denna utveckling och lärande med hjälp av begreppet (närmaste) utvecklingszon 
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(zone of proximal development) avståndet från att klara något på egen hand utan stöd till det 
man i samspel och hjälp från någon annan kan uppnå. Med stöd av någon klarar man av något 
man inte skulle göra på egen hand. Genom utvecklingszonen blir utvecklingen socialt baserat 
men man ser ändå individen som den främste deltagaren i processen (Säljö 2000). 

5. Metod  
 

5.1 Intervju 
 
För att få svar på vår frågeställning om pedagogens syn på lekens betydelse för barns lärande 
och utveckling, har vi valt kvalitativ intervju. Vår förhoppning är att vi genom intervju kan få 
djupare och bredare svar, än om vi t ex valt enkät som undersökningsredskap. Stukát skriver 
att man med en kvalitativ undersökning gör ett mindre antal intervjuer där man sedan tolkar 
och bearbetar svaren. Inför vår undersökning hade vi utformat ett antal öppna intervjufrågor. 
Det hade ingen betydelse i vilken ordning vi ställde frågorna och det fanns inte något rätt eller 
fel svar. Denna form av intervju kallar Stukát för ostrukturerad intervju (Stukát 2005). Enligt 
Trost (1997) riktar sig den kvalitativa metoden in sig på individens egna åsikter och 
förstålelser, inte kollektivets. Trost skriver att kvalitativa intervjuer kännetecknas av att man 
inte ställer komplicerade frågor på grund av att man vill få så breda och lättolkade svar som 
möjligt. I de undersökningar där syftet är att finna eller förstå mönster är en kvalitativ studie 
att föredra. Med vår undersökning vill vi veta de enskilda pedagogernas svar så därför anser 
vi att en kvalitativ metod passar vår studie. Genom att vårt syfte är kopplat till det 
sociokulturella perspektivet har vår undersökningsmetod därav blivit intervju eftersom det 
lämpar sig till detta perspektiv.    
 
Kihlström (2006) förklarar att man måste förbereda en intervju och det är viktigt att man vet 
hur man ska gå tillväga för att uppnå ett trovärdigt resultat. Man kan även innan själva 
intervjutillfället skriva ner sin egen förförståelse. Respondenten i en kvalitativ intervju ska ha 
erfarenhet av det ämne eller område du vill undersöka för att stärka studiens validitet. Vid en 
intervju är det noga att man varit mån om sitt val av plats så att man inte blir avbruten. Ett 
redskap som man med fördel kan använda sig av vid intervju är en bandspelare, på så vis 
riskerar man inte att missa väsentligheter som sägs. Man ska inte ställa ledande och styrande 
frågor, för det kan bli ett hinder för respondenten, som inte ges möjlighet att svara utifrån sina 
egentliga åsikter. Samtidigt ska man som intervjuare vara noggrann med att inte tappa fokus.  
 

5.2 Urval  
 
I vår studie har vi valt att utgå från sex pedagoger på två förskolor i samma kommun som 
ligger i en mellanstor ort i västra Sverige. Förskolorna har liknande lokaler, personaltäthet och 
barnantal i barngrupperna och båda ligger i ett medelklass område. Samtliga respondenter är 
kvinnor, möjligheten att intervjua män fanns inte på dessa förskolor. På den ena förskolan 
som vi valt att kalla Tallens förskola finns det tre avdelningar. En småbarns avdelning med 
barn mellan 1-3 år, och två avdelningar med barn som är mellan 3-5 år. Pedagogerna som 
intervjuas på denna förskola heter Lotta, Anna och Christina. Den andra förskolan som vi 
kallar Granens förskola har fem avdelningar, varav två småbarnsavdelningar med barn mellan 
1-3 år och en avdelning med barn som är 1-5 år samt två avdelningar med barn mellan 2-5 år. 
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Pedagogerna som intervjuas på denna förskola heter Eva, Agneta och Bodil. Vi använder 
fingerade namn både på förskolor och på respondenter i resultatet av hänsyn till de etiska 
principerna. Med begreppet ”barn”, menar vi barn i förskolan 1-5 år och med begreppet 
pedagoger menar vi förskollärare och barnskötare i förskolan. 
 

5.3 Genomförande 

 
Inför intervjun kontaktades sex pedagoger på två förskolor som sedan tidigare var kända för 
oss. Detta för att vi förut hade varit i kontakt med dem och berättat om vårt examensarbete, 
samt diskuterat med dem angående framtida intervjuer i samband med vår undersökning. 
Innan intervjuerna genomfördes informerades de sex utvalda respondenterna ytterligare via ett 
missivbrev (se bilaga 2) där vi förklarade intervjuns syfte. De fick veta att de skulle förbli 
anonyma. Detta för att deras svar annars eventuellt kunde bli påverkade. Intervjuerna tog 
mellan 30 till 45 minuter vardera, men vi hade avlagt en timma för att respondenterna skulle 
få den tid de behövde. Två av intervjuerna bandades och anteckningar skrevs till, vid de 
övriga fyra intervjuerna skrevs de för hand, för att en av pedagogerna inte ville bli inspelad 
och på grund av att bandspelaren inte fungerade vid tillfället då tre intervjuer skulle 
genomföras. De två intervjuer som bandades transkriberades direkt efter intervjuns 
avslutande.  
 
Innan vi gav oss ut på fältet iordningställdes intervjufrågorna och skickades till vår handledare 
för att få klartecken och kunna gå ut och genomföra intervjuerna. För att kunna få svar på 
syftet för undersökningen utformades frågorna på ett sådant sätt att vi hoppades på att få så 
djupa och utvecklade svar som möjligt. Vi genomförde tre intervjuer var på varsin förskola 
och alla intervjuer utfördes på en avskild och lugn plats. Detta för att inte vi skulle bli störda 
eller avbrutna. Alla frågor hade följdfrågor så som t ex ”På vilket sätt”, ”Varför/varför inte” 
och ”Kan du ge exempel på det” för att respondenterna skulle ges möjlighet till att utveckla 
svaren så mycket som möjligt.  
 

5.4 Analys/bearbetning 

 
Det generella syftet med studien var att ta reda på, beskriva, undersöka och analysera vad 
några pedagoger anser om lekens betydelse för barns lärande och utveckling samt hur man 
använder sig av leken som ett pedagogiskt redskap. I resultatdiskussionen knyter vi egna 
tolkningar och tankar med för undersökningen relevant litteratur. Våra intervjusvar har lästs 
och bearbetats, det inspelade materialet har transkriberats fråga för fråga och därefter har vi 
organiserat och analyserat materialet. Vi har letat efter likheter och skillnader i svaren och 
tagit ställning till om alla svar varit relevanta för vår studie. Upprepningar samt oväsentliga 
kommentarer har tagits bort.  
 
Rosenqvist och Andrén (2006) beskriver en metod för intervjuanalys. De kallar 
tillvägagångssättet för ”hermeneutiska spiralen” och det är denna teknik vi valt att använda 
vid bearbetningen och strukturering av våra data. Metoden går ut på att intervjuerna bearbetas 
i flera steg. Först tolkas de, för att sedan omtolkas, detta fortsätter man med tills 
intervjusvaren utgör en helhet som slutligen ger svar på det aktuella syftet. I vår undersökning 
utgår vi bland annat från Vygotskijs teori och är inspirerade av det sociokulturella 
perspektivet. Under bearbetningen av vårt material såg vi att pedagogernas åsikter och tankar 
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gällande lekens betydelse för barns lärande och utveckling stämmer bra överens med 
Vygotskijs tankar om aktiviteter som leder till lärande och utveckling. De aktiviteter han 
beskrev var Sociala, Medierade, Situerade och Kreativa. Vi kommer därför att analysera våra 
intervjusvar med utgångspunkt i Vygotskijs fyra aktiviteter. 
       

5.5 Etik 

 
Då en forskare inleder sitt arbete med en undersökning ska man tänka på om deltagarna kan 
komma till skada eller på något sätt utelämnas. Man brukar tala om forskningsetik (Dimenäs 
2006). Denna etik har sin grund i samhällets etik och Vetenskapsrådet har gett ut 
forskningsetiska principer som är ett måste för en säker undersökning för alla inblandade. 
Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002). Dessa grundregler har vi tagit hänsyn till under hela arbetets gång. 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna kan påverka sin egen medverkan, samt att ha 
möjligheten att avbryta intervjun om det önskas. Gällande informationskravet har ett 
missivbrev delats ut för att förklara syftet med intervjun. För att garantera anonymitet som 
konfidentialitetskravet innebär kommer förskolornas samt respondenternas namn att vara 
fingerade. Med hänsyn till nyttjandekravet kommer insamlad data endast användas som 
redskap i denna studie. Vi valde en avskild plats för intervjun, detta ska man göra för att få en 
lugn plats där ingen stör och ingen kan riskera att höra vad som sägs. 
   

5.6 Reabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 
Stukát (2005) skriver att reabilitet avser hur trovärdig en studie är, dvs. hur nära 
urvalsgruppens sanning svaren ligger. Vi anser att vi har en hög reabilitet på våra intervjuer 
på grund av att vi sedan tidigare har kommit i kontakt med respondenter och deras arbetsmiljö 
vid ett flertal tillfällen. Materialet har inte samlats in på samma sätt med alla intervjuer. Två 
bandades och vid de resterande fyra intervjuerna skrevs svaren för hand. Johansson och 
Svedner (2001) uttrycker att för att få en bra reabilitet ska man reflektera över hur materialet 
har samlats in och om det har gjorts på samma sätt med samtliga intervjuer eller inte. Man ska 
också fundera över om frågorna i intervjun är bra utformade så att de täcker de viktigaste 
delarna i syftet, man ska även ta hänsyn till om samtliga respondenter har förstått frågorna på 
samma sätt.  
 
Med validitet menas om vi fått svar på det vi haft i åtanke att undersöka (Stukát 2005). 
Johansson och Svedner (2001) skriver att det är viktigt att granska sitt egna förhållningssätt 
gentemot de intervjusvaren man får och att vara medveten om att sin egen förförståelse kan ha 
påverkat studiens utfall. Eftersom vi valt att intervjua verksamma pedagoger samt att vi ställt 
frågor som är kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar anser vi att studien har hög 
validitet. Johansson och Svedner (2001) skriver vidare att validitet handlar om det område 
som resultatet är tänkt att täcka. Generaliserbarheten handlar om relevansen hos den grupp 
som man valt för undersökningen. Vi anser att både med hänsyn till vår studies begränsningar 
samt vårt ämnes vidd har vi svårigheter i att generalisera fullt ut.  
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6. Resultat 

 
I detta avsnitt kommer vi att presentera svaren vi fått fram genom våra sex intervjuer med 
våra respondenter. Våra intervjufrågor (se bilaga 1) är utformade efter vårt syfte som är  
pedagogens syn på lekens betydelse för barns lärande och utveckling. Utifrån det 
sociokulturella perspektivet diskuterar vi resultatet kopplat till Vygotskijs fyra aktivitets 
kategorier. Varje kategori kommer att inledas med att förtydliga vad Vygotskijs fyra 
aktiviteter innebär. Detta gör vi för att läsaren ska få en tydlig överblick om vad resultatet är 
relaterat till. Ibland är respondenternas svar beskrivna och upprepade under två kategorier 
detta för att vi tycker att svaren var relevanta under flera rubriker.   

6.1 Resultat av undersökningen  

6.1.1 Det sociala 

 
Detta är Vygotskijs första aktivitets kategori som handlar om våra personliga kunskaper som 
grundar sig i möten med andra människor. Det man lär tillsammans med andra, kan man 
sedan genomföra på egen hand. Människans tankar är påverkat av omgivningen (Strandberg 
2006). När det gäller leken kommenterade pedagogerna att barn lär sig använda sina 
erfarenheter och tränar socialt samspel i leken.  

6.1.1.1 Omgivningens påverkan 

 
Våra respondenter menar att barns lek är ett av de viktigaste verktygen som finns att arbeta 
med på förskolan, den bidrar till ett roligt sätt att lära sig. Pedagogerna berättar att barn lär sig 
att använda sina erfarenheter och tränar socialt samspel, lär sig känna empati och förståelse 
för varandra genom leken. Eftersom de knyter kontakter med andra barn i leken, leder detta 
till att de bygger upp sin sociala kompetens för hela livet. Vidare berättar de att leken innebär 
att vi som pedagoger måste erbjuda barn utvecklande lekmiljöer som inspirerar till ett lustfyllt 
lärande. Leken är en medfödd förmåga hos alla barn och den kan utvecklas med hjälp av 
samspel i den sociala omgivningen, barn utmanar och lär av varandra.  
 
Vidare berättar pedagogerna att många barn föredrar att leka själva och det är något man 
måste tillåta, men är det ett barn som alltid väljer att leka själv måste man uppmuntra och 
stötta barnet att finna glädje även i sampel med andra. Vi pedagoger är oerhört viktiga. Vi 
fungerar som förebilder och ska lära barnen att samarbeta och samspela tillsammans med 
andra vuxna och barn.  
 
Lotta: Ensamlek kan vara bra, men det är viktigt att lära barnen att samspela och att samarbeta med andra. 
 
I vårt insamlade material beskrivs att leken är barnets nyckel till utveckling. Leken finns hos 
alla barn och det är omgivningens uppgift att stimulera dem till att använda leken i sitt lärande 
och sin utveckling. De berättar att barn lär sig socialt samspel och får chans att bearbeta sina 
upplevelser samt förståelse och empati genom leken.  
 

Agneta: Leken är barnens egna inneboende kraft till att utvecklas. 
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Pedagogerna anser att barn lär sig hela tiden genom kompisrelationer och det är där barns 
fantasi utvecklas. Pedagogerna är överens om att det är pedagogen som kan bidra till att barn 
lär sig genom lek t.ex. genom att erbjuda dem material och genom att stötta och delta i barns 
lek. De lär sig att sätta ord på känslor och bearbeta intryck från vardagen. Pedagogerna anser 
att det är viktigt att reflektera över sitt förhållningssätt gentemot barnen så att barnen tillägnas 
så mycket som möjligt efter sina egna förutsättningar.   
 

Eva: I leken lär sig barn social kompetens som är viktigt i deras samspel med andra. Det är dina egna 
begränsningar som pedagog som sätter stopp för lärandet. 

 
Respondenterna uttrycker att leken lägger en viktig grund för barnets plats i samhället. Det är 
pedagogens ansvar att reflektera och erbjuda barn omväxlande aktiviteter så att deras lärande 
främjas. De flesta pedagoger ser språket som den viktigaste källan i leken. Genom leken 
används språket flitigt och nya begrepp tillägnas hela tiden. Pedagogerna är överens om att 
leken är det viktigaste för barns utveckling, de anser att barn måste få möjlighet att lära sig att 
leka och samspela med andra för det är en viktig del i livet. Leken bidrar till en känsla av att 
man är någon i ett socialt sammanhang och till att barn utvecklas på ett naturligt sätt berättar 
dem. Genom leken lär sig barn att möta andra barn, samt att kommunicera. 
 
Anna: Språket är det viktigaste barn lär sig genom lek. Där lär de sig nya begrepp och lär sig att sätta ord på det 

de leker. 
 
En annan aspekt på leken är att den ska finnas med i allt barnen gör. Det är genom leken som 
barnen tolkar och förstår sin omvärld. 

 
Bodil: Genom att ha roligt och lära tillsammans stärker vi barnen. 

 
Några anser att lärandet ska förknippas med glädje. Lärsituationerna ska vara lustfyllda för då 
lär sig barnen bäst och deras självkänsla stärks anser pedagogerna. Som pedagog sitter man 
med som medlare i leken och ger redskap för att utveckla den. Några av pedagogerna menar 
att det sker både ett positivt och negativt lärande vid bråklek. De säger att barnen lär sig 
genom att testa gränser men lärandet tillägnas först och främst när barnen känner glädje och 
har roligt tillsammans med vuxna men framför allt med andra barn. Genom att man ger 
barnen frihet att välja när de vill vara med eller inte så blir inte lärandet påtvingat hävdar de. 
Eftersom barnens lärande ska vara lustfullt ska man som pedagog har detta i åtanke och 
frångå att alla måste vara med på allt. De berättar att barn lockas till att vara med på olika 
aktiviteter genom att se att andra ha roligt och det ska man ta vara på.   

 
Eva: Barnen lär så mycket av varandra. Det är inte vi pedagoger som lär dem allt, man ska låna kompetens av 

varandra. 
 
Som pedagog är det frågan om ett givande och tagande i sampel med barnen. Vi ska lära 
barnen att stå på egna ben, och det gör vi genom att de lär av och med varandra, berättar en 
pedagog. Vi lär oss lika mycket utav barnen som de lär av oss berättar hon. Alla barn är unika 
och vi lär oss vad de behöver för att de ska utvecklas, lära och må bra.  
 

Christina: Leken bidrar alltid till lärande man lär sig något i alla möten. Det finns alltid ett lärande. 
 
Något annat som kommer på tal är att lärandet är en process som pågår hela tiden, att vara 
med och synliggöra lärandet i leken för barnen är betydelsefullt. Även i situationer där man 
först inte tror att de sker något lärande får man stanna upp och verkligen observera eller fråga 
vad det är som barnen faktiskt gör. Något som för vuxna kan ses som oviktigt och stökigt kan 
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för barn vara en viktig upptäckt. Man ska vara medveten om att barn testar och provar och 
skapar sig förstålelse genom allt de gör, och detta är något som vi kan vara dåliga på att förstå 
många gånger anser några av de tillfrågade pedagogerna.    
 

6.1.2 Det medierade 

 
Vygotskijs andra aktivitets kategori belyser hur vi tar del av vår omvärld med hjälp av olika 
redskap, vår upplevelse av omvärlden är beroende av dessa hjälpmedel. De redskap som finns 
överallt är ett stöd i vår vardag. Synliga verktyg är nödvändiga för att inre tankeprocesser ska 
kunna skapas. Våra tankar är alltså beroende av att vi förstå vår omvärld, vilket vi gör genom 
verktyg och hjälpmedel (Strandberg 2006). Pedagogerna menar att observation, intervju och 
dokumentation är redskap för att kunna ta tillvara på leken.    
 

6.1.2.1 Redskap för lek och lärande 

 
De flesta pedagogerna är överens om att de tar tillvara på leken i verksamheten. Det är mycket 
bra att vara delaktiga i leken, att vara med som stöd eller att sitta bredvid och ge tips är en 
viktig roll vi har. Ibland är man med, med kropp och själ berättar en pedagog. Hon berättar 
även att det viktigaste är att sänka sig till barnens nivå i leken, genom att sätta sig ner gör att 
du blir delaktig på ett bättre sätt. Man ska visa sig intresserad och fråga vad barnen gör. 
Pedagogerna tycker att man ska vara noga med att inte avbryta leken, något de anser att man 
gör alldeles för ofta idag. Vidare säger de att man ska låta barnen leka färdigt och inte låta sin 
egen planering gå före det barnen har påbörjat.  
 
För många pedagoger används matematik och språk som redskap i leken det är viktiga delar 
som barnen tillägnar sig och som lägger en viktig grund för ett fortsatt lärande. Även 
naturvetenskapliga begrepp exempelvis om djur och natur berättar några pedagoger att de 
försöker väva in i leken. Enligt pedagogerna är intervju, observation och dokumentation bra 
redskap för att kunna ta tillvara på leken, för då får man veta vad barnen är intresserade av 
berättar dem. Som pedagog kan man ansluta sig till leken och väva in lärandet genom att 
ställa frågor och utmana barnen i den pågående leken utan att störa dem. Pedagogerna säger 
att det i dag inte är fel att barnen får leka en hel dag, deras krav på att utföra aktiviteter och 
följa planeringar får inte ta över barnens lek. Pedagogerna hävdar att genom sitt deltagande 
hjälper man dem att så småningom klara av att leka själva.    
 
Lotta: Vi avbryter barn alldeles för mycket idag… Det är ju här de kan leka, en hel dag. Fast vi ska ju äta också. 
 
En förskollärare uttrycker att vi egentligen inte har några tider att passa på förskolan. Det 
enda som man måste göra är att passa mattider. Trots detta avbryter man barnen och de 
vuxnas planerade verksamheter för barn går ofta före barns lek.   
 

Anna: Genom att servera barnen begrepp i leken får de in lärande utan att de vet om det. Man leker in lärandet 
genom att lyfta något som de redan leker. 

 
Här förklarar respondenten att man ska vara lite före och medveten om vad barn faktiskt lär 
sig i leken. Man får ha en känsla för vad den redan pågående leken kan leda till. Att vi för en 
dialog och samtalar tillsammans med barnen är väldigt viktigt. Pedagogen ska visa på flera 
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möjliga vägar och få in barnen på nya banor så att de utvecklas efter sina förutsättningar och 
intressen. 
 

Eva: Man får fram mer av leken genom att inte döma direkt, utan att ta hjälp av leken för att få reda på vad 
barnen är intresserade av. Vad jag som pedagog ska lägga fokus på. 

 
I många situationer ska man hejda sig och stanna upp innan man går in och avbryter leken 
säger några pedagoger, man ska fundera över vad det är man ser annars är det lätt att inte vara 
medveten om vad som egentligen pågår berättar dem. Då kan man få reda på barnens intresse 
och ta till vara på det i lämpliga situationer. Pedagogerna är överens om att genom att 
observera barn kan man sedan erbjuda material och utforma miljöer efter vad de är 
intresserade av och vilka behov dem kan har. Man ska kunna känna av var man behövs i leken 
så att man inte går in och avbryter eller förstör den. Dessutom säger de att det också är viktigt 
att hjälpa de barn som saknar lekkoder genom att lära och stötta dem på deras väg att finna en 
plats i leken.  
 

Eva: Det är viktigt vilka ord vi använder. Vi ställer frågor så att barnen får syn på sitt eget lärande. 
 
Några pedagoger framhåller att en öppen dialog tillsammans med barn främjar deras 
språkutveckling och lärande. Små barn behöver höra ett ord många gånger för att hitta ordets 
innebörd samt att känna igen det. Som pedagog kan man ställa produktiva eller improduktiva 
frågor. Produktiva frågor är mer öppna frågor som oftare leder till diskussion, medan 
improduktiva frågor ges svar på direkt och som alltså inte för samtalet vidare. Några 
pedagoger berättar att de anser att man har en ”pedagogroll” där man stödjer leken, styr upp 
den för att undvika konflikter och man kan vara en hjälpande hand och ett redskap för barnen. 
De förklarar att den vuxnes roll är att inspirera, vara lyhörd samt att vara en bra förebild för 
barnen. Som pedagog bör man ha ett pedagogiskt synsätt och arrangera olika miljöer som 
bidrar till barns lek och lärande samt att bidra med material och rekvisita som kan göra leken 
mer ”levande” och intressant säger dem. Pedagogens roll innebär att bidra till att leken 
utvecklas. En annan roll som pedagogerna anser sig har är en ”lekroll”, som innebär att man 
leker tillsammans med barnen som en medaktör och där man får en roll och deltar i leken på 
barnens villkor. Pedagogerna menar också att man ibland kan ha en iakttagande roll där man 
får möjlighet till att observera de lekar som pågår för att på så sätt kunna bidra med det man 
anser behövs där.  
 
Lotta: Den vuxnes roll är att stimulera och att stötta barnen. Att ge dem material, se till att man har bra leksaker 

och rekvisita till leken. 
 
Att det finns gott om och varierat material på förskolan är något respondenterna anser som 
betydelsefullt. Redskap och verktyg gör att leken tillsammans med den vuxne kan utvecklas 
och få ny innebörd. 
 

Anna: Genom att vara med i leken hjälper man barnen att fortsätta leka. Man bidrar till att utveckla leken. 
 
Det berättas också att den vuxnas medverkan i leken innehar en viktig del i lekens utveckling. 
De menar att en vuxen behövs även för att stödja och hjälpa de barn som inte funnit en plats i 
leken. 
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6.1.3 Det situerade 

 
Vygotskijs tredje aktivitets kategori beskriver tankar om att människans aktiviteter alltid är 
situationsbundna. Man lär lättast genom att befinna sig i en miljö eller omgivning som 
underlättar lärandet (Strandberg 2006). Som pedagog ska man vara medveten om att den 
förskolemiljö som barn vistas i påverkar vilket lärande som barn tillägnar sig.  
 

6.1.3.1 Miljöns betydelse 

 
Pedagogerna är överens om att förskolans miljö, både inne och ute, är otroligt viktig för den 
möjliggör till barns lek och lärande. Som pedagog ska man vara medveten om att den 
förskolemiljö som barn vistas i bidrar till en viss sorts lärande. Därför är det bra att 
pedagogerna reflekterar över utformningen av de olika miljöerna på förskolan. Varje rum bör 
inspirera till olika slags lärande och kunskaper. Vidare berättar de att olika 
gruppkonstellationer skapas i en bra miljö vilket bidrar till att barnen ges möjlighet till att leka 
och utvecklas tillsammans. Som pedagog ska man vara lyhörd, man ska känna av leken och 
vara delaktig men även kunna ta ett steg tillbaka och observera den. En pedagog säger att det 
är viktigt att ta sig tid till att sätta sig ner tillsammans med barnen, pedagogerna ska utgöra 
den trygga basen på förskolan. Hon förklarar att genom aktiviteter som samling, drama, 
gymnastik och skapande verksamhet bidrar pedagogerna till barns lek och lärande.  
 
Våra respondenter är eniga om att det är betydelsefullt att vara lyhörd och lyssna på vad 
barnen säger. Majoriteten av pedagogerna anser att all lek leder till lärande. Men de har olika 
uppfattningar om hur den gör det. Att kunna lära sig utan att leka beror enligt några på i 
vilken situation barnet befinner sig i. Exempelvis vid rutinsituationer som på och avklädning 
och blöjbyten där ett samspel sker med vuxna. Här handlar det om den vuxnes förhållningssätt 
som möjliggör samspelet anser de. Som vuxen måste man göra även dessa stunder lustfyllda 
genom att föra en dialog med barnet, känner de sig trygga och glada då kommer också 
lärandet förklarar de. Några anser att man inte kan lära sig utan att leka. Medan andra hävdar 
att man kan lära sig utan att leka, men på ett mindre positivt sätt exempel på detta är när barn 
planlöst springer runt eller bråkar. Många pedagoger ser likheter med skolan där de hävdar att 
leken tyvärr glöms bort i de pedagogiska situationerna.   
 
Bodil: Ja, om man kan en sak tillräckligt mycket redan så lär man sig inget nytt. Vi som pedagoger ska då ge nya 

möjligheter och ladda leken ytterligare. 
 
Här anser pedagogen att om barnen upprepar sådant de redan behärskar leder detta inte till 
nytt lärande. Hon menar att det är pedagogens uppgift att utmana och inspirera barnen så att 
de tillägnar sig ny kunskap och färdigheter. Man lär sig inget genom att bara göra sådant som 
man redan kan. Pedagogerna berättar att man genom att exempelvis dokumentera leken kan se 
vad barnen kan och behärskar på egen hand. En pedagog förklarar att det förut inte var lika 
tillåtet att ”bara” leka i förskolan. Vidare säger hon att man idag ser allt lärande som leken 
bidrar med. Även i matsituationer anser pedagogerna att det sker ett mycket viktigt lärande 
som inte nödvändigtvis är lekbaserat. De menar att barnen tillägnar sig detta sorts lärande när 
de exempelvis häller upp mjölk eller delar frukt. Några pedagoger berättar att man förr var 
mer resultatinriktad och hade planeringar som skulle följas oavsett barnens intresse och det 
var noga att alla barnen gjorde samma sak. Man utgick från sig själv i stället för att utgå från 
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barnen. Idag ska man möta varje barn efter sina förutsättningar vilket leder till att arbetet är 
mer individuellt inriktat anser de.  

 
Christina: Man kan lära sig utan att leka men då är det inte på ett positivt sätt. Synliggör man lärandet på ett 

roligare sätt gör det att man lär sig mer. 
 
Förskolläraren pratar om hur man lär sig utan lek. Hon anser att det inte blir ett positivt 
lärande utan lekens hjälp. Genom att ta hjälp av leken i lärande situationer tror hon att barnen 
lär sig och tillägnar sig mer kunskap på ett lustfyllt sätt. 
 

6.1.4 Det kreativa 

 
Vygotskijs fjärde aktivitets kategori handlar om att vi är kompetenta till att förändra vår 
vardag. Detta gör vi med hjälp av andra människor, hjälpmedel och genom att veta hur vi ska 
förhålla oss till en viss situation. Genom att våga prova oss fram och utmana samtidigt som vi 
tar hjälp av samhällets artefakter gynnar vi vårt lärande (Strandberg 2006). Enligt 
pedagogerna provar barnen saker genom leken som vi inte alltid ser.  
 

6.1.4.1 Att påverka sitt lärande 

 
Intervjuerna visar en enighet om att lek innebär glädje, utveckling och lärande. De är också 
överens om att konflikthantering och turtagande är viktiga komponenter som utvecklas i 
leken. Barn utvecklar sin kreativa förmåga samt sin nyfikenhet anser de och genom leken kan 
barn bearbeta händelser som de varit med om. De menar att lek innebär samspel tillsammans 
med andra, men även att kunna leka själv och att barnets självkänsla och identitet stärks. De 
lär sig också turtagning och får möjlighet att prova på olika roller som erbjuds i leken hävdar 
pedagogerna. Något annat pedagogerna är samstämmiga om är att språket stärks genom att de 
lär nya ordbegrepp och formuleringar genom leken. I leken tillåts man dessutom att vara olika 
och att visa sina känslor.  
 

Agneta: Det är tillåtande att vara olika i leken och visa sina känslor genom den, exempelvis om man är ledsen 
eller arg. 

 
Någon uttrycker att många känslor får utlopp genom leken och att barn ges möjlighet till att 
vara känslosamma. Genom att barn får prova olika roller i leken, kan någon som vanligt vis är 
tillbakadragen får möjlighet till att visa en stark och framtonad karaktär genom rolleken. Detta 
är något som vi som pedagoger måste stödja och uppmuntra anser hon. 
 
Övervägande sägs det att en viktig roll som pedagogerna har är att utmana barnen så att de får 
syn på sitt eget lärande. Detta gör de genom att exempelvis ställa mot och följd frågor samt att 
ställ frågor där barnen får fundera vidare. Man ska tänka på att inte komma med direkta svar 
berättar en respondent. Känner barnen trygghet kan de lättare utvecklas i leken. Pedagogerna 
är överens om att man som vuxen har olika roller i leken. Det är viktigt att man som pedagog 
ger barnen tid och inte lämnar dem för att göra andra uppgifter som anses ”mer 
betydelsefullt”. En pedagog poängterar att man som vuxen ska vara noga med att inte avbryta 
varandra, utan vara uppmärksam på att när man samspelar i barns lek så ingår man i den och 
man ska inte glömma betydelsen av detta. Vidare anser de att barnen provar på och testar 
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gränssättningar genom leken och berättar att lärandet inte ska vara något tvång, barnen måste 
ha lust att lära och man ska möta barn i den utveckling de befinner sig just nu.  
 

Lotta: Barn måste ha lust att lära och det är ju ett av våra mål i läroplanen, ”ett lustfyllt lärande”. 
 
I citatet betonar hon läroplanens betydelse om ett lustfyllt lärande och säger att det är vårt 
uppdrag att uppfylla detta och berättar om hur man ska utgå från varje individ och anpassa 
lärandet efter barnens förmåga. Att lärandet ska vara roligt är något som vi måste ta fasta på 
och verkligen framtona poängterar hon.   
 

Agneta: All lek har en mening och ger ett lärande. 
 
En pedagog berättar att all lek är viktig och har en mening och lek och lärande är något som 
följs av varandra. Majoriteten av pedagogerna anser att man inte kan leka utan att lära. Man 
lär sig alltid något på ett eller annat sätt hävdar de. Lek och lärande är så nära sammanhörande 
att pedagogerna tycker det är svårt att nämna leksituationer och tillfällen där lärande inte sker. 
Någon berättar att exempelvis bråklek ger erfarenhet och sätter spår, där vi pedagoger måste 
stötta så att det bli ett lärande i dessa situationer också tillägger säger hon. Några pedagoger 
säger att det i bland kan vara svårt då lärandet sker på ett omedvetet och inte alltid synligt sätt 
för oss pedagoger. Barnen provar saker genom leken som vi inte alltid ser, exempelvis tränar 
de matematiska begrepp genom att bygga med klossar, sortera, samla och mäta. De förklarar 
att detta skulle kunna misstas för att vara ”bara lek” och ett ”tidsfördriv”, men pedagogerna 
menar att barnen tillägnar sig lärande även här, det sker ett lärande i leken hela tiden är 
pedagogerna överens om. 
 

Agneta: Ett barn som sitter och iakttar anses inte leka men lär sig ändå genom att observera det som sker. 
 
Det diskuteras även om lärande som inte alltid är synligt, men som ändå sker. Yngre barn 
tillägnar sig genom just observation samt genom att iaktta andra barn som leker. Pedagogerna 
tycker att man måste vara medveten om att alla barn lär på olika sätt, de menar att vårt 
samhälle är uppbyggt på ett socialt samspel där vi lär oss av och tillsammans med andra. 
Detta är något som avspeglar sig även på förskolan där barn imiterar och observera det andra 
gör för att så småningom klara av det själva.     
 

6.2 Sammanfattning  

 
En sammanfattning av våra intervjuer ska vi redovisa i följande avsnitt. Vi ska göra en resumé 
över pedagogernas syn på lekens betydelse för barns lärande och utveckling. Det resultat vi 
fått fram visar att pedagogernas uppfattning gällande lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling ofta stämmer bra överens. Insamlat material har även visat att svaren skiljer sig 
och det kommer vi att presentera här nedan. 
 

6.2.1 Omgivningens påverkan 

 
Gemensamt för samtliga respondenter är att barns lek är oerhört viktig och en grundläggande 
faktor för deras utveckling och lärande. De anser att leken är ett viktigt verktyg att arbeta med 
på förskolan som erbjuder ett lustfyllt sätt att arbeta. Detta gör de genom att själva delta som 
medaktörer och att bidra med hjälpmedel som till exempel rekvisita för olika lekar. Enligt 
pedagogerna har omgivningen stor påverkan och betydelse, eftersom barn lär sig och skaffar 
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erfarenheter i samspel med andra. Vidare lär de sig känna empati och förståelse med hjälp av 
andra genom leken. Intervju svaren visar att pedagogerna anser att det är deras uppgift att 
inspirera och utmana barnen och erbjuda dem utvecklande material för att göra leken och 
lärandet mer roligt. Vidare berättar pedagogerna att även ensamlek är bra men att man måste 
vara uppmärksam på barn som aldrig tar kontakt med andra barn. De är överens om att deras 
roll är att vara en förebild som lär barn att samarbeta och samspela både med vuxna samt med 
andra barn. Respondenterna menar att genom leken får barn chans att bearbeta sina 
upplevelser och på så sätt skapa sig förståelse för den omgivning som de vistas i. De viktiga 
relationer till kompisar som bildas i leken där också barns fantasi utvecklas betonas. I 
intervjuerna poängteras att man ska vara medveten om sitt förhållningssätt och hur man 
bemöter barnen. Detta för att så mycket som möjligt ska vara på en nivå som gagnar barnens 
utveckling.  
 
Övergripande anser pedagogerna att språket är den viktigaste källan i leken. Pedagogerna 
menar att barnen tillägnar sig språket och nya begrepp genom leken och tillsammans med 
omgivningen. Generellt hävdar pedagogerna att leken bidrar till att barnen lär sig att samspela 
samt att kommunicera med andra och även att de finner en egen roll i samhället. Pedagogerna 
berättar att det är deras ansvar att få barnen att känna glädje, de menar att barnen lär sig bättre 
när de är intresserade och tycker det är roligt. Det som däremot skiljer respondenterna åt är att 
alla inte anser att all lek är positiv. Någon pedagog hävdar att barn vid exempelvis bråklek 
inte tillägnar sig någon kunskap, medan andra menar att barn vid de tillfällena testar gränser 
och tillägnar sig nya erfarenheter genom denna lek. Slutligen visar våra insamlade data att 
pedagogerna ser sin roll som ett samspel med både givande och tagande tillsammans med 
barnen. De menar att deras uppgift är att lära barnen att bli självständiga individer samt att de 
ska synliggöra lärandet så att barnen vet vad det är de lär i olika situationer. Några pedagoger 
kommenterar slutligen att alla lär av varandra, både barn och vuxna och att det är genom detta 
samspel som man skapar viktiga och betydelsefulla relationer.              
 

6.2.2 Redskap för lek och lärande  

 
Alla respondenterna är inte överens om att de tar tillvara på leken i verksamheten, någon 
anser sig inte medverka medvetet i leken när barnen inte efterfrågat detta. Hon menar att man 
inte ska gå in och riskera att störa eller avbryta barns lek. Även om de övriga respondenterna 
anser att de tar tillvara på leken i verksamheten, får hon medhåll av dem då de tycker att man 
avbryter barns lek alldeles för ofta idag. Pedagogerna menar att man ska kunna frångå sina 
egna planer för att lyfta fram det som intresserar barnen. Några hävdar även att man som 
pedagog bör vara delaktig i leken antingen som stöd eller att sitta bredvid och ge tips. Vidare 
uttrycks det hur bra det är att vara med på barnens nivå, här syftas det på att man som vuxen 
ska sitta med barnen på golvet för att fullt ut kunna vara en medaktör. Detta menar 
pedagogerna att man ska göra för att man lättare kan föra en dialog med barnen, men även för 
att man får möjlighet att få syn på deras intresse genom att man är en medaktör i leken. 
 
Några pedagoger talar om hur man kan väva in matematik och språk i leken. De berättar om 
att de brukar prata mycket med barnen för att utveckla språket, samt att de tar tillvara på all 
den matematik som finns i barnens omgivning. Respondenterna menar exempelvis när barnen 
bygger, sorterar, ordnar eller samlar. Naturvetenskapliga begrepp handlar om det mesta som 
sker på förskolan så även detta ska vara en naturlig del i verksamheten säger de. En pedagog 
uttrycker starkt att hon anser att barn avbryts och stressas allt för ofta idag. Hon menar att 
barn måste få tillåtas att leka en hel dag. Samtliga respondenter tycker att intervju, 
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observation och dokumentation är bra redskap att använda sig av. Genom detta får man syn på 
och har möjlighet att synliggöra lek, lärande och utveckling i verksamheten 
 
Sammanfattningsvis anser pedagogerna att lärande är något som ständigt sker. Man ska därför 
vara medveten om vad barnen lär sig i leken samt vad den redan pågående leken kan leda till. 
Pedagogerna är eniga om att man med hjälp av samtal tillsammans med barnen samt att 
observera leken får reda på vad de finner intressant och roligt även hur man ska få in dem på 
nya vägar och spår. I samband med detta är det viktigt att man som pedagog utformar miljöer 
och bidrar med material som främjar leklusten samt utveckling och lärande hos barnen. Några 
pedagoger anser att man har två roller, en pedagogroll och en lekroll. Dessa två roller måste 
samverka för att bidra till en god lärmiljö. De förklarar att det inte bara handlar om redskap i 
form av material och rekvisita utan att pedagogen i sig är ett redskap. 
  

6.2.3 Miljöns betydelse  

 
Alla respondenter är överens om att både utemiljön och innemiljön har stor betydelse för 
barns upplevelser, lek och lärande på förskolan. De berättar att man som pedagog ska vara 
noga med hur man utformar och möblera förskolemiljön för att lärande i många fall är 
förknippat till den miljön man vistas i. Pedagogerna framhåller vikten av genomtänkta miljöer 
eftersom sociala interaktioner skapas lättare på dessa platser. En pedagog berättar att hon 
anser att aktivitet som samling, drama, gymnastik och skapande bidrar till barns lek och 
lärande. Ännu en gång poängterar pedagogerna hur betydelsefullt det är att vara lyhörd samt 
att lyssna på vad barnen säger. Gällande om all lek leder till lärande går pedagogernas åsikter 
isär. Några anser att all lek leder till lärande, de är övertygade om att det inte finns lek där 
lärande inte sker. Däremot hävdar de att i viss lek sker det ett negativt lärande. En pedagog 
berättar att en situation som redan är bekant för barnet inte bidrar till något nytt lärande, hon 
poängterar att pedagogens uppgift i dessa situationer ge nya möjligheter och att ladda leken 
ytterligare för att ett nytt lärande då sker. Uppfattningarna skiljer sig även gällande om barn 
kan lära utan att leka. Någon pedagog anser att inget lärande sker utan lek. Majoriteten anser 
dock att lärande utan lek sker vid exempelvis rutinsituationer som på och avklädning, 
matsituationer samt vid blöjbyten. Här menar de att det sociala samspel tillsammans med den 
vuxne är ett lärande som barn också har nytta av.  
 
Någon markerar särskilt att man genom dokumentation kan få syn på barnets intresse och 
utvecklingsnivå. Hon säger att man idag alltmer har insett lekens betydelse för barns lärande 
och utveckling, då det förr inte varit lika tillåtet att ”bara” leka i förskolan. Pedagogen berättar 
också att förskolan förr var mer resultat inriktad, pedagoger hade planeringar som till varje 
pris skulle följas. Här har det idag skett en stor förändring där arbetet idag är mer individuellt 
inriktat anser hon. Till sist förklarar en pedagog att man ska ta hjälp av leken i 
lärandesituationer för att hon anser att barn lär sig lättare under lustfyllda former.  Hon säger 
att man exempelvis kan ställa frågor till barn under lekens gång, som utmanar deras tankar 
men utan att störa eller avbryta den. 
       

6.2.4 Att påverka sitt lärande  

 
Samtliga pedagoger menar att lek innebär glädje, utveckling och lärande. De framhåller också 
att konflikthantering är något som barn utsätts för och lär sig hantera genom leken. 
Pedagogerna berättar att barns självkänsla och identitet stärks i samspel med andra, men även 
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när barn leker själva. En respondent förklarar att i leken får barnen tillfälle att visa känslor, 
hon säger också att leken kan bli ett forum där barnen testar olika roller. Detta kan bidra till 
något positivt, då ett barn vågar visa känslor som annars är undertryckta. Samtliga pedagoger 
anser att det är mycket viktigt att hjälpa barn att få syn på sitt eget lärande, eftersom de då kan 
påverka sina framsteg och sin utveckling. En pedagog framhåller en viktig synpunkt som 
ingen annan tar upp och det handlar om att man som vuxen ska vara noggrann med att inte 
avbryta varandra när man är en medaktör i barns lek. Detta är något som pedagoger ofta gör, 
berättar hon, vilket sänder ut signaler om att barns lek är okej att avbryta, vilket det absolut 
inte är. 
 
Våra respondenter har en gemensam syn på att leken och lärandet inte ska vara något tvång, 
de hävdar att alla inte behöver vara med på allt för att man ska möta dem i den utveckling där 
de befinner sig. En pedagog drar parallell till sitt uppdrag ur läroplanen, hon berättar om hur 
hon strävar efter att få ett lustfyllt lärande samt att utgå från varje individ. En respondent 
beskriver hur yngre barns lärande tillägnas genom exempelvis observation, de lär på ett sätt 
som inte alltid är synligt då de lär genom att iaktta andra barns lek. Slutligen talar 
pedagogerna om att det på förskolan många gånger handlar om att imitera och observera 
andra för att så småningom lära sig att klara av dessa situationer på egen hand. 
 

7. Diskussion  

7.1 Metod diskussion   

 
Till vår undersökning valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som undersöknings 
redskap. Detta val gjorde vi för att vi ansåg att intervju är ett bra verktyg för att söka svar på 
de frågor vi har ställt i vårt syfte. Enligt Trost (1997) handlar den kvalitativa metoden om 
individens egna åsikter, man ställer enkla frågor för att få breda svar. I efterhand funderar vi 
över om några av frågorna kunde ha utformats annorlunda för att förtydliga frågan. På frågan: 
om pedagogen anser att man kan lära utan att leka märkte vi att några pedagoger snabbt 
svarade nej, efter att ha analyserat intervjusvaren tror vi att dessa pedagoger svarade det som 
förväntades utan att reflektera över frågans innebörd. Vår förförståelse är att man kan lära 
utan att leka, men eftersom leken är det centrala och det viktigaste för barnen i förskolan 
antog vi att samtliga respondenters svar skulle bli nej. Det finns situationer som är 
pedagogiska utan att de innehåller lek, här förklarade de pedagoger som svarade ja på frågan 
att under exempelvis matsituationer kan man samtala på ett lekfullt sätt utan att leka. Även 
vid på och avklädning strävar man efter att få ett lustfyllt lärande men där man oftast inte tar 
hjälp av leken. I efterhand förstår vi att det är mycket viktigt att när man intervjuar ska inte de 
egna åsikterna eller förstålelsen påverka respondenten. Om man själv har en tanke om hur 
man tror att respondenten kommer svara på frågan, finns där en risk att man påverkar 
respondenten genom att man vinklar frågan på ett speciellt sätt. Eventuellt kanske man även 
hjälper respondenten att komma fram till ett svar som kanske inte är helt deras eget. För att 
undvika detta anser Kihlström (2006) att man med fördel ska skriva ner sin förförståelse om 
det ämne man valt att undersöka.  
 
En annan fråga som vi funderar över om den kunde ha ställts annorlunda är: om pedagogen 
anser sig ta tillvara på barns lek i verksamheten. Där anser vi att ett intervjusvar efter att ha 
analyserats, där en pedagog som svarat nej på frågan, ändå i sin förklaring visade att hon visst 
tog tillvara på leken i verksamheten, men på ett omedvetet sätt. Efter att ha analyserat alla 
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svar fick vi ny förståelse för vad lek och lärande handlar om i förskolan. Vi fick kunskap om 
att lek och lärande ser mycket olika ut beroende på vilken pedagog som man frågar. Trots att 
vi endast valt att använda oss av två förskolor och sex pedagoger kan vi se tydliga skillnader 
gällande deras förståelse, tankar och åsikter kring lek, lärande och utveckling.       
 
Vi tror att om vi även hade delat ut en self-report hade det varit till en fördel för några av våra 
respondenter. Detta för att vi stundtals märkte en viss nervositet och att respondenten ville ha 
längre tid att fundera på frågan, trots att vi var väl medvetna om att ge dem god tid till att 
svara. Vi tror även att en self-report hade kunnat bidra till att några respondenter vågat 
uttrycka sig mer och bidra med mer personliga och detaljerade svar.    
 
Några frågor kunde vi ha formulerat annorlunda då några pedagoger uttryckte att de tidigare 
hade svarat på den ställda frågan. Vi var medvetna om att det fanns frågor som liknade 
varandra och detta var något som vi upplyste pedagogerna om innan intervjun. Då förklarade 
vi även att detta berodde på att vi ville få så utvecklade svar som möjligt från dem.  
 
Kihlström (2006) skriver att man före och under intervjuarbetet ska vara medveten om vad de 
etiska reglerna innebär. Vi anser att vi har följt och funderat kring samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet under hela vårt arbete. Dels 
genom att våra respondenter medverkade frivilligt och när som helst kunde avbryt intervjun 
också genom att ett missivbrev delades ut. Vi har även fingerat namn på respondenter och 
förskolor för att säkra oss om att de ska förbli anonyma. Slutligen kommer våra data inte 
användas till något annat än denna undersökning. 
 
Efter insamlingen av vårt material känner vi att det var mycket synd att vi endast kunde 
använda bandspelare vid två av de sex intervjuerna. Detta för att en bandspelare inte 
fungerade vid intervjutillfället, samt att en pedagog inte ville bli inspelad. Utan bandspelare 
finns risken att man inte hinner skriva ner allt som respondenten säger vilket kan leda till att 
man missar väsentligheter. Har man tillgång till en bandspelare kan man fokusera på det som 
sägs och inte på att hinna skriva. Eftersom vi vid de flesta intervjuerna skrev ner svaren för 
hand fick respondenterna god tid på sig att svara och formulera sina svar. I vår undersökning 
använde vi oss av ostrukturerade kvalitativa intervjuer som innebär ett antal öppna 
intervjufrågor som kan ställas utan inbördes ordning och utan rätt eller fel svar (Stukát 2005).  
Eftersom de öppna frågorna gjorde att intervjun blev som ett samtal och utan rätt eller fel svar 
gavs respondenterna tillåtelse att uttrycka sig helt fritt.  
 
Vårt val av analysmetod grundar sig på Vygotskijs tankar om aktiviteter som leder till lärande 
och utveckling. Detta var en metod som vi efter bearbetning av vårt material tyckte stämde 
överens på vad våra respondenters svar handlade om. Vi anser att Vygotskijs teori passade 
väldigt bra för vårt syfte och för respondenternas svar, som var inriktade på det sociala, 
pedagogiska hjälpmedel, miljö och kreativitet (Strandberg 2006). 
 
När det gäller urvalet har vi funderat över hur studiens utfall hade kunnat bli annorlunda om 
vi valt att intervjua fler än sex respondenter och om vi kontaktat pedagoger som vi inte är 
bekanta med sedan tidigare. Trots att vi endast intervjuat sex pedagoger ser vi att våra 
insamlade data visar på klara skillnader i deras åsikter och synsätt. Detta får oss att fundera 
vidare på om ett ökat antal respondenter hade påverkat studiens reabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. 
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Även om vi i efterhand inser att vi bland annat kunde ha ställt någon fråga annorlunda, lagt 
till eller tagit bort någon fråga eller utökat antalet respondenter, anser vi att det trots detta 
finns tillräckligt med empiriskt material för att kunna besvara vårt syfte.  
 

7.2 Resultatdiskussion  
 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra, beskriva och diskutera det analyserade resultatet 
utifrån de mest centrala åsikterna som våra respondenter beskrivit. Detta knyter vi till för vår 
undersökning relevant litteratur. Vi kommer även att ge en redogörelse för likheter och 
olikheter, samt det vi har funnit extra intressant för vår undersökning relaterat till vårt syfte.    
 

7.2.1 Redskap och olika roller  

 
Efter att vi analyserat resultatet från våra intervjuer lade vi märke till att de flesta av 
respondenternas åsikter stämde överens med varandra. Leken är en viktig del i barns 
utveckling. Den är en central del i förskoleverksamheten och pedagogerna anser att leken är 
ett betydelsefullt verktyg att arbeta med på förskolan. Enligt Lillemyr (2002) och Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) är leken viktig för alla barn, den gör dem engagerade, 
spontana och bidrar med glädje, leken har en stor betydelse både för lärandet och för det 
sociala samspelet. Detta tycker vi är viktigt att tänka på som i vårt kommande yrke som 
förskollärare. Vi håller även med pedagogerna som är överens om att det samspel som barn 
tränar i leken är oerhört relevant för den fortsatta utvecklingen. De menar också att leken 
bidrar till att barns intressen synliggörs och deras tankar ges möjlighet till att utvecklas. I 
läroplanen kan man läsa att förskolans uppdrag bland annat handlar om att verksamheten ska 
grunda sig på barns intressen, erfarenheter och lust till att lära. Barn tillägnar sig kunskap när 
de leker och samspelar, men även när de observerar, undersöker och experimenterar 
(Utbildningsdepartementet 1998).  
 
En pedagogs åsikt skiljer sig gentemot de övriga respondenterna, då hon inte anser sig ta 
tillvara på barns lek i den dagliga verksamheten. Pedagogen berättar att hon deltar först när 
barnen tar initiativ och påkallar hennes uppmärksamhet. De övriga respondenterna menar att 
de tar tillvara på barns lek i verksamheten. Dessa pedagoger väljer att stötta leken med hjälp 
av sitt deltagande. Vi menar att det eventuellt är så att de pedagoger som anser sig ta tillvara 
på barns lek i verksamheten ständigt växlar mellan en pedagogroll och en lekroll vilket 
medför att de deltar på sitt eget initiativ men även då barnen frågar efter det. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar att leken är beroende av de vuxnas känslor gentemot 
den. Här anser vi att pedagogerna är väl insatta i hur deras deltagande påverkar barnet i leken. 
Den pedagog som inte anser sig ta tillvara på barns lek är i en pedagogroll och vill inte störa 
leken förrän barnen ber om hennes medverkan, först då går hon över till en lekroll. Detta får 
oss att reflektera över det som Tullgren (2004) skriver om att det inte alltid är positivt med 
vuxnas deltagande i barns lek, då de många gånger riskerar att avbryta eller ändra leken för att 
de inte är medvetna om dess innehåll. Detta är något som vi anser att man bör reflektera över i 
sitt deltagande. Även Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) skriver att man som verksam 
och engagerad pedagog ibland måste reflektera och fundera över sin syn på barns lek, 
utveckling och lärande samt vilken roll man själv har i detta. 
 
Att arbeta med matematik och naturvetenskap i leken är något som flera av pedagogerna tar 
upp som något väldigt positivt. De menar att leken kan ha många olika sidor och en av dem är 
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att fungera som ett redskap för lärande och förståelse i dessa ämnen. I läroplanen kan man 
läsa att man i verksamheten ska erbjuda barn att använda sig av olika uttrycksformer så som 
bild, sång, musik och rörelse. För att bidra till barns utveckling och nyfikenhet ska man även 
använda sig av matematik och skriftspråk i den dagliga verksamheten 
(Utbildningsdepartementet 1998). 
        

7.2.2 Interaktion och samspel  

 
Pedagogerna är eniga när det gäller att barn lär sig samspela genom lek och på så vis 
socialiseras in i samhället. En pedagog uttrycker att ensamlek är viktigt men interaktion med 
andra är en förutsättning för att kunna bli en del av samhället, hon berättar att barn lär sig 
genom att observera, imitera och ta hjälp av andra. Säljö (2000) menar att man i det 
sociokulturella perspektivet anses som deltagare i sociala samspel, där man lär sig att föra sig 
och ingå i olika sammanhang och miljöer. Säljö pratar om att något man en gång lärt sig i en 
situation använder man sedan i liknade situationer men i andra sammanhang. Strandberg 
(2006) skriver att Vygotskij anser att samspel inte bara kan bidra till lärande och utveckling, 
utan att det faktiskt är lärande och utveckling. Vidare skriver Strandberg att barn inhämtar 
kunskap med hjälp av människor i sin omgivning. Det är något som vi vill bidra till genom att 
vara bra förebilder för barn. Det finns likheter i det pedagogerna anser som viktiga 
komponenter gällande interaktioner och sociala samspel och Vygotskijs proximala 
utvecklingszoner. Utvecklingszonerna handlar om det man gör med hjälp och stöd från andra 
som man sedan klarar av på egen hand (Strandberg 2006).  
 
Pedagogerna pratar mycket om språkutveckling i samband med lek. De berättar att man som 
pedagog ska använda sig av många ord för att utveckla barns ordförråd, ordförståelse och 
språk. Även Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att det är i sociala 
interaktioner som språket utvecklas. Pedagogerna talar även om att barn lånar kompetens av 
varandra när de interagerar i leken. Här drar vi paralleller till Carlgren (1999) som skriver att 
kunskap föds i möten mellan människor. När det gäller den vuxnes roll kan man läsa i 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) att man som vuxen ska visa intresse för barns idéer 
och i samtal ska man ställa produktiva frågor så att deras tankar och ordförråd utvecklas. När 
pedagogerna pratar om sin uppgift och sitt uppdrag är de överens om att det främst handlar 
om att vara en bra förebild. Hundeide (2006) framhåller att de personer som finns i barnets 
närhet ska vara förebilder och hjälpa dem att utveckla social kompetens. Pedagogerna säger 
också att det är i leken som viktiga kontakter knyts och där fantasin får utlopp. Hundeide 
(2006) beskriver hur de vuxnas förhållningssätt avspeglar sig på hur barnet förstår sig själv 
och hur deras lust och vilja att prova på och undersöka saker påverkas. Det är därför viktigt att 
man som pedagog reflekterar över sitt synsätt samt sitt bemötande gentemot barn.  
 
Generellt anser pedagogerna att det alltid sker ett lärande i lek. Men några respondenter 
uttrycker att all lek inte är positiv och bidrar till ett lärande. De förklarar att de syftar på 
ostrukturerad verksamhet där barn springer runt och till synes inte har någon plan för sina 
handlingar. Dessa situationer handlar ofta om hur pedagoger upplever barnens aktivitet. 
Lillemyr (2002) skriver att det är viktigt att se leken ur barnets perspektiv, eftersom lek för 
dem är något roligt. Roligast har barn när de själva får bestämma lekens struktur och 
innebörd. Även i Hangaard Rasmussen (1993) beskrivs denna sorts lek eller aktivitet. Han 
menar att barn efterfrågar denna typ av aktivitet, då de i livliga lekar inbjuds till att utmana 
varandra, de fångas också av den fart som karaktäriserar denna form av lek.  
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7.2.3  Närmiljö och upplevelser  

 
Åsikterna skiljde sig även bland respondenterna när det handlar om att lära utan att leka. 
Majoriteten anser att det finns tillfällen på förskolan där det sker lärande utan lek. Det kan 
handla om situationer som på och avklädning, blöjbyten och matsituationer där man samtalar 
och samspelar med barnen. Pedagogerna menar att dessa aktiviteter bidrar till ett lustfyllt 
lärande utan att leken nödvändigtvis finns med. De pedagogerna med en annan uppfattning 
menar att ett lärande utan lek kan liknas vid ”korvstoppning” och de anser att detta är ett 
negativt sätt att lära. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) skriver att barn behöver veta 
vad saker som de kommer i kontakt med heter för att de lättare ska komma ihåg det. I 
exempelvis omsorgssituationer är det därför viktigt att vi samtalar mycket tillsammans med 
barnen för att deras lärande ska befästas. Det avvikande utfallet i studien på denna fråga kan 
förstås som att respondenterna uppfattat frågan på olika sätt och att deras svar vid en djupare 
diskussion hade närmat sig varandra.  
 
Gemensamt för alla pedagoger är att miljön har stor betydelse för barns vistelse på förskolan. 
De poängterar att både utemiljön och innemiljön ska inspirera och uppmuntra till lek och 
lärande. Detta överensstämmer med det Lyttkens (1994) anser om att det är i en stimulerande 
miljö med blandade intryck som barnen lär sig mest. Vid en intervju berättar respondenten att 
hon försöker utforma miljön så att barnens sinnen stimuleras och så att barnen utmanas och 
inspireras till att våga sig på nya saker. Det pedagogen säger kopplar vi till det man kan läsa i 
Hangaard Rasmussen (1993). Han menar att fram till det att barnen är 7 till 8 år handlar det 
mesta i deras omvärld om sinnliga upplevelser och att de lär känna sin egen kropp och sina 
begränsningar. Det betonas särskilt från en av de intervjuade pedagogerna att observation och 
dokumentation är mycket bra verktyg som bidrar till att man tydligt ser vad barn är 
intresserade av, vad de saknar samt hur verksamheten behöver utvecklas.      
 

7.2.4  Experimentera och undersöka  

 
Enligt flera respondenter i vår undersökning är leken något som förknippas med glädje och 
utveckling. De säger också att barn har en vilja att prova och lära sig nya saker. När man 
experimenterar och undersöker saker antingen med hjälp av någon eller genom att man 
försöker själv stärks kunskaper och ett utvecklat lärande sker (Pramling Samuelsson & 
Mårdsjö 1997). En pedagog anser att barn i en genomtänkt och planerad miljö ges möjlighet 
och får lust till att utforska, experimentera och fantisera. I Lindqvist (1996) kan man läsa att 
enligt Vygotskij är leken en kreativ verksamhet där pedagogerna ska ha ett nyskapande och 
initiativrikt förhållningssätt. Ur ett sociokulturellt perspektiv lär vi oss uppmärksamma, 
beskriva och agera i verkligheten på ett sätt som omgivningen tillåter och bidrar med (Säljö 
2000). En pedagog berättar att man ska vara lyhörd, man ska delta i leken men även kunna stå 
bredvid och observera den. Detta kan jämföras med det som Knutsdotter Olofsson (2003) 
skriver om. Hon menar att för den som observerar leken är den inte lika verklig som för den 
som deltar. En pedagog förklarar att hon är med i leken ”med kropp och själ” och hon berättar 
även att de har en överenskommelse i arbetslaget att inte störa den som medverkar i barns 
aktiviteter. Detta anser vi visar på en stor förståelse och ett engagemang i barns lek. Ännu en 
gång vill vi hänvisa till Knutsdotter Olofsson som skriver i Lumholdt (2003) om tre viktiga 
grundregler nämligen ge leken tid, stör inte leken och delta i barns lek. Majoriteten av 
pedagogerna anser att all lek leder till lärande de säger att det är den vuxnes uppgift att vara 
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tillåtande i leken så att barnen vågar utmana sig själv och varandra. Vidare berättar 
respondenterna att man genom att bidra med material och rekvisita får barnens lek att 
utvecklas och vidgas.  
 
En pedagog beskriver att man inte ska vara rädd för att utmana barnen. Man ska inte göra det 
för lätt för dem berättar hon. Fortsättningsvis säger hon att det är med hjälp av utmaningar och 
genom att experimentera och när barnen får prova sig fram som de lär sig. Det arbetssätt som 
pedagogen pratar om är några av de riktlinjer som man ska följa enligt läroplanen där det 
bland annat står att verksamheten skall gynna leken, fantasin och göra lärandet roligt. Den ska 
också ta tillvara på barns intresse, nyfikenhet och begåvning (Utbildningsdepartementet 
1998). Även Qvarsell (2000) hävdar att barn som vistas i inspirerande och kreativa miljöer där 
vuxna visar välvilja för deras intresse får ett utvecklat lärande. 
   

7.3 Didaktiska konsekvenser 

 
Det insamlade intervjumaterialet samt det som framkommit i vårt resultat kommer vi att ha 
nytta av. Detta därför att leken är en central del i förskolans verksamhet och det är av största 
vikt att den synliggörs och tas tillvara på i barns utveckling och lärande. I vår kommande 
yrkesroll kommer vi att arbeta med leken som ett pedagogiskt redskap och utifrån denna 
studie har vi kunnat tillägna oss fler och nya kunskaper kring detta. Intervjuerna där sex 
pedagogers olika syn och uppfattningar angående lek, lärande och utveckling har medfört att 
vår egen förförståelse har styrkts, men även nya infallsvinklar har skapats.  
 
De intervjuade pedagogerna var överens om lekens viktiga roll i barns utveckling och 
poängterar allt den bidrar med. En pedagog framhåller att i leken tränar barn socialt samspel 
och de lär sig att känna empati och förståelse för varandra. En annan pedagog menar att leken 
bidrar med utveckling av språket, konflikthantering och stärker barns identitet. Detta är något 
som vi tycker att man måste vara noga med att lyfta och arbeta vidare med i sitt arbetslag. 
Gemensamt för samtliga pedagoger i undersökningen är att de anser att deras eget 
förhållningssätt gentemot barn är av stor vikt. Som vuxna är de förebilder för barn som ska 
bidra med glädje, trygghet och inspiration. Man ska även vara lyhörd samt finnas med som ett 
stöd i barns lek anser de. Detta anser vi visar att samtliga intervjuade respondenter är 
medvetna om sin betydelse. I den kommande yrkesrollen kommer vi ständigt att reflektera 
över vårt uppdrag och förhållningssätt gentemot barnen. Sammanfattningsvis ser vi att leken 
har en oerhört viktig del i barns utveckling och lärande och att pedagogen har en viktig roll i 
denna process. I läroplanen kan man läsa om hur man i arbetslaget ska reflektera över sitt 
förhållningssätt och sin pedagogiska roll.  
 

Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen 
kunskap och lärande (Utbildningsdepartementet 1998 s 6). 

 
Detta är något som en av de intervjuade pedagogerna reflekterade kring. Hon berättade att när 
man deltar i barns lek och är en medaktör i den ska man vara noga med att inte låta andra i 
arbetslaget avbryta den aktivitet man är med i. Detta visar på att pedagogerna har en bra 
dialog med varandra och har samtalat om vilken inställning de har till lek, kunskap och 
lärande. För att bli medveten om varandras förhållningssätt i arbetslaget är detta begrepp som 
ständigt ska diskuteras. Det är även av stor vikt att man försöker föra en diskussion med lärare 
i förskoleklass samt skolans yngre årskurser så att de även där använder leken som ett verktyg 
i verksamheten.  
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Vi anser att syftet är besvarat då det grundligt kunnat redogöras för hur pedagogen ser på 
lekens betydelse för barns lärande och utveckling, hur pedagogerna använder sig av leken i 
lärandesituationer samt om de medvetet arbetar med leken som ett redskap för barns lärande i 
verksamheten.  
 
De didaktiska slutsatser som framkommit är att leken behövs för att stimulera barns lärande 
och utveckling. Det krävs engagerade pedagoger som vågar och vill arbeta med leken som ett 
pedagogiskt redskap. För att uppnå detta ska leken inte bara finnas med i den dagliga 
verksamheten som pedagogen planerat, man ska även utforma inne och utemiljö så att leken 
främjas. 
 

7.4 Fortsatt forskning  

 
Undersökningen har handlat om hur några pedagoger ser på lekens betydelse för barns lärande 
och utveckling. Vi har under arbetets gång uppmärksammat att forskning gällande små barns 
lek och lärande är ett relativt nytt forskningsområde, som vi gärna hade sett mer empirisk 
forskning kring. Det hade även varit intressant att belysa barns tankar och åsikter kring lek 
och lärande. För att få reda på detta hade vi kunnat observera barns lek eller använt oss av 
barnintervjuer.  
 
Ett annat redskap som vi med fördel hade kunnat använda oss av är ”self-report”, då 
respondenterna genom detta hade fått ytterligare ett tillfälle till att reflektera över sina åsikter 
och tankar kring barns lek, lärande och utveckling. Vi hade genom att använda oss av detta 
redskap kunnat utforma våra intervjufrågor eller ställa följdfrågor utefter de svar vi fått in i 
pedagogernas ”self-report”. Vidare anser vi att det hade varit intressant att undersöka vårt 
valda ämne utifrån någon annan ansats än den vi valt t ex ur ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv, då vi hade haft möjlighet att undersöka barns lek, lärande och utveckling ur ett 
mer individuellt perspektiv. 
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7.5 Avslutning 
  
Vi vill tacka alla respondenter som så välvilligt ställde upp så att vårt examensarbete kunde 
genomföras. Även vår handledare Maria Reis vill vi framföra ett tack till då hon stöttat oss 
under arbetets gång. Som avslutning presenteras en dikt som enligt oss handlar om lekens 
möjligheter. 

 
 

Barnen leker, när de leker ekar 

Livets egen låt i deras lekar 

Gäll och yster eller dystert dov. 

Ljuder den så länge den får lov. 

Allt de tror och vet om verkligheten 

Gör de lek av, det är märkligheten. 

Vuxna tror att lek är tidsfördriv, 

De har fel i detta 

Lek är liv! 

(okänd författare) 
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