
 

 Akademin för utbildning och ekonomi 

Pedagogen, leken och läroplanen 

- en intervjustudie med pedagoger i förskolan 

Gabriella Enderberg och Mari Svedberg 

Oktober 2010 

Examensarbete, 15 högskolepoäng 

Didaktik, grundnivå 

Lärarprogrammet 

Handledare: Fredrik Lindstrand 

Examinator: Elisabeth Björklund 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enderberg, Gabriella & Svedberg, Mari (2010): Pedagogen, leken och läroplanen – en 

intervjustudie med pedagoger i förskolan. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. 

Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

Sammanfattning  

Examensarbetet handlade om att ta reda på hur pedagoger beskriver betydelsen av barns lek, 

samt hur man implementerar läroplanens delar om lek i verksamheten. Syftet med studien var 

att få reda på hur pedagogerna beskriver delaktighet och betydelse av barns lek. Samt om de 

aktivt arbetar med läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) när det gäller 

leken och pedagogen. 

 

Den teoretiska utgångspunkten i arbete är det sociokulturella perspektivet som handlar om 

lärande genom samspel och interaktion med andra människor. 

 

Studien bygger på intervjuer med sex pedagoger. Metoden som vi valde var intervjuer och 

detta valdes på grund av att det passade bäst med det som vi ville undersöka. Vi ville ta reda 

på pedagogers beskrivningar om pedagogen, leken och läroplanen. 

 

I analysen av det empiriska materialet framträder det hur pedagogerna beskriver lekens 

betydelse och hur de arbetar med leken utifrån läroplanen. Samtliga förskollärare hade en 

positiv inställning till barns lek och de ansåg att lek är ett bra verktyg för barnens 

erfarenheter. Det som framkommer av studien var att pedagogerna ansåg att leken är 

betydelsefull. De arbetade inte med leken utifrån läroplanen på det sätt som de upplever att 

man borde eller skulle vilja i verksamheten. Pedagogerna menade att tiden till reflektion över 

läroplanens olika delar inte finns vilket gör att dokumentet hamnar utanför 

verksamhetsplaneringen.  

 

Tolkningen av pedagogernas svar visade på att de verkade ha liten medvetenhet om lekens 

betydelse för barn. Pedagogerna menade att deras uppgift var att finnas till hands för barnen. 

Att aktivt delta i lek var inte något som prioriterades, detta på grund av att de menade att 

leken skulle ses som barnens egen tid. 

Nyckelord: lek, lärande, läroplan, pedagog, sociokulturellt perspektiv
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1. Inledning 

I detta kapitel redogör vi för vårt val av problemområde. Vi redogör även för läroplanen för 

förskolan eftersom vårt arbete till stor del handlar om detta dokument. 

1.1 Bakgrund 

Leken har alltid varit viktig för barns lärande och den ska också vara lustfylld och leda till 

lärdom för barnen. Barnen, menar Welén (2009), är kompetenta och alla har kunskaper med 

sig som de sedan utvecklar vidare via leken. Huizinga (2004) menar att leken är något centralt 

för både vuxna och barn. Leken medför glädje och spänning eftersom den är något utöver det 

”vanliga” i livet, med detta menar han att man tar ett avbrott och går in i någon form av 

låtsaskaraktär. Leken är en central del för barnen på grund av den har en grundläggande 

betydelse för barns utveckling och lärande (Lillemyr, 2002). 

  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att pedagogens roll i förskolan är att ge 

barnen upplevelser och erfarenheter för att stödja dem i eget lärande. I läroplanen för 

förskolan står det att i verksamheten skall barnen möta vuxna som är engagerade och som ser 

varje barns möjligheter. De vuxna skall ge barnen kunskaper och upplevelser som inbjuder till 

lek (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Under vår tid som lärarstudenter vid högskolan i Gävle har stor del handlat om barns lek och 

vilken betydelse leken har för barns lärande och utveckling. Det har belysts att vikten av 

pedagogens roll i förskolan är central och med detta menar vi att pedagogerna skall finnas till 

hands för att utmana och stödja barnen i deras utveckling. Med pedagog menar vi i denna 

studie verksamma förskollärare med förskollärarexamen.   

 

Genom detta arbete synliggör vi hur pedagoger beskriver vad de anser att leken har för 

betydelse för barnen, samt hur pedagogerna ser på sin delaktighet i lek. En annan del vi 

belyser är vad läroplanen för förskolan beskriver om lekens betydelse för barn och 

pedagogen.  

 

Det perspektiv vi utgår ifrån i arbetet är det sociokulturella perspektivet som handlar om 

interaktion och samspel med andra människor. 
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1.2 Läroplan för förskolan  

När vi studerat läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) har vi gjort 

medvetna val av de delar vi vill belysa. Det vi redogör för är den tolkning vi har av läroplanen 

vad gäller lek och pedagog. Det vi valt ur läroplanen är både där begreppen lek och pedagog 

finns samt hur man i läroplanen redogör för olika delar där leken framträder.  

 

Läroplanen för förskolan är ett dokument som alla förskollärare skall följa. Funktionen av 

läroplanen är att den skall fungera som mål för den pedagogiska verksamheten. Den 

innehåller strävansmål och riktlinjer för verksamheten vad gäller det enskilda barnet i 

utveckling och lärande. Läroplanen anger de nationella målen, inte hur målen skall uppnås.  

 

1.2.1 Läroplan för förskolan, lek och pedagog 

Nedan följer en sammanfattning ur läroplanen för förskolan som vi har sammanställt utifrån 

vår tolkning vad gäller lek och pedagog som beskrevs i föregående avsnitt.  

 

I leken stimuleras barns fantasi, kreativitet, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Leken är viktig för barns utveckling 

och lärande, arbetar man medvetet med leken utvecklas barns lärande. Barns lärande skall 

baseras på samspel mellan barnen och mellan barn och vuxna, de vuxna skall möta barnen 

och se varje barns möjligheter och de vuxna skall engagera sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och 

deras vilja och lust skall stimuleras genom lärande.  

 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till att vara 

och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, samt att det skall 

erbjudas en god pedagogisk verksamhet för barnen där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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2. Introduktion till betydelsen av lek 

I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva olika författares beskrivningar om vad lek är, samt 

vad leken har för innebörd för pedagogerna, socialisationen och lärandet. 

2.1 Begreppet lek 

Definitionen av ordet lek är inte en självklarhet eftersom begreppet är svårt att förstå. Anser 

man att barnen leker när de gungar, lägger pärlor eller ritar? (Knutsdotter Olofsson, 2002).  

Det är lätt att ge exempel på olika lekar men svårt att definiera vad lek är.  Allting är möjligt 

eftersom det är ”på låtsas”, men att ge en heltäckande förklaring till vad lek är, är svårare 

(Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 2001). Leken är en värld för sig själv som är oberoende av 

verkligheten (Knutsdotter Olofsson, 2002). Även Huizinga (2004) talar för att ordet lek är 

svårdefinierat. Han menar att man kan beskriva lekens kännetecken men inte dess definition. 

Han anser att leken är en verklighetsflykt där barnen tillträder en tillfällig aktivitetssfär med 

sin egen mening då de leker. Smidt (2010) försöker att definiera ordet men menar att det är 

svårt att definiera det med en enda ståndpunkt. Hon menar att det finns flera olika 

kännetecken som kan förankras med lek. Lillemyr (2002) menar att genom olika teoriers 

grundsyn kan de tillsammans komplettera varandra och framställa kännetecken för leken. 

Med det menar han att lek är ett begrepp med bred definition eftersom den har inslag av olika 

delar. Johansson (2008) menar att begreppet är svårbestämt men att man kan konstatera att 

lek är något positivt som bidrar till utveckling och välmående.  

2.2 Lek som socialisation och lärande 

I leken gör barnen erfarenheter genom sin fantasi för att lära känna sig själva. När de lär 

känna sig själva utvecklar de samspel till andra och leken blir ett sätt att socialisera sig 

(Lillemyr, 2002). Mårdsjö och Pramling Samuelsson (2007) menar att i lek skapar barn en 

värld av mening och värden. Barn samspelar med varandra vilket ger dem en arena för att lära 

och utveckla kommunikativ kompetens. Genom den kommunikativa kompetensen förstår man 

leken som en social aspekt där relationer byggs upp. Barnen behöver inte kommunicera med 

en konkret person utan det kan till exempel vara en "låtsaskompis" som barnen samtalar med. 

Vidare beskriver författarna att lek och lärande kan ses som två olika dimensioner och att 

dessa har gemensamma nämnare, exempelvis lust, kreativitet och barns valmöjligheter. 

Författarna påvisar att begreppen är skiljbara men samtidigt oskiljbara eftersom det handlar 

om begreppsdefinitioner (Mårdsjö och Pramling Samuelsson, 2007).  
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2.3 Pedagogens roll i leken 

De vuxna kan skapa förutsättningar för barnen. Ses barnen som aktiva och kompetenta 

förändras vuxenrollen. Det innebär att man utgår från sociala aspekter där kommunikation är 

en del och att reflektera och utmana är en annan. Vuxnas attityder till barns lek är 

betydelsefulla för hur leken kan komma att utvecklas. All form av lek leder inte nödvändigtvis 

till fantasi och lärande vilket gör att de vuxna måste finnas till och vidareutveckla leken. 

Pedagogen blir en viktig länk för att tolka och reflektera kring innehållet som barnen ger 

uttryck för (Jonstoij, 2000). Den vuxne skall delta i barnens lekar för att påverka deras sociala 

utveckling. Barn är födda med en förmåga att leka men för att leken skall utvecklas bör vuxna 

vara aktiva med barnen. Leker vi med barnen lär vi dem leksignaler samt vad som är på riktigt 

och vad som är på låtsas (Knutsdotter Olofsson, 2006). Pedagoger bör tänka på att barnen har 

tidigare erfarenheter med sig in i verksamheten och detta kan de vuxna använda sig av 

(Jonstoij, 2000). 

För att främja varje barns utveckling och lärande skall verksamheten inom förskolan medvetet 

präglas av lek där vuxna är engagerade och tar tillvara på alla tillfällen (Skolverket, 2005). De 

vuxna kan inte vara med överallt och detta kan medföra att de inte förstår vad leken handlar 

om (Johanssson, 2007). Markström (2007) menar att de vuxna sällan är delaktiga i barnens 

lekar. Detta kan medföra att de ger barnen instruktioner om hur något skall göras istället för 

att hjälpa barnen i den direkta situationen. 

 

Det är viktigt att lyssna på barnens egna idéer, pedagogens roll blir därför att finnas till hands 

och stödja barnen för att de ska få syn på andras idéer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). Säljö (2000) menar att lärande inte enbart ska utgå från tidigare generationers kunskap 

för då skulle samhället vara oföränderligt, med detta menas att man måsta ta del av barnens 

intresse.  
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2.4 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetet syftar till att undersöka pedagogers beskrivning av barns lek samt sin 

delaktighet i lek. Arbetet ämnar se hur pedagogerna arbetar med leken i förhållande till 

läroplanen. Detta har valts på grund av att läroplanen för förskolan är ett dokument som skall 

följas och som skall prägla verksamheten. Vårt mål är att se om informanterna i studien är 

insatta i dokumentet och om de anser sig arbeta efter målen. Dessa frågeställningar utgår vi 

från i examensarbetet: 

 

 Hur beskriver pedagogerna betydelsen av barns lek? 

 Har pedagogerna någon uppfattning om sin delaktighet i barns lek? 

 Arbetar pedagogerna med barns lek utifrån Läroplanen för förskolan?' 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för forskning som bedrivits om vårt valda 

ämnesområde. 

3.1 Pedagog 

Om man vill påverka barnen krävs det att vuxna och barn kommunicerar och interagerar 

tillsammans. För att arbeta målinriktat och interagera lek och lärande med varandra behövs 

kunnighet och lyhördhet om barns livsvärld det vill säga att pedagogerna bör närvara mentalt 

och kroppsligen i vad barn gör och uttrycker (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

Pedagogerna i intervjustudien menar att leken är viktig men att man inte har den kunskap och 

verktyg för att utmana lek och lärande. 

Lindahl (2002) menar att i dagens forskning finns det antydningar som påvisar att det finns 

vuxna som har svårt att leva sig in i, tolka och förstå barns leksignaler. Hon anser att det 

medför att barnens tankar och idéer blir förbisedda. Har man en verksamhet som utgår från 

barnens perspektiv där vuxna möter barnen och låter de utöva eget inflytande på 

verksamheten kommer det gynna deras konkreta erfarenhet av demokrati (Lindahl, 2002). 

Den vuxnes roll för hur barnens lek utvecklas är av stor betydelse. Om den vuxne är lekfull, 

introducerar olika lekformer samt uppmuntrar till lek så blir barnens lek rik, varierad och 

utvecklad (Knutsdotter Olofsson, 2002).  

Kommunikationen mellan pedagoger och barn är en viktig del för lekens innehåll.(Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2006). Barn som sociala aktörer behöver vardaglig kommunikation 

med vuxna för att få förståelse för sammanhanget i leken. Det innebär att fokus bör ligga på 

hur barnen skapar mening utifrån vad de gör. Som vuxen är det viktigt att sätta ord på barnens 

handlingar för att ge barnen förståelse och trygghet i det de gör (Löfdahl, 2002). 

Löfdahl (2002) beskriver att kommunikation med barnen är viktig eftersom man får förståelse 

för barnens perspektiv. Hon menar att barnen genom erfarenheter skapar ny mening och detta 

sker i leken. Hon påvisar att pedagogerna bör observera och samtala med barnen för att förstå 

vad som är viktigt för dem i olika situationer. Det är kulturen som formar oss och därför blir 

vår kultur en central del i barnens lekvärld och meningsskapande. Att se barnen som sociala 

aktörer menar hon gör att barns lekhandlingar får en positiv betoning eftersom det ses som en 

kompetens att försöka kombinera olika innehåll för att skapa ny mening. I leken ändrar barnen 

gärna innehållet och när ett nytt innehåll skapas, skapas en ny mening (Löfdahl, 2002).   
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3.2 Lek och lärande 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) beskriver hur barn i förskolan inte alltid ser 

sambandet mellan lek och lärande. Barnen uppfattar att det finns en koppling med lärande och 

lek när det gäller det sociala samspelet. Några barn kan på grund av sina erfarenheter se 

skillnad på lek och lärande, medan andra barn inte kan. Författarna menar att barn i lek får 

ständigt ny kunskap och nya intryck, därför hinner de inte reflektera över skillnad mellan lek 

och lärande. Lek och lärande kräver en likvärdig position i pedagogers meningsskapande och 

att begreppen tillåts att utgöra en grund i den pedagogiska verksamheten utan att den ena 

dominerar den andra. Johnson, Christie och Wardle (2005) menar att man bör tala om 

”educational play”. Med det menar de att i denna aktivitet skapas det bästa från lärandet 

tillsammans med leken.  De anser att leken är läroplansutvecklande och läroplanen blir 

lekutvecklande. Pedagogen introducerar olika teman med innehåll som speglar av sig hos 

barnen vilket gör att barnen får nya erfarenheter och att pedagogen tar fasta på de teman och 

innehåll som barnen ger uttryck för. Författarna påvisar att om man utför detta så bidrar det 

till interaktion mellan lek och lärande. 

3.3 Läroplan för förskolan 

År 1985 kom en proposition från regeringen vid namn Förskola för alla barn. Detta innebar 

att det pedagogiska innehållet i förskolan fick en större plats än tidigare.  Några år senare kom 

ett pedagogiskt program för förskolan (Ekström, 2007). Pedagogerna skulle i och med det 

pedagogiska programmet börja planera verksamheten mer i detalj. Programmet betonar att det 

är pedagogens uppgift att anpassa verksamheten efter barnens egen utvecklingsnivå (Ekström, 

2007). Barngruppen som helhet istället för det enskilda barnet kommer i fokus (Johansson, 

1994). 

 

Ekström (2007) menar att läroplanen för förskolan ställer nya och mer preciserade krav på 

innehållet i verksamheten, framför allt när det gäller lärande och fostran. Det är fler mål att 

sträva mot än tidigare och den syftar till att låta barnen få mer kunskap och erfarenheter 

genom en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet.  
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4. Teori 

Under denna del kommer vi att redogöra för det teoretiska perspektivet vi utgått ifrån i vår 

studie.  

4.1 lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Williams (2006) menar att lärandet i detta perspektiv sker genom lek där samspel och 

interaktion med varandra är viktiga faktorer. Lärandet består i att hela människan befinner sig 

i ett sammanhang där lärandet inte går att urskilja från det sammanhang det är insatt i. Vidare 

menar hon att lärandet sker utifrån ett ömsesidigt samspel där pedagogen är den som 

organiserar och möjliggör och det är viktigt att pedagogen är närvarande. Närvarande är 

viktigt på grund av att den vanligaste situationen på förskolan där barn lär sig är i leken. När 

barn tillsammans skapar något utvecklas deras lärande. Barn lär sig tillsammans och det är 

viktigt att pedagogen har uppmärksammat barngruppen för att skapa goda förutsättningar för 

samlärande (Williams, 2006). Säljö (2000) menar att samspel mellan kollektiv och den 

enskilde är i fokus. Genom att kommunicera med varandra så skapas sociokulturella resurser 

och genom kommunikation förs resurserna vidare. Språket betraktas som en sociokulturell 

resurs, som ett medel för att kunna delta i och påverka interaktionen i olika sammanhang. 

Med språket kan vi kommunicera med andra, beteckna och beskriva världen på funktionella 

sätt och göra världen meningsfull.  

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv på leken 

Lev Semenovic Vygotskij  är en av de viktigaste nytänkarna inom psykologi. Vygotskij 

menar att leken är en social process där man erfar utveckling, lärande och samspel med andra 

(Vygotskij, 1995). Vygotskij framhåller att leken skall ses som en skapande verksamhet som 

inbegriper ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt (Lindqvist, 1996). Vygotskij menar att 

barn genom leken skapar en verklighet av sina behov och intressen. Upplevda intryck som 

barnen har behandlar de i leken, barn använder sig av sina tidigare erfarenheter i leken. Barn 

ägnar sig åt rollekar där de tar någon annans karaktär och försöker anpassa leken efter detta. 

Det kan påvisas då ett barn leker till exempel bilmekaniker. Barnet använder sig av de 

erfarenheter de har utav en bilmekanikers beteende. Vygotskij menar att barn leker det som de 

upplevt, men att det aldrig blir lika som när händelsen verkligen ägde rum. Han lägger vikt 

vid att leken är en social process och att i leken skiljs tänkandet från objektet vilket gör att en 
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leksaksbil ena stunden kan vara en bil och i andra stunden en ambulans. Det är barnens egna 

behov och intressen som formar leken. Han menar att det är leken som gör att barnen kommer 

framåt, med det menas att det är leken som är källan till utveckling (Vygotskij, 1995). Säljö 

(2000) menar att inom det sociokulturella perspektivet ligger fokus på den sociala miljön det 

vill säga att barns utveckling hänger samman med vilken uppväxtmiljö och vilka erfarenheter 

barnen har. Det går inte att sära på barnets utveckling och lärande. I ett sociokulturellt 

perspektiv är det inte möjligt att anta att barns egna aktiviteter, exempelvis leken, leder till att 

de kan upptäcka de abstrakta kunskaperna om världen själva. Han menar att kunskaperna inte 

finns i händelserna utan det är i våra beskrivningar och resonemang som kunskapen i 

händelserna blir verkliga (Säljö, 2000).  

4.3 Pedagogens roll ur ett sociokulturellt perspektiv 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att det är viktigt att de vuxna möjliggör 

barnens medvetenhet, detta innebär att vuxna skall tolka och förstå barnens perspektiv för att 

kunna utmana och stödja barnen i deras livsvärld. De menar att beroende på hur pedagoger ser 

att lek bidrar till utveckling och lärande får en avsevärd betydelse i verksamheten. Alltså hur 

man ser att lek och lärande hänger samman. Är pedagogerna deltagande i barnens lekfullhet 

bidrar detta till att pedagogerna väcker barnens nyfikenhet och upptäckande. Barn behöver 

olika utmaningar och stöd av vuxna vilket innebär att vuxna måste vara öppna för barns 

tankar och idéer och inte utgå från sina egna villkor. Med detta menar Bjervås (2003) att 

vuxna har en tendens till att ge det som de tror att barnen behöver, inte vad de egentligen 

behöver. Kommunikation har en stor betydelse men också pedagogernas kompetens och 

professionalitet.  

4.4 Proximala utvecklingszonen  

Vygotskij menar enligt Strandberg (2006) att det är i leken som grunden för utvecklingszonen 

ligger, där lägre nivåer utvecklas till högre.  

Närmaste utvecklingszonen (Proximala utvecklingszonen) menar Vygotskij handlar om 

”avståndet” mellan vad en individ kan prestera ensam utan stöd och vad en individ kan 

prestera med hjälp av någon vuxen eller någon kamrat som har mer kunskap inom området. 

Individer är i ständig rörelse mellan olika utvecklingszoner (Säljö, 2000). Barns egen förmåga 

utvecklas när de tillsammans med andra barn, pedagoger eller andra vuxna för dialoger med 

varandra. Vygotskij menar att när barn löser problem med varandra bidrar de med olika 
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strategier (Williams, 2006). Med hjälp av varandra löses problem som man inte tidigare 

kunde. Ett problem kan till exempel handla om att ett barn hjälper ett annat barn att hitta en 

bok (Säljö, 2000). Detta medför att kommunikationen är viktig för att barnen skall kunna lösa 

problem och gör att de tillsammans med varandra främjar lärandet (Williams, 2006).  
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5. Metod 

I detta avsnitt har vi för avsikt att motivera valet av metod för datainsamling till vår studie, 

samt ge en beskrivning av den valda metoden. Vi belyser även urval, förberedelser, 

genomförande, etiska riktlinjer och tillförlitligheten.  

5.1 Intervju som metod  

Undersökningens syfte var att undersöka pedagogernas beskrivning vad de anser att leken har 

för betydelse och pedagogers delaktighet. Det handlar även om hur de arbetar med läroplanen 

för förskolan utifrån vad som benämns om leken och pedagogen. Intervju ger informanterna 

en chans att vara spontana och vi som utför intervjuerna kan med hjälp av intervjun belysa 

individuella perspektiv och skillnader mellan informanterna (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). Vidare beskriver de hur det finns olika styrkor eller svagheter hos olika typer av 

forskningsintervjuer och att man bör vara noggrann med vad man väljer för metod. Vi har 

blivit inspirerade av intervjumodellerna som beskrivs. Intervjumodellen syftar till att utforma 

en intervjuguide som är byggd av nyckelämnen relaterad till forskningsfrågan och där 

frågorna görs efter intervjuns sammanhang. Det som är fördelen med denna metod är att den 

ökar möjligheterna till strukturerad organisering och analys av data. Nackdelen är att svaren 

hos våra informanter kan bli olika beroende på hur flexibla vi är med intervjufrågorna.  

Våra intervjuer präglas av öppna samtal men med en förbestämd intervjuguide som 

utgångspunkt. Detta på grund av att vi inte ska komma ifrån ämnet i våra samtal med 

intervjupersonerna. 

5.2 Kvalitativ studie 

       Undersökningens rådata samlades in via intervjuer. Intervjuer som metod valdes för att denna 

metod ger oss möjlighet att inhämta information av kvalitativ karaktär. Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2009) menar att när en forskare använder en kvalitativ metod så vill forskaren veta 

vilka kvalitéer eller egenskaper en viss företeelse har. Trost (2010) menar att om det är 

frågeställningar som handlar om att förstå och hitta mönster så ska man utföra en kvalitativ 

studie. Han menar att med en kvalitativ studie kan man få en större förståelse för 

intervjupersonen. Backman (2008) påvisar att en kvalitativ studie innebär att försöka förstå 

innehållet utan att veta vad resultatet kommer att bli. Det innebär att ens egen förförståelse 

inte ska påverka resultatet. Eftersom vi valde en intervjustudie som handlade om att få  

individers beskrivning om något, fick vi vara noga med att ställa tydliga frågor. Frågorna 
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kunde vi utantill och detta för att ge ett säkert intryck på informanter. Bjereld m.fl. (2009) 

menar att den som intervjuar bör vara påläst på sitt ämne innan man intervjuar vilket enligt 

Bryman (2002) kan handla om att man kan frågorna utantill för att göra informanten trygg i 

situationen. Vidare menar Brinkman och Kvale (2009) att man då är flexibel under 

intervjutillfället eftersom det krävs att man ibland måste fatta snabba beslut vad som ska 

frågas eller vilka frågor som behöver följdfrågor. Nackdelen som kan ses med en 

intervjustudie är att man måste tolka informanternas svar eftersom de ibland kan svara 

otydligt eller avsluta svaret mitt i en mening. När informanterna tog långa pauser eller hade 

svårt att formulera sig kunde vi i vissa fall fylla på eller ställa en följdfråga vilket kan ha 

resulterat i att vårt resultat påverkats av detta.  

5.3 Urval 

Vi har genomfört intervjuerna på tre förskolor i mellersta Sverige. I vårt urval ingick sex 

personer med förskollärarexamen. Antalet valdes på grund av att vi ansåg att det gav oss 

tillräcklig information för undersökningen. Detta gjordes för att vår undersökning syftar till 

att undersöka pedagogers beskrivning på barns lek och hur de arbetar med läroplanen. Vår 

avgränsning till mellersta Sverige beror på att vi båda är bosatta i den delen av landet.  

5.4 Förberedelser 

Intervjuguiden (bilaga 2) utformades efter undersökningens syfte och frågeställningar. 

Informanterna kontaktades via telefon för att se om intresse för en intervju fanns. I samtalet 

gavs den information som fanns i informationsbrevet samt övrig information om vad 

undersökningen handlade om. Hos de informanter som uttryckte ett intresse för deltagande 

bokades tid och plats för intervju. Intervjupersonerna fick själva bestämma tid och plats för 

intervjun och detta gjordes för att de skulle känna sig trygga i situationen.  

5.5 Genomförande 

Innan vår intervju valde vi att inte skicka ut frågorna i förväg eftersom vi ville ha spontana 

samtal med pedagogerna. Vi kom fram till att detta är ett bra tillvägagångssätt för att kunna få 

så ärliga svar på våra frågor som möjligt. Det vi valde att göra var att skicka ut ett 

informationsbrev där vi beskrev vad innehållet av intervjun skulle handla om. Vi meddelade 

vilka rättigheter informanterna hade så att de inte skulle vara helt oförberedda när vi kom. 

Detta valdes för att personerna i fråga inte skulle ha svårt att fokusera på samtalet när 

intervjun genomfördes. När vi överlämnade brevet förklarade vi ännu en gång vad det 
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innehöll och vilka rättigheter de hade. Detta gjordes på grund av att vi ville försäkra att 

informanterna var tillräckligt informerade.  

 

Sex intervjuer genomfördes under tre dagar. Vi valde att intervjua tre personerna var och 

intervjuerna genomfördes en och en. Det valdes på grund av tidsbristen till undersökningen 

samt att det inte skulle bli en pressad situation för informanten om vi båda var med vid 

intervjutillfällena. Intervjuerna tog ca 20 minuter vardera och efter varje intervju tillfrågades 

informanter om de ville ta del av deras intervjumaterial innan publicering.  

 

Vid intervjutillfällena använde vi oss av en diktafon för att utvinna så mycket information 

som möjligt. Diktafonen får med delar som är av vikt som till exempel pauser och skratt 

vilket kan vara svårt att få med då man skriver anteckningar. Hade vi valt att bara föra 

anteckningar hade detta kunnat påverka resultatet eftersom intervjun hade kunnat störas av ett 

aktivt skrivande.  Enbart anteckning tror vi kunde ha påverkat intervjun negativt genom att 

man ibland hade behövt ta paus för att anteckna. Detta kan medföra att informanterna känner 

sig obekväma och att den röda tråden lätt kan försvinna. Efter varje intervju transkriberade vi 

vårt material. I vår transkribering av intervjuerna skrevs varje ord ner, detta för att inte missa 

viktig information.  

5.6 Forskningsetiska principer  

I Vetenskapsrådet (2009) finns fyra olika huvudkrav man måste följa för att skydda den som 

medverkar i undersökningen. Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har vi använt oss av för att göra 

intervjupersonerna så trygga som möjligt i sin situation. Nedan redovisas kraven och hur vi 

uppnått dessa. Informationskravet  innebär att man upplyser deltagaren om vilket syfte ens 

studie har och att de när som helst kan avbryta deras deltagande. Deltagarna upplyses om 

vilka uppgifter som ska samlas in och att detta enbart är till för den aktuella forskningen. Vi 

uppfyller detta krav genom att upplysa deltagarna om detta i informationsbrevet (Bilaga 1). 

Det andra kravet är Samtyckeskravet och innebär om respondenterna vill delta eller inte och 

under vilka villkor de vill medverka. Deltagaren har rätt att avbryta undersökningen när den 

vill och om deltagaren väljer att avbryta får inte den som undersöker försöka övertala 

deltagaren att fullfölja den pågående undersökningen. Vi uppfyller detta krav genom att 

inhämta deras samtycke. Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet, det innebär att materialet 
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som samlats in enbart får användas i studiens syfte och att deltagarna har rätt att ta del av den 

färdigställda studien. Kravet innebär även att det används fingerade namn så att det ska vara 

omöjligt att identifiera enskilda deltagare. Vi uppfyller detta krav genom att använda 

fingerade namn på informanterna i uppsatsen. Det sista kravet är Nyttjandekravet, det innebär 

att man talar om för informanterna att det data som samlats in enbart kommer att användas för 

studiens syfte. Vi uppfyller detta krav genom att berätta för deltagarna vad insamlade 

uppgifter kommer att användas till. Vi tillfrågade huruvida informanten vill ta del av det data 

som insamlats under intervjun innan undersökningen publiceras.  

5.7 Tillförlitlighet och  giltighet 

För att kunna säkerställa kvaliteten i vår undersökning är reliabilitet och validitet väsentliga 

begrepp att ta fasta på. Dessa begrepp menar Brinkman och Kvale (2009) är svåra att särskilja 

i en kvalitativ intervjustudie som vi genomfört.  Thurén (2007) menar att man måste tänka på 

olika delar för att en undersökning ska bli så tillförlitlig som möjligt. Den ena är 

reliabilitet/tillförlitlighet som innebär att undersökningen är korrekt gjord. Han menar att om 

forskningen innehar reliabilitet innebär det att en någon annan som läser ens material ska 

kunna använda sig av samma mätinstrument och göra om undersökningen. Den andra delen 

menar Thurén(2007) är validitet/giltighet vilket innebär att man undersöker det som ska 

undersökas och ingenting annat. Vi har valt en intervjustudie eftersom vi anser att det passar 

vårt syfte och våra frågeställningar. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat vi kommit fram till genom våra 

intervjuer. För att få resultatet så överskådligt som möjligt har vi valt att dela in det i 

underrubriker. Frågorna som vi ställt intervjupersonerna ligger under bilaga 2. 

6.1 Pedagogers beskrivning av barns lek  

Sandra, förskollärare, yrkesverksam 25 år. 

 

Sandra menar att det är viktigt att barnen leker. Barnen i lek får lära sig fantasi, utveckling, 

turtagning, socialt samspel samt hur en grupp fungerar. Hon menar att leken är grunden till 

mycket i förskolan och att det till största del skall kretsa kring barns lek. Barn bearbetar och 

får utlopp för många känslor när de leker. Barn som inte är med i leken utan mer observerar 

lär sig mycket som till exempel hur de andra barnen gör i vissa situationer. Hon ser på sin 

egen roll i leken som att det är viktigt att vara tillbakadragen speciellt när det handlar om den 

fria leken. Med fri lek menar hon den lek som barnen själva konstruerat och som inte är styrd 

av en vuxen. Barnen bör få vara ifred när de leker menar hon och att hon ser sin roll mer som 

en observatör.  

 

Ida, förskollärare, yrkesverksam 3 år.  

 

Ida menar att det är jätteviktigt med lek i förskolan. Hon beskriver att barnen i lek får 

möjlighet att bearbeta många av sina intryck och sina känslor och det kan vara alla möjliga 

sorters intryck. Det kan vara allvarliga saker och det kan vara roliga saker. Hon menar att det 

är viktigt att det finns tid för lek så att barnen kan få tillfälle att bearbeta det upplevda. När 

barnen leker utforskar de sin omvärld och skapar olika roller. Genom detta utvecklas barnen 

själva och skapar på så sätt sin identitet menar Ida. När barnen leker skall vuxna låta barnen 

leka själva för hon menar att barnen skall ges tillfälle att i den fria leken få vara ensamma utan 

någon vuxen. I en viss typ av lek anser hon att de vuxna skall finnas med. En sådan lek menar 

hon handlar om planerad lek, där det är meningen att den vuxne styr. Hon anser att pedagoger 

ofta förhastar sig och går in i leken vilket kan medföra att leken förstörs för barnen.  
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Johanna, förskollärare, yrkesverksam ½ år.  

 

Johanna menar att leken i förskolan är det viktigaste som finns. Hon arbetar på en 

småbarnsavdelning och menar att där leker barnen själva, inte tillsammans utan bredvid 

varandra. De kommunicerar om leksaker och kan gå in i varandras roller fast de inte är aktiva 

i varandras lekar. Johanna menar att barnen i leken utvinner erfarenheter och social 

kompetens. För henne handlar leken till stor del om kommunikation och samspel eftersom 

barnen intar roller, kompromissar och utvecklas tillsammans. Under intervjun berättade hon 

följande:  

Jag tycker att de lär sig mycket i leken och att om det är en avdelning med 1-5-åringar 

så härmar de yngre barnen de äldre vilket gör att de utvecklas i leken tillsammans med 

andra. Jag tror att barnen lär sig mycket genom kommunikation vilket för mig 

resulterar i utveckling (Johanna). 

 

Anneli, förskollärare, yrkesverksam ca 30 år.  

 

Anneli menar att det skall finnas en röd tråd för barnen under hela deras vistelse på förskolan 

vad gäller lek. Barn bearbetar det som de upplevt genom att leka och i leken kan de 

tillsammans med andra utveckla detta. Rollen som förskollärare på förskolan är att uppmuntra 

barnen till lek samt att erbjuda barnen rekvisita. Det skall ges tid till att leka för det är viktigt. 

Att hjälpa barn in i leken är viktigt för hon menar att det är då som hon som pedagog skall 

finnas med i leken. Ett annat fall där pedagogen kan bli delaktig i leken är när barnen själva 

bjuder in pedagogen i leken. Det är viktigt att inte nonchalera barns lek och ”bara klampa in” 

för då kan barnens ursprungslek förstöras. Det kan vara bra om man som pedagog istället 

iakttar leken för att förhoppningsvis bli inbjuden till att vara med. Att vistas i samma rum som 

barnen är viktigt för då kan man lyssna och observera samtidigt som man kan göra något 

annat. Detta blir ett lätt och smidigt sätt att se vad barnen gör när de leker. Hon menar att det 

är viktigt att även de vuxna kan leka både med varandra och med barnen men att det skall ske 

på barnens villkor och inte på de vuxnas. Ibland behöver hon som vuxen gå in medvetet och 

hjälpa en lek som håller på att urarta.  

Den viktigaste uppgiften som förskollärare är att låta leken genomsyra vardagen för barnen. 
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Barns intresse följer med in på samlingen. Det är viktigt att lyssna och vara tillgänglig 

för barns tankar eftersom jag är där för barnens skull (Anneli). 

 

Paula, förskollärare, yrkesverksam ca 20 år. 

 

Paula menar att barnen lär sig av varandra och att vuxna skall vara i bakgrunden. Hon menar 

att de vuxna inte lär barnen lika mycket som barn gör av varandra. Leken innebär lärande för 

barnen eftersom de lär sig turtagning och hur olika saker fungerar. Paula menar att barnen 

skall bjuda in de vuxna i leken och det är viktigt att pedagogen inte tvingar sig in i leken. Det 

är viktigt att leken skall vara tillåtande och att man som vuxen inte sätter stopp för vissa lekar. 

Barnen har en bred fantasi och det är viktigt att låta de uttrycka detta genom leken.  

 

Barn leker jämt, till och med vid maten där till exempel en smörgås kan bli en åsna 

(Paula). 

 

Maja, förskollärare, yrkesverksam i ca 2 år. 

 

Leken är det viktigaste för barnen för där lär de sig att bearbeta händelser. Verksamheten skall 

enligt henne kretsa kring leken.  Detta på grund av att barnen i lek utbyter erfarenheter med 

varandra och därigenom utvecklas de. Maja tycker det är svårt att beskriva lek och vad 

pedagogerna har för uppgifter när det gäller barns lek.  

 

Jag kan vara nöjd när alla barn leker och är jag alldeles överflödig, då tycker jag det är 

toppen. Vissa gånger kan man vara med i leken om man vill få ut något speciellt av 

det. Vill man jobba med ett speciellt barn kan man vara med och styra och lära dem att 

inte vara dominanta i leken (Maja). 

 

Hon anser att det är viktigt att inte vara delaktig i allting som barnen leker utan de ska få leka 

själva om de vill. Om man tillåter detta menar hon att hennes roll som förskollärare har 

lyckats. Hon skiljer på styrd lek respektive fri lek. Styrd lek menar hon är när pedagogerna 

har planerat till exempel matematik i skogen och fri lek är när vuxna inte är deltagare i leken. 
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6.2 Pedagogernas beskrivning av läroplanen 

Sandra menar att leken är grunden i förskolan men vad läroplanen säger om det har hon 

ingen uppfattning om. Hon vet inte vad läroplanen belyser vad gäller lek och pedagog men 

har ändå en uppfattning om att de arbetar aktivt med den. Hon menar att läroplanen finns 

någonstans i bakhuvudet på pedagoger men att den inte styr verksamheten. Hon skulle vilja ha 

det mer beskrivet i läroplanen om lek så att man kan arbeta utifrån det. Hon menar att när man 

arbetar med yngre barn finns leken hela tiden men att den med åren utvecklas och blir 

annorlunda.  

 

Ida vet att i läroplanen står det något om barns lek men kan inte konkret ge något exempel på 

vad. Att pedagogen belyses i läroplanen vet hon väldigt lite om. Hon vet att man ska finnas 

till hands och uppmuntra barnen men inte så mycket mer. Att arbeta med läroplanen vad 

gäller lek är inget som är uttalat menar hon utan de arbetar med så mycket annat som till 

exempel matematik och språk ur läroplanen och de aktiviteterna tar över. Planerad lek har de 

när det heter matematiklek eller språklek. Hon skiljer på den fria och styrda leken och menar 

att fri lek är när den inte är styrd dock kan hon inte precisera vart gränsen mellan dem går.  

 

Vidare påpekar hon att utrymmet för barnens lek utifrån läroplanen beror på hur man tolkar 

den och hon anser att man i arbetslaget behöver diskutera igenom den för att få ut en 

gemensam tolkning. Hon menar att planeringstiden för sådana samtal inte räcker till och det 

känns inte som att alla anser det viktigt att diskutera den.  

 

Johanna är inte så insatt i läroplanen eftersom det var länge sen hon studerade den. Hon 

menar att det finns massor i läroplanen som ger uttryck för barns lek och att detta är något ens 

arbetslag bör ta fasta på. Något specifikt eller konkret kan hon inte komma på men menar att 

allt som barnen gör på förskolan präglas av lek och kommunikation. Vidare anser hon att 

läroplanen är tolkningsbar, med det menar hon att för henne kan den handla mycket om lek 

medan för en annan pedagog något annat.  

 

Anneli menar att läroplanen kan tolkas väldigt fritt. Hon menar att som pedagog i förskolan 

skall man främja leken för att på så vis ge barnen lust till att lära. Det är viktigt att man som 

vuxen ger barnen ett lustfyllt inlärningssätt. Det är viktigt att visa intresse för läroplanen och 

att verksamheten skall utgå från den eftersom det finns riktlinjer som säger detta. Vad gäller 
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pedagogens roll i läroplanen framkommer det i intervjun med Anneli att det är viktigt att se 

sin roll som ett verktyg. Med detta menar hon att man skall finnas till för barnens skull och se 

vad de behöver ha under en dag på förskolan. Hon tycker att hon arbetar aktivt med 

läroplanen under dagarna men att arbetslaget inte tillsammans diskuterar den vilket resulterar 

i att verksamheten inte präglas av den. 

 

 

Paula menar att det är svårt att veta hur man ska arbeta med läroplanen vad gäller barns lek. 

Hon påpekar att leken bör få en större plats i verksamheten men hon vet inte hur det skulle gå 

till.  Hon berättar att de i arbetslaget är snabba på att ta andra saker före läroplanen vid 

planeringstillfällen. De kan diskutera exempelvis matematik och språk, men inte kopplat till 

läroplanen. Hon skiljer på lek och matematik men menar ändå att lek är i allting. Hon menar 

att hon inte tänker på att lek bör tas in i verksamheten. Hon hoppas att leken får en större 

betydelse för pedagogerna eftersom leken är viktig för barnen. Hon vill att läroplanen ska 

belysa leken mer tydligt så att verksamma pedagoger skall kunna arbeta dagligen med detta. 

 

Det står ju att det är viktigt att de ska ha lek men det står ju inget preciserat hur man 

ska utföra det tillsammans med dem (Paula). 

 

 

För Maja innebär läroplanen ett något luddigt dokument full med många fint skrivna delar.  

Hon berättar att hon inte har någon vidare god uppfattning om innehållet om barns lek och 

pedagog. Läroplanen står i hyllan och ser fin ut menar hon.  

 

Nä, men det står väl att den ska vara fri och det ska erbjudas... vad står det i den då? 

Det står väl något fint om leken (Maja). 

 

Maja menar att läroplanen studeras olika av varje individ. Hon anser att man lägger egna 

värderingar i det man läser, därför kan innehållet uppfattas olika av olika individer. Hon 

menar att hon får in det mesta av vad läroplanen beskriver i deras verksamhet eftersom hon 

menar att det beror på hur den uppfattas. 
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7. Resultatanalys  

I denna del kommer vi att analysera den data som vi fått fram genom undersökningen. Vi 

kommer att ha underrubriker i detta avsnitt för att synliggöra resultatet. Vi har valt en 

kvalitativ analysmetod. En kvalitativ analys enligt Fejes och Thornberg (2009) innebär att 

man aktivt bearbetar sina data för att få dem hanterbara. De menar att utmaningen i denna 

form av analys är att kunna skapa en mening ur en stor mängd data. Det är viktigt att tänka på 

hur man ska förhålla sig till teorierna när man börjar analysera (Fejes & Thornberg, 2009). 

7.1 Pedagogers beskrivning av barns lek  

Lek är något som alla pedagoger anser vara viktigt på förskolan men de ser lek som något 

som barnen själva ger uttryck för. Lillemyr (2006) menar att leken är viktig för barnen på 

grund av dess egenvärde och för att leken har en grundläggande betydelse för barns 

utveckling och lärande. Detta sätt att se på lek har våra informanter, eftersom de menar att 

leken är en positiv arena för barnen. Johansson (2008) och informanterna i vår studie menar 

att lek är något som är positivt som bidrar till utveckling och välmående för barnen. I leken 

menar pedagogerna i studien att barnen lär sig samspela, turtagning, bearbetning, intryck och 

känslor. Vygotskij (1995) menar att i leken bearbetar barnen sina tidigare erfarenheter vilket 

visas i citatet nedan: 

 

Jag tycker att lek är jätteviktigt för barnen i förskolan. Då bearbetar de mycket av sina 

intryck och sina känslor och det kan vara alla möjliga sorters intryck. Det kan vara 

allvarliga saker, det kan vara roliga saker. Så att jag tycker det är viktigt att det måste 

finnas plats för det (Sandra). 

 

Barnen i lek bearbetar det som de tidigare varit med om (Ida). 

 

De flesta av pedagogerna anser att det finns en viss skillnad mellan den fria och styrda leken. 

I den fria leken skall barnen leka själva utan den vuxnes delaktighet medan i den styrda leken 

är det pedagogen som har ett mål med leken. Säljö (2000) menar att i ett sociokulturellt 

perspektiv är det knappast möjligt att anta att barns egna aktiviteter leder till att de kan 

upptäcka de abstrakta kunskaperna om världen. Med detta menar han att kunskaperna inte 

finns i händelserna i sig självt utan det är i våra beskrivningar och resonemang som 

kunskapen kring händelserna kommer fram. Detta påvisas i citatet nedan: 
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Jag tycker att de lär sig i leken och att om det är en avdelning från 1-5 så härmar de 

yngre barnen de äldre vilket gör att de utvecklas i leken tillsammans med andra. Jag 

tror även att barnen lär sig kommunikation och samspel vilket för mig resulterar i 

utveckling (Johanna). 

7.2 Lek och lärande 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att lek och lärande kräver en likvärdig 

position i pedagogers meningsskapande. De menar att lek och lärande tillåts att utgöra 

exempelvis en grund i den pedagogiska verksamheten utan att den ena dominerar ut de andra 

delarna. Pedagogerna i denna studie ser en viss skillnad mellan lek och lärande men menar att 

det är svårt att vid vissa tillfällen särskilja dem. De menar att det är lättare att se när det är lek 

och lärande i vissa specifika tillfällen som till exempel när de har någon form av vuxenstyrd 

aktivitet som till exempel matematiklek. 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) beskriver att vad som är lek och lärande beror på 

vilket perspektiv man utgår ifrån. De menar att utgångspunkten ska vara från barnets 

perspektiv. Med detta menar de att en aktivitet kan för ett barn var lek medan det för ett annat 

barn är lärande Pedagogerna i vår studie anser att barnen genom leken lär sig ta olika roller 

och samarbeta med andra i sin omgivning. En av pedagogerna ser ingen skillnad mellan lek 

och lärande utan menar att lek ska ligga till grund för allt lärande. Det handlar om att utgå från 

barnens tankar och idéer, hon menar att det är viktigt att fånga upp barnens egna intressen och 

sen föra en dialog med barnen om det som de är intresserade av. Pramling Samuelsson & 

Sheridan, (2006) menar att lärandet skall utgå från barnens egna tankar och erfarenheter och 

pedagogens uppgift är att finnas till för att stödja barnen.  

7.3 Pedagogens roll i leken 

Pedagogerna i intervjuerna uppfattade inte sin del i barns lek som något självklart utan de 

menade att de skall finnas omkring barnen när de leker för att på så vis inte störa barnen i den 

pågående leken. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att barnen lär sig mycket 

tillsammans, då kan det räcka med att pedagogen övervakar leken och ansvarar så att leken 

inte urartar. Vidare menar de att pedagogen inte behöver vara aktivt deltagande i leken hela 

tiden. I läroplanen för förskolan står det att vuxna skall finnas med i lek för att på så vis ge 

barnen möjligheter till utveckling, lärande och samspel mellan barnen samt mellan barn och 
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vuxen. Ingen av pedagogerna uttryckte att det var angeläget att vara deltagande i leken vilket 

påvisar att läroplanen för förskolan inte är studerad ur den synpunkten. 

När barnen leker själva då känner jag mig överflödig och då känner jag att jag har 

lyckats med mitt arbete (Maja). 

 

Jag sitter gärna i samma rum och lyssnar och iakttar barnen när de leker, jag kan laga 

något samtidigt som de leker (Anneli). 

 

De vuxna skall ge barnen kunskaper och upplevelser som inbjuder till lek (Skolverket, 2005).  

Pedagogerna menar att det är barnen själva som skall inbjuda vuxna till lek. Om pedagogerna 

stör barnen förstörs leken som barnen själva har startat. När barnen leker uppfattar 

pedagogerna det som att det är barnens egen tid som man skall ta till vara på. Enligt 

Markström (2007) är de vuxna alltför ofta inte deltagande i leken utan hon menar att de vuxna 

ger barnen instruktioner om hur något skall göras. Williams (2006) beskriver att kontakten 

mellan barn och vuxna bör prägla verksamheten. Barn lär sig hela tiden och till stor del 

tillsammans, vilket gör det av vikt för pedagogerna att ha struktur på barngruppen för att 

skapa goda förutsättningar för barns samlärande. Om en pedagog anser sig ha mer kunskap än 

en arbetskollega angående barngruppen menar Johansson och Pramling Samuelsson (2006) att 

det är dennes plikt att vägleda den som är mindre kunnig för att utvinna det bästa av 

verksamheten.  

De flesta av pedagogerna anser att barnen lär genom lek och på så vis skapar de sig 

erfarenheter av varandra. Pedagogerna har olika sätt att se på hur delaktiga de ska vara i lek. 

Några anser att man ska finnas omkring barnen och ingripa när det händer något som de 

själva inte kan reda ut, medan andra anser att man ska vara tillsammans med barnen för att 

kunna hjälpa dem i den direkta situationen. Pedagogerna menar att det är svårt att veta när 

man ska vara med i leken och hur man ska leka för att inte överta leken, därför menar de att 

det är lättare när barnen själva bjuder in dem i leken. Johansson & Pramling Samuelsson, 

(2006) menar att när pedagogen blir inbjuden i lek kan de hjälpa barnen vidare i sin 

utveckling som de utvinner genom lek. För att arbeta målinriktat och interagera lek och 

lärande med varandra behövs både kunnighet och lyhördhet om barns livsvärldar menar 

författarna. Pedagogerna menar att de inte har de verktyg som behövs för att utmana lek och 

lärande vilket gör det svårt för dem att veta vad de skall göra när barnen leker. Johansson 
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(2007) skriver att de vuxna inte kan vara med överallt hela tiden och detta kan medföra att de 

inte ser vad som händer i barnens värld och att detta kan leda till att de vuxna inte förstår vad 

leken handlar om.   

Lindahl (2002) menar att i dagens forskning finns det antydningar som påvisar att det finns 

vuxna som har svårt att leva sig in i, tolka och förstå barns leksignaler. Detta kan leda till att 

barns tankar och idéer blir förbisedda.  Hon menar att om verksamheten utgår från barnens 

perspektiv där de vuxna möter barnen och låter dem utöva eget inflytande på verksamheten 

kommer det att gynna deras konkreta erfarenhet av demokrati.   

Jag vet att jag skall vara med och utmana barnens tankar och idéer men jag är dålig på 

att verkligen göra det, det är mycket annat som kommer i vägen (Sandra).  

 

Pedagogens roll är att finnas till och leda barns lek framåt så att barnen ges möjlighet till ny 

kunskap (Pramling Samuelsson, 2006). Eftersom pedagogerna anser att leken är barnens eget 

forum som inte bör störas kan det enligt Pramling Samuelsson, (2006) och Williams, (2006) 

påverka en del av verksamhetens syfte, vilket är att påverka barnens individuella och 

kollektiva utveckling.  

7.4 Pedagogernas beskrivning av läroplanen för förskolan 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Arbetar man medvetet med leken utvecklar 

vi barnens lärande och det är leken som skall prägla verksamheten (Utrikesdepartementet, 

1998). 

Att vara delaktig i barns lek var pedagogerna inte helt överens om, några anser att den fria 

leken skall barnen styra över själva. Några av pedagogerna ansåg att man skall finnas till 

hands och se vad barnen i lek behöver. Läroplan för förskolan beskriver att verksamheten 

skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till att vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 

(Utrikesdepartementet, 1998).  

 

Pedagogerna som tillfrågades är i nuläget inte så insatta i vad läroplanen handlar om när det 

gäller barns lek och pedagogens roll. De anser sig arbeta med läroplanen på förskolan på det 

vis att man utför en uppgift med barnen och sedan medvetet använder läroplanen som 

bakgrund för uppgiften. Av svaren som framkommit är det ingen som lägger större fokus på 

läroplanen när det gäller lek och pedagog. Detta beror på att de anser att den är svårbegriplig 
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när det gäller dessa begrepp. De menar att den bör vara mer konkret, tydlig och strukturerad 

kring dessa begrepp.  

 

Ja, vad står det i den om lek och pedagog? (Sandra). 

 

Det har att gör med vilka ”glasögon” man läser läroplanen. Är man intresserad av 

natur och matematik så läser jag och tolkar jag läroplanen utifrån det (Sandra). 

 

Ekström (2007) anser att läroplanen för förskolan ställer nya och mer preciserade krav på 

innehållet i verksamheten framför allt när det gäller lärande och fostran. Det är fler mål att 

sträva emot än tidigare och den syftar till att låta barnen få mer kunskap och erfarenheter 

genom en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet. Pedagogens uppgifter är att skapa 

möjligheter för alla barn att leka och att skapa en miljö som stimulerar till lek (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). 
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8. Diskussion  

 

Pedagogerna i vår studie har en klar uppfattning om att leken är viktig för barnen men att den 

skall ske på barnens villkor med lite styrning från de vuxna. Pedagogernas inställning till 

barns lek har varit att stödja men att inte störa. De menar att när det blir högljutt eller bråkigt 

skall de interagera i leken. 

 

Av pedagogernas svar tolkar vi det som att när barnen leker kan pedagogerna göra andra 

saker som för stunden anses viktigare än att delta i lek. Det kan handla om att planera 

verksamheten, svara i telefon eller diskutera något som hänt under dagen med en kollega. Att 

leken är viktigt var alla pedagogerna eniga om, de hade svårt att precisera ordet lek, det var 

lättare att beskriva betydelsen av lek. Detta anser vi har att göra med att ordet lek är ett 

begrepp som är svårdefinierat (Fagerli m.fl. 2001, Huizinga 2004, Knutsdotter Olofsson 2002, 

Lillemyr 2002, Pramling Samuelsson & Pramling 2008, Smith 2010). 

 

En av pedagogerna berättade att en macka kan bli en åsna vilket för oss ses som ett brett 

perspektiv på lek. Med det menar vi att det är mycket som kan handla om lek. Även om vi 

inte frågat något specifik om lärande i lek var det något som pedagogerna berättade om. De 

beskrev vad barnen lär sig i lek, till exempel att vara delaktig i grupp och att samspela med 

andra. Det påvisades att båda begreppen är en viktig del i verksamheten men att det var svårt 

för pedagogerna att begreppsbestämma dem. Deras resonemang kan stärkas genom 

litteraturen. Begreppsdefinitionen av lek och lärande är svårt för både vuxna och barn. När 

barnen är inne i leken reflekterar de inte över sitt lärande vilket gör att lek och lärande 

tillsammans utgör en grund för verksamheten (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006).  

 

Då pedagogerna beskrev verksamheten i förskolan var det den enskilda utvecklingen hos 

barnet som var i fokus och inte det kollektiva. Detta ses tydligt när pedagogerna beskriver hur 

de går in och hjälper enskilda barn i leken. De talar inte om sociala relationer vare sig mellan 

barnen eller mellan barn och vuxna. Detta gör att de ger det som de tror är rätt för barnen inte 

vad de egentligen skulle behöva. Pedagogerna styr verksamheten utifrån sig själva, barnen 

skall göra det som pedagogerna planerat. Det kan man se eftersom förskolan som institution 

har vissa ramar att följa som till exempel att bete sig på ett visst sätt vid olika situationer och 

att inte göra något som anses vara fel. 
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Endast en av de tillfrågade menar att man skall utgå från barnens egna erfarenheter och idéer. 

Detta tolkar vi som att det är de vuxna som styr omedvetet och att barnet hamnar utanför 

fokus. Barnens egna tankar och idéer skall prägla verksamheten och därför blir det viktigt att 

pedagogerna lyssnar till vad barnen vill (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Vi 

uppfattar pedagogerna att när det gäller lek skall det ske på barnens villkor med lite styrning 

från de vuxna. Sammanfattningsvis ser vi att pedagogerna anser att leken är barnens egna 

forum. De ser inte sin egen del i barnens utveckling och lärande där delaktighet och samspel 

är två viktiga faktorer.  

 

Läroplanen för förskolan är till stor del utarbetad ur ett sociokulturellt perspektiv där 

pedagogens roll är att utmana, stödja och samspela med barnen i leken. Eftersom det är viktigt 

att samspela och vara delaktig i barnens värld förstår vi inte varför det inte framträder i vår 

undersökning. Har det med okunskap från pedagogerna att göra eller handlar det om 

samhällets krav på vad som är viktigt att lära sig i förskolan? Av pedagogernas svar såg vi att 

det handlade om att lära sig matematik och språkinlärning, men inte genom lekaspekten. Detta 

menade pedagogerna kunde bero på att matematik och språk är mer framträdande och tydliga 

ämnen i läroplanen än vad leken är. Enligt vår studie har pedagogerna lättare att urskilja 

matematik och språk i läroplanen än leken, de har lättare att beskriva de konkreta och 

lättbegripliga delarna i läroplanen. Detta uppfattar vi som så att pedagogerna skiljer på 

matematik och lek, alltså för oss begreppen lek och lärande. Bidrar detta synsätt på hur man 

ser läroplanens innehåll när det gäller lärande och lek?  

 

Läroplan för förskolan är ett dokument som alla lärare skall följa och funktionen av 

läroplanen är att den ska fungera som riktlinjer eller mål för den pedagogiska verksamheten. 

Den innehåller strävansmål och riktlinjer för verksamheten vad gäller det enskilda barnet i 

utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 1998). Av intervjuerna kan vi se att det 

handlar mycket om hur man tolkar läroplanen. Några av pedagogerna ansåg att allting går att 

få in i läroplanen beroende på hur den tolkas. Vi förstår pedagogerna som att de arbetar med 

läroplanen på det sätt att de utför en uppgift med barnen och sedan medvetet använder 

läroplanen som bakgrund för uppgiften. Läroplanen ses inte som något som skall följas utan 

mer som ett dokument att stödja sig på. Vår uppfattning av pedagogerna blir då att de inte 

anser att läroplanen är betydelsefull, detta utifrån att pedagogerna uttryckte osäkerhet om 

innehållet i läroplanen. Vi blev fundersamma på varför man inte är mer insatt i vad som står i 
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läroplanen och kom fram till att det kan bero på att de har andra uppgifter som de ägnar mer 

tid åt. Det kan handla om allt ifrån att kontakta vikarier till att behöva leta nytt material till 

verksamheten. 

 

Läroplanen för förskolan är ett dokument som skall följas enligt Skolverket (2005). I vår 

studie uppfattade vi pedagogerna som att de har bristfällig uppfattning om vad läroplanen 

beskriver angående lek och pedagog. Detta gör oss nyfikna på vad detta kan bero på? Vi tror 

att pedagogerna arbetar med läroplanen vad gäller lek men att de inte alltid reflekterar och 

diskuterar den.  

8.1 Vidare forskning 

Då vi genomfört vår studie har vi kommit på vidare forskning inom vårt ämnesområde. 

 

 Hur kan man få pedagogerna att aktivt arbeta med leken i verksamheten? 

 Hur kan man få pedagogerna att mer konkret arbeta utifrån läroplanen?  

 Hur kan läroplanen få större inflytande i den dagliga verksamheten i förskolan? 

 Hur påverkas pedagogerna av samhället, vad gäller barns lek och deras delaktighet



 

 28 

9. Referenser 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2., uppdaterade [och utök.]. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Bjereld, U & Demker, M & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap- om vikten av problem och 

teori i forskningsprocesser. Studentlitteratur. 

 

Bjervås, L. (2003). Det kompetenta barnet. I Johansson, E & Pramling Samuelsson, I (red.) 

”Förskola - barns första skola!” sid. 55-81 Studentlitteratur. 

  

Brinkman, S, & Kvale, S.( 2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2:a upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Cohen, L & Manion, L & Morrison, K. (2007) Research methods in education. (6. ed.) 

London: Routledge.  

 

Ekström, K. (2007). Förskolans pedagogiska praktik- Ett verksamhetsperspektiv. Diss. Umeå 

: Umeå universitet, 2007. Umeå.  

 

Fagerli, O., Lillemyr, O F & Söbstad, F. (2001). Vad är förskolepedagogik? Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Johansson, E. (2008). Att utveckla strategier för att komma in i lek. I Pramling Samuelsson, I 

& Pramling, N (red.) "Didaktiska studier, från förskola och skola" sid. 109-134 Gleerup 

Utbildning AB.   

 

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (red.) (2003). Förskolan: barns första skola!. Lund: 

Studentlitteratur.  

 



 

 29 

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2006). Lek och läroplan: möten mellan barn och 

lärare i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Johansson, J-E. (1994). Svensk förskolepedagogik under 1900-talet. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jonstoij, T. (2000). Barn med rätt att lära. Stockholm: Sveriges utbildningsradio AB. 

 

Knutsdotter Olofsson, B. (2006). I Lekens värld. Stockholm: Liber. 

 

Knutsdotter Olofsson, B. (2002). Lek för livet. (8:e upplagan). Stockholm: HLS.  

 

Lillemyr, O F. (2002). Lek- Upplevelse- Lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber. 

 

Lindahl, M. (2002). Vårda, vägleda, lära: effektstudie av ett interventionsprogram för 

pedagogers lärande i förskolemiljön. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Lindqvist, G. (1996). Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

 

Löfdahl, A. (2002). Förskolebarns lek: en arena för kulturellt och socialt meningsskapande. 

Diss. Karlstad: Univ., 2002. Karlstad.  

 

Markström, A. (2007). Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Mårdsjö A-C & Pramling Samuelsson, I. (2007). Grundläggande färdigheter och färdigheters 

grundläggande. Lund: studentlitteratur. 

 

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2006). Lärandets grogrund: perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Skolverket, (2005). Allmänna råd och kommentarer kvalitet i förskolan. Stockholm: 

Skolverket.  

 



 

 30 

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken, bland plugghästar och fusklappar. Norstedts 

akademiska förlag. 

 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Akademiska förlag. 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Utbildningsdepartementet, (1998).  Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

Vetenskapsrådet (2009). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab. 

 

Vygotskij, L. S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Diadalos AB. 

 

Welén, T (2009). Historiskt perspektiv på lek (1. uppl.) I Jensen, M. & Harvard, Å. (red.) 

”Leka för att lära: utveckling, kognition och kultur” sid. 29-42.  Lund: Studentlitteratur.  

 

Williams, P (2006). När barn lär av varandra – samlärande i praktiken. Stockholm: Liber 

AB. 

 

 

  



 

 31 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

  

1) Berätta för mig hur du ser på lek i förskolan? 

2) Vad tror du barn får ut av sin lek? 

3) Bör pedagoger vara delaktiga i barns lek?  

4) Av vilken anledning och i så fall hur? 

5) Hur uppfattar du läroplanens innehåll om barns lek? 

6) Arbetar du med barns lek utifrån läroplanen? 

7) I så fall hur och på vilket sätt? 

8) Hur ser du på lekens utrymme i den nuvarande läroplanen? 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi arbetar för närvarande med vår avslutande uppsats inom utbildningen till förskollärare på 

lärarprogrammet vid högskolan i Gävle och hoppas att du kan tänka dig att ställa upp på en 

intervju med oss. Intervjun genomförs som en del av arbetet med vårt examensarbete i 

didaktik som har till syfte att undersöka pedagogens beskrivning på barns lek i förskolan.  

 

Intervjun kommer att ske på överenskommen tid och plats. Intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och förvaras så att inga obehöriga personer kan ta del av 

informationen. Den information som hämtas kommer endast att användas i undersökningen, 

efter avslutat arbete kommer allt intervjumaterial att förstöras.  

Deltagandet i intervjun är frivilligt och det är möjligt att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Resultatet av intervjun kommer att sammanställas och redovisas i vårt examensarbete. 

Examensarbetet kommer sedan att tryckas och publiceras av Gävle Högskola och finnas 

tillgänglig i högskolans databaser. 

 

Vi som skriver uppsatsen och utformat intervjun heter Mari Svedberg och Gabriella 

Enderberg. Kontakta oss vid eventuella frågor. 

Med vänlig hälsning: Mari Svedberg & Gabriella Enderberg  

 

Mari Svedberg    Gabriella Enderberg 

E-mail: xxxxxxxxxx    E-mail: xxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxxx    Tel: xxxxxxxxxx 

 

Handledare: Fredrik Lindstrand                     

Akademi för utbildning och ekonomi  

Högskolan i Gävle 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxxx 


