
EXAMENSARBETE

Barns lärande genom lek i förskolan
Pedagogers arbete med leken som ett lärandeverktyg

Alexandra Bergström
Johanna Lundström

2014

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barns lärande genom lek i förskolan 

Pedagogers arbete med leken som ett lärandeverktyg 

 

 

Children's learning through play in preschool 

Preschool teachers work with play as a learning tool 

 

Alexandra Bergström 

Johanna Lundström 

2014-01-15 

 

 

 

Lärarutbildningen, inriktning mot förskola och förskoleklass 

Grundnivå, 210hp 

Handledare: Gunilla Johansson 



  

 

 

Abstrakt 

Syftet med studien är att beskriva, analysera och öka förståelsen för pedagogernas berättelser 

om att arbeta med leken som ett lärandeverktyg samt lekens betydelse för barns lärande inom 

socialt samspel, motorik och matematik. För att kunna besvara studiens syfte använde vi oss 

av kvalitativa metoder, intervjuer och observationer. I studien utgick vi från ett sociokulturellt 

perspektiv, med detta perspektiv och med hjälp av tidigare forskning analyseras och tolkas 

intervjuerna och observationerna för att sammanställa ett resultat.  

Studien visar pedagogernas berättelser om leken som lärandeverktyg och att de anser att leken 

präglar verksamheten. Under intervjuerna fick vi en insyn i pedagogernas berättelser om 

leken, de belyste leken som ett verktyg. Pedagogerna ansåg att de använde leken för att skapa 

ett lustfyllt lärande för barn. Observationerna visade att barnen tränade på olika 

lärandeområden under leken. Lärandeområden som vi ansåg framkom tydligt i studien var 

socialt samspel, motorik och matematik. 

Vi kan konstatera att barn tränar olika lärandeområden i leken och att pedagogerna är 

medvetna om lekens betydelse för lärande. Våra slutsatser är att pedagogerna använder leken 

som ett lärandeverktyg och bidrar till barns lek, via nya kunskaper och material. Det sociala 

samspelet är konstant under leken. 

 

Nyckelord: förskola, lek, lärande, lärandeverktyg, pedagog. 

  



  

 

 

Förord 

Först och främst vill vi tack alla pedagoger och förskolor som har deltagit i våra intervjuer 

och observationer, vilket har gjort denna studie möjlig. Era kunskaper har varit viktiga för att 

göra studien möjlig. Tack även till våra familjer som har funnits där och stöttat oss genom 

hela arbetet med examensarbetet. De har läst igenom denna studie för att ge oss feedback, 

förslag på förändringar för att vårt arbete ska bli bättre. Ett extra tack till journalisten Mikael 

Rudolfsson som granskat våra grammatiska meningar samt hjälpt till att komma med kloka 

råd för att vi ska kunna föra arbetet framåt.  

Slutligen vill vi också tacka vår handledare, Gunilla Johansson som har hjälpt och väglett oss 

på ett bra sätt genom hela arbetet med examensarbetet.  

Alexandra Bergström och Johanna Lundström 

2013-12-18  
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1 Inledning 

Läroplanen för förskola (Skolverket, 2011) betonar leken som en viktig aspekt i lärandet. I 

dagens verksamheter har vi fått ett intryck av att leken är viktig, det visar också den tidigare 

forskningen. Utifrån våra tidigare erfarenheter inom förskolan, har leken för barn varit en 

positiv aktivitet. Skolverket (2005) påpekar att vikten för barns utveckling och lärande är 

leken och detta ska prägla verksamheten. Vi vill därför se om detta stämmer, på vilket sätt 

synliggörs lärandet i leken i den pedagogiska verksamheten och vad anser pedagogerna om 

lekens betydelse för lärandet. Denna studie ger en större inblick och förståelse om 

pedagogerna använder sig av leken som ett lärandeverktyg för att göra samlingarna lustfyllda 

för barn samt att barn lär sig olika lärandeområden, socialt samspel, motorik och matematik 

genom lek. 

Vi har funderat på lekens betydelse för barns lärande i förskolan. Lek och lärande hänger ihop 

med varandra, detta menar Johansson & Pramling Samulesson (2006). För oss är leken något 

som ska vara roligt och något som varje barn ska få möta och uppleva. Vilket vi också kan 

återkoppla till barns berättande, ”Leker gör man för att det är kul[…], som barn uttrycker det” 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s.36). Sandberg (2002) påpekar att leken är viktigt 

både för pedagoger samt barn i förskolan. Pedagogerna ger barn möjlighet till att stimulera 

och utvecklas tillsammans med andra. Dahlberg, Moss & Pance (2002) betonar att synliggöra 

lärandet genom pedagogisk dokumentation. Detta anser vi är ett bra redskap till att lyfta olika 

lärandeområden.  

Utifrån våra tidigare erfarenheter så fokuserar vi därför vår tidigare forskning riktad mot de 

lärandeområden som intresserar oss. Lillemyr (2002) betonar att leken leder till ökad kunskap 

inom olika lärandeområden. Lärandeområden som ligger i fokus i denna studie är det sociala 

samspelet, motorik och matematik. Varför vi har valt att fokusera på dessa lärandeområden 

grundar sig på våra egna intressen och erfarenheter. Den tidigare forskningen ökade vårt 

intresse för studien om lekens betydelse för lärandet.  

1.1 Arbetsfördelning  

Fördelningen med skrivandet i hela arbetet har båda varit delaktiga i. Vi har tillsammans sökt 

litteratur och därefter delade vi upp den relevanta litteraturen för en ytterligare granskning och 

bearbetning. Tillsammans har vi diskuterat bearbetningarna av litteraturen. Eftersom vi ville 

ha lika stor arbetsfördelning under intervjuerna och observationerna, delads vi upp så att 

Johanna gjorde en mer intervju och observationerna fördelades på sådant sätt att Alexandra 

genomförande ett observationstillfälle mer. Sammanställningarna av empirin gjordes av 

informationshämtaren och därefter delade med informationen till varnadra. Resultatet har vi 

tillsammans suttit och jämfört och hittat mönster. Vi haft delat ansvar i hela arbetet och 

samarbetet har fungerat bra.  
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2 Syfte 

Syftet är att beskriva, analysera och öka förståelsen för pedagogers berättelser om leken som 

ett lärandeverktyg samt lekens betydelse för barns lärande inom socialt samspel, motorik och 

matematik. 

2.1 Frågeställningar 

Hur beskriver pedagogerna barns lek? 

Hur använder pedagogerna leken som verktyg för att utveckla lärandet? 

Hur beskriver pedagogerna lekens betydelse för lärande? 
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3 Bakgrund 

Detta avsnitt kommer lyftas ur ett sociokulturellt perspektiv där pedagogers syn och 

förhållningssätt kommer att presenteras samt lekens betydelse för lärandet. Lekens 

lärandeområden kommer att presenteras och utgångspunkterna som vi har valt att fokusera på 

är det sociala samspelet, matematiken och motoriken.  

Enligt Sandberg (2002) kommer ordet lek från det grekiska ordet laikos. Både Sandberg 

(2002) och Knutsdotter Olofsson (2003) anser att det är svårt att ta fasta på vad begreppet lek 

egentligen är. Sandberg (2002) betonar att leken har många olika apsekter och därför svårt att 

definiera vad lek egentligen är.  

3.1 Lekens betydelse för lärande 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) ska den pedagogiska verksamheten ge 

barn möjlighet till att utveckla sin fantasi, kreativitet och lärande i leken. I leken finns det 

lustfyllda lärandet nära till hands som stimulera barn. Verksamheten bör vara präglad av lek, 

en viktig del i barns lärande och utveckling. ”Lek kan betraktas som en form av 

lärande[…]genom lärande och lek sker utveckling[…]” (Sandberg, 2002, s.23).  

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) anser att leken handlar till en början om att 

barn upptäcker den fysiska världen, där de sedan kan gå över till att leka rollekar. Barn lär sig 

av varandra och tillsammans i leken och detta lärande startar tidigt hos barn. I leken använder 

sig barn av både språket, kroppen och olika slags material för att skapa och gestalta sina 

erfarenheter. Leken ger barn möjlighet till att erövra och utveckla sina egna erfarenheter, 

turtagning, samarbete samt samspelet med andra. Sandberg (2002) menar att barn leker i sin 

egen takt, utforskar och undersöker i leken.  

Leken och lärandet, är enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2006) en del av barns 

livsvärld, en interaktiv helhet. Författarna tar upp vikten av att fånga upp barns intressen för 

att barn ska bli engagerade. De menar att barns intresse påverkar lärandet. ”På samma gång 

som det finns lekdimensioner i lärande finns lärandedimensioner i lek” (s.21). Sandberg 

(2002) betonar att leken är en viktig faktor i lärandet och författaren syftar då på vikten av att 

ta tillvara på alla tillfällen som uppkommer inom leken och lärandet. Hwang & Nilsson 

(2003) anser att i barns lek kombineras verkligheten och fantasin, vilket gör lärandet i leken 

lustfyllt och spännande. Lärandet är livslångt och att det är viktigt att ta tillvara på det, att 

barn tillsammans med andra lär sig normer och regler som finns i samhället, hur man bemöter 

andra samt socialt samspel.  

Enligt Lillemyr (2013) har leken på de senare åren blivit en viktigare del inom den 

pedagogiska verksamheten. Han uttrycker att det finns olika uppfattningar om lekens 

betydelse. En del anser att leken är det centrala inom verksamheten, ytterligare en uppfattning 

som författaren skriver om är att leken har stor betydelse för barns utveckling. Skolverket 

(2011) betonar också är leken en viktig del i verksamheten. Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson (2003) menar att leken är en viktig del för barns lärande samt att de vuxnas ansvar 



  

4 

 

för lek och lärande har blivit tydligare. Den pedagogiska verksamheten bidrar enligt 

Skolverket (2011) till att barn utvecklar sitt språk, genom att barn kommunicerar med 

varandra, leker med ord och uttrycker sina tankar. Leken är inte enbart ett lärande, utan det är 

ett verktyg i barns utveckling, påpekar Lillemyr (2002). Författaren betonar att pedagoger ska 

ta vara på leken, eftersom leken har ett egenvärde för barn. Leken är betydelsefull för barns 

utveckling och grundläggande för barns lärande. Uppfattningen av lekens betydelse kan 

variera, Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att barn skaffar sig kompetenser genom leken. 

Den ståndpunkten bekräftas av Johansson & Pramling Samuelsson (2007) som anser att leken 

inte bara är en lek, de menar att leken är ett lärandeverktyg och att lärandet kan ske genom 

leken.  

3.2 Pedagogen en viktig del i barns lek 

Skolverket (2005) beskriver att pedagogerna bör ta tillvara på att arbeta med barn enskilt samt 

i grupp, för att skapa upplevelser och lärandesituationer som är formade av lek. Dessa 

upplevelser kan bidra till att stimulera barns kreativitet samt fantasi, vilket är positivt till barns 

lärande och utveckling. “Leken utgör grunden i barns utveckling och lärande” (s.27). Därför 

har pedagoger i uppdrag att bidra med rikt material till barns lärande och utveckling. 

3.2.1 Pedagogens syn och förhållningssätt till lek och lärande 

Sandberg (2002) menar att leken innehåller många olika aspekter som till exempel att leken är 

ett lärandeverktyg, verktyg för problemlösningar och förberedelse för vuxenlivet. Barn 

använder leken och lär sig olika lärandeområden utifrån vilka aktiviteter som utförs. Lillemyr 

(2002) Leken är också ett bra redskap för pedagogerna, där de kan utveckla barns lärande och 

socialisation. 

Skolverket (2005) betonar att ”Förskolan ska erbjuda barn en trygg miljö som utmanar, lockar 

till lek och aktivitet samt inspirerar barn att utforska omvärlden. Miljön ska vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande” (s.20). Skolverket (2011) beskiver vikten av att pedagogerna ska 

visa att alla är lika mycket värda och att pedagoger och barn ska acceptera varandra för dess 

olikheter och styrka dessa för att barn ska skapa sin egen identitet. Förenta nationernas 

barnkonvention (UNICEF, 2009) står det att barnets bästa ska komma i fokus när det är beslut 

som gäller barn, även vikten av att alla barn har samma rättigheter och att pedagogerna ska 

vara medvetna om detta och inte diskriminera barnet. UNICEF (2009) och Skolverket (2005) 

påpekar vikten av att alla ska få möjligheter och tillfällen för att utvecklas och att det är 

pedagogerna som har ansvar att barnet utvecklas.  

Lillemyr (2002) lyfter leken och lärandet och en av dess viktigaste faktorer, det är pedagogens 

förhållningssätt som bidrar till hur viktig förhållandet mellan lek och lärandet i allmänhet och 

i synnerhet synliggörs på förskolan. Lillemyr (2002) betonar att pedagogens självreflektion 

förekommer när de betraktar barns lärande som äger rum under leken, samt hur de betraktar 

leken i relation till sitt eget pedagogiska förhållningssätt. Orlenius (2001) skriver om den 

etiska aspekten, vad pedagoger har för syn på människor i dess närhet. ”[…]alla människors 

lika värde, människolivets okränkbarhet och sådana värden som rättvisa och solidaritet” 
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(Orlenius, 2001, s.41). Författaren menar att hur vi förhåller oss till varandra påverkas av 

vilken etik vi har, på det sättet man blivit fostrad, även känslor och förnuftet påverkar vilken 

etik man uttrycker.  Det är viktigt att använda förnuftet och de oskrivna reglerna i bemötandet 

med barn. Pedagogerna bör tänka på hur de bemöter barn, eftersom detta bemötande påverkar 

hur barn kommer uppträder mot andra.  

Sandberg (2002) har gjort fyra delstudier och har kommit fram till att leken är lika viktig för 

pedagoger som för barn, även om leken i sig kan se ut på olika sätt. I delstudien ansåg 

författaren att pedagogerna kunde leka med alla barn i olika miljöer. Det är viktigt som 

pedagog att uppmuntra barn till lek och ge tid för leken. Det underlättar om pedagogerna är 

lekfulla, spontana och visar livsglädje för att barn ska låta dem delta i leken. Författaren 

menar att genom leken kan pedagogerna bidra till en stimulerande lekmiljö, vilket resultera i 

att barnet utvecklas tillsammans med pedagogernas deltagande. Den pedagogiska grundsynen 

har enligt Lillemyr (2002) betydelse för hur pedagogerna uppfattar leken och hur de ser 

samband mellan lek och lärande. Pedagoger bör tänka på hur de förhåller sig till barn när de 

ska gå in i leken. Johansson & Pramling Samuelsson (2006) anser att för en dialog ska kunna 

utvecklas på ett lekfullt och rymligt sätt krävs det att pedagogerna är riktade mot barns 

upplevelsevärld. Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar vikten med att pedagogen bör vara 

tydliga med sitt kroppsspråk och tonfall när de går in i lekens värld. Sandberg (2002) betonar 

att pedagogernas roll är viktig under barns lek, där kan pedagogerna ge barn verktyg som 

behövs för att barn ska kunna nå en högre nivå. Barn behöver verktyg under sin process för att 

kunna utvecklas. Pedagogen bör finnas till hands under barnets process och se vad barnet kan 

prestera, samt se dess utveckling och mognad. Författaren nämner att pedagogens fokus inte 

borde utgå från vad barnet redan kan prestera, och bör istället lägga vikten på vad barnet 

skulle kunna prestera, för att sedan driva barnets utveckling vidare framåt.  

Under lekens gång behöver pedagoger vara närvarande. Det anser författarna Knutsdotter 

Olofsson (2003) och Norén-Björn (1983), som menar att finns pedagogerna där till hands och 

leder dem vidare om det skulle hända något eller om barn får brist på fantasi, så hjälper det 

barn. Lillemyr (2013) påpekar om pedagoger ska delta och påverka leken måste de tänka på 

vad de själva har för synsätt, hur pedagogers synsätt och uppfattning om barn påverkar vilken 

roll de tar under lekens gång. Pedagogerna måste ta barns lek på allvar för att ge leken 

möjligheter till lärande dock är det viktigt att barn får ha leken i fred, för att få möjlighet till 

bearbetning av sina livshändelser. Vygotskij (1995) skriver att leken är en bearbetning av 

upplevda intryck, ett sätt att kombinera lek och livshändelser på ett sätt som barn lättare kan 

relatera till för att förstå samhället de lever i. Skolverket (2011) styrker Lillemyrs (2013) och 

Vygotskijs (1995) beskrivning om att leken är ett verktyg till för att bearbeta livshändelser, 

samt vikten om leken inom den pedagogiska verksamheten.  

Lillemyr (2013) betonar att pedagoger bör betrakta vikten av att arbeta med leken som ett 

verktyg för lärande. Skolverket (2011) påpekar att pedagoger bör utmana barn och inspirera 

dem till lärande och skapande. Norén-Björn (1983) beskriver om att pedagoger kan ha en 

tendens att inte vilja störa i barns lek, och håller då en mer observerande roll. Åm (1986) 

påpekar däremot om den vuxne som deltagare i leken. Genom att leka parallellt kan 
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pedagogerna inspirera barn till att kombinera material och vidareutveckla idéer. Pedagogerna 

bör ha i åtanke att inte främja barn i deras lek. Enligt Johansson & Pramling Samuelsson 

(2006) kan pedagogen skapa ett samspel med barn, som antingen riktar sig mot leken eller 

lärandet. Pedagogerna bör ha i åtanke att de kan påverka barns meningskapande. Pedagogerna 

bör bara medvetna om detta, genom medvetenhet kan pedagogerna tillföra den kunskap och 

inspiration som saknas eller följa med i barns initiativ till lek. 

3.2.2 Pedagogisk dokumentation  

Skolverket (2011) betonar pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för pedagogerna i 

förskolan. Med detta ska pedagogerna synliggöra barns utveckling och lärande, på sådant sätt 

så att barn ska få möjlighet att utvecklas vidare. Pedagoger i förskolan ska kontinuerligt 

använda sig av pedagogisk dokumentation där kommunikation och samspel mellan barn 

synliggörs. Sandberg (2002) och Knutsdotter Olofsson (2003) anser att pedagogerna under 

leken endast kan se och höra vad barn gör. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver därför om 

svårigheterna med att tolka det som sker under lekens gång, att pedagoger därför inte ska ta 

det som sägs bokstavligen.  

Skolverket (2012) beskriver att en av utgångspunkterna att arbeta med pedagogisk 

dokumentation är att lyssna på barn och synliggöra barns lärande och utveckling. Pedagogisk 

dokumentation handlar om att fånga barns lärandeprocesser och lärandestrategier med hjälp 

av olika hjälpmedel till exempel som fotografering och anteckna det som händer. Pedagogisk 

dokumentation är en form av arbetsverktyg som hänger samman med ett speciellt arbetssätt 

och pedagogisk tänk. Lenz Taguchi (1997) anser att pedagogisk dokumentation är en form av 

kommunikation, det är reflektioner tillsammans med kollegor och barn. Författaren anser 

också att det är ett bra arbetsverktyg som hjälper pedagogerna att synliggöra verksamheten. 

Dahlberg, Moss, Pence (2002) uttrycker att pedagogisk dokumentation handlar om 

lärandeprocess, kommunikationsprocess, skapande av reflektioner och dialog. Lärandet blir 

synligare med pedagogisk dokumentation, eftersom pedagogerna får en djupare kunskap om 

att barns lärande och utveckling hänger ihop. Reggio Children (2001) påpekar att pedagogisk 

dokumentation kan bidra till en förståelse om barns utveckling samt hur de lär sig.  

3.3 Lärandeområden i leken 

Skolverket (2011) lyfter att det är pedagogernas uppdrag att bidra till barns lärande och 

utveckling. Pedagogerna ska också forma den fysiska miljön i den pedagogiska verksamheten, 

där barn ska få möjlighet utveckla sitt lärande. Skolverket (2005) och Skolverket (2011) 

betonar att genom lek sker lärande, där barn tränar på socialt samspel med andra, 

problemlösningar, motorik och samhällets normer. Norén-Björn (1983) skriver att leken är 

viktig för barns utveckling. Barn tränar motoriken genom leken, rörelse och känsel. ”Leken 

utmanar barnet intellektuellt, språkligt, socialt och fysiskt/motoriskt” (Grindberg & Jagtøien, 

2000, s.81).  
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3.3.1 Lärandeområde: Socialt samspel 

Ekelund (2007) beskriver den emotionella intelligensen och den sociala kompetensen som 

egenskaper som utvecklas i barns lek. Ordet social påstår Dysthe (2003) har två betydelser, 

med liknande innebörd. En tolkning är att barn lever i en kultur och i en gemenskap, samt att 

kulturen vi lever i påverkar hur vi tänker och handlar. Den andra betydelsen av ordet social är 

det som synliggörs utifrån interaktioner och relationer med andra människor. Johansson & 

Pramling Samuelsson (2006) påpekar att vare sig det är mellan barn och pedagog, eller barn 

och barn har dialogen en viktig betydelse i barns sociala utveckling och om det kallas lek eller 

lärande har ingen betydelse. Orlenius (2001) anser att det sociala samspelet och dialogen är en 

grund för förskolans verksamhet och att det sociala samspelet är viktigt i förskolan. 

Lillemyr (1990) skriver att leken ses som ett samspel och därför hamnar det sociala 

perspektivet i fokus. Det sker en social träning under leken, som är viktig för barns 

utveckling. Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) menar att människorna är sociala varelser 

och att människor i allmänhet för sig till personer som bidrar till ett positivt möte. Hwang & 

Nilsson (2003) påpekar vikten av att barn redan i tidig ålder bör få höra språket i sin 

omgivning, vilket påverkar och underlättar den språkliga utvecklingen hos barn, det bidrar 

även till den sociala utvecklingen. Det sociala betonar Dysthe (2003), Jagtøien, Hansen & 

Annerstedt (2002), Orlenius (2001) och Säljö (2000) som en viktig del i relationen mellan 

människor. 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) beskriver att genom de sociala reglerna som 

existerar i lekens värld, tränar barn sin kommunikativa kompetens, som i sin tur är 

grundläggande för barns lärande och skapandeförmåga. Författarna fortsätter med att påpeka 

starkt att barn lär sig genom lek. Barn lär sig av varandras olikheter och erfarenheter i 

samspelet tillsammans. Sandberg (2002) menar att leken är viktig för barns lärande och att 

leken gör att barn blir mer motiverade att upptäcka nya saker. Skolverket (2011) betonar att 

barn utvecklar olika kunskapsområden via lek. Under leken tränar barnet på socialt samspel, 

genom samtal och reflektion med andra.   

3.3.2 Lärandeområde: Motorik 

Skolverket (2011) betonar att barn i förskolan ska träna och utveckla sin förmåga att uttrycka 

tankar och upplevelser genom rörelse samt lek. Norén-Björn (1983) nämner att barn lär 

genom leken, där barn tränar alla sina motorikskafärdigheter. Hwang & Nilsson (2003) 

skriver att utifrån olika intressen tränas motoriken på olika sätt, om barnet tycker om att 

springa och hoppa så tränas en färdighet som heter grovmotorik, medan om barn gillar att rita 

så tränas finmotorik. Det är när barnet är litet, har den en större utveckling av grovmotorik, 

eftersom när barn är små har inte deras muskler och nervsystem blivit fullt utvecklade. 

Pedagoger fokuserar allt för mycket på finmotoriken när barn växer, när de i själva verket bör 

lägga minst lika stor vikt på grovmotorikens utveckling. 

Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) skriver om motoriken som en viktig del inom barns 

uppväxt och utveckling, detta inträffar när barn leker i olika miljöer och utforskar rörelser på 

olika sätt. Det är genom lekens värld som barn utforskar kroppens rörelser och får då motorisk 
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kontroll över sin kropp. Miljön som barn befinner sig i påverkar barns grov- och finmotorik 

och de utvecklar därefter dessa i leken. Författarna påpekar vidare att barn med sämre 

motoriska färdigheter inte har samma möjligheter att socialisera sig med andra barn under 

leken. 

3.3.3 Lärandeområde: Matematik 

Skolverket (2011) betonar att barn ska utveckla sin förmåga att bygga och konstruera med 

hjälp av olika material. SOU 1997:157 anser att när barn bygger sin lekmiljö eller konstruerar 

med olika material utvecklar de förståelse för många grundläggande funktioner. En 

grundläggande funktion till förståelsen av matematik är att barn ska förstå rummet och dess 

egenskaper. Pedagogerna kan använda sig av leken till att ge barn möjlighet att utveckla sin 

matematiska förmåga. ”Genom att på ett lekfullt sätt få barnen att uppfatta och uttrycka antal, 

att ordna, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd, att kunna skapa olika 

mönster, och enklare geometriska former, upptäcker barn matematiken” (SOU 1997:157, 

s.48). Skolverket (2011) betonar att barn ska utveckla sin matematiska förmåga, förståelse för 

rum, form, mängder, antal samt ordning.  

Enligt Emanuelsson (2006)  möter barn matematiken i sin vardag på förskolan och det viktigt 

att pedagogerna ger en positiv syn på matematiken. Vardagsmatematiken finns runt barn 

under dagen på förskolan och det ger möjlighet för barn och pedagoger att upptäcka den 

tillsammans. Leken kan ses som ett lärandeverktyg för barns utveckling. Det är genom lek 

och bakning av pepparkakor ges barn möjlighet till att utveckla sin förståelse av former. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) anser att det är viktigt att synliggöra 

vardagsmatematiken för att kunna stimulera barns tankar samt deras intresse om matematiska 

begrepp. Det finns olika sätt att möta matematiken via leken för barn. Det kan vara att sortera 

kläderna, duka, klappa sitt namn, rimma och lära sig ramsor. Författarna påpekar vidare att 

pedagogerna synliggör matematiken redan i tidig ålder för barn, då tår och fingrar räknas, 

samt andra lekar på skötbordet. 

3.4 Lek och lärande ur sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet utgår Säljö (2000) ifrån människans lärande, tänkande och 

handlande. Författaren menar att i det sociokulturella perspektivet är kommunikation en av de 

viktigaste resurserna och genom kommunikation förs lärandet vidare. Lärandet kan ske på 

olika sätt, genom att läsa, skriva, tala och lyssna. I Skolverket (2011) beskrivs det flera 

lärandeområden som har sin grund i det sociala samspelet. Barn ska leka med ord och kan 

träna på att uttrycka sina tankar under lek tillsammans med andra. Williams (2006) anser att 

lärandet sker i samspel med varandra. Dysthe (2003) beskriver att sociokulturella teorin är en 

kombination av dialog, samspel och lärande. Språk och kommunikation är viktiga i det 

sociokulturella perspektivet, i detta fall en förbindelseled mellan sociala läroaktiviteter och 

individuella mentala processer. Författaren lyfter Mead, Dewey och Vygotskij som anser att 

leken bidrar till det sociala samspelet med andra och de olika inlärningsprocesserna.  

Vygotskij (1995) poängterar att genom barns skapande förmågor bidrar det till glädje hos barn 

och att barn utvecklas genom lek. Författaren menar att leken används som ett lärandeverktyg, 
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där lek genomsyrar lärandeaktiviteterna. Lillemyr (2013) beskriver Vygotskijs teori om lek, 

den har sin grund i det sociala samspelet. Vygotskijs syn handlar om regler och att leken ska 

tillföra glädje hos barn. Leken främjar lärande och utveckling som är viktigt för barn. 

Sandberg (2002) betonar Vygotskijs syn på leken, handlar om den sociala processen som har 

en betydelse för barns utveckling samt att leken ger möjligheter för barn att bearbeta 

livssituationer.  

Dysthe (2003) påpekar att Mead anser att människor är beroende av andras perspektiv, 

exempelvis kommunikation med olika grupper så att lärande skapas. Lillemyr (1990) 

beskriver om svårigheter för de barn som inte får ta del av det sociala samspelet. Barn som 

har svårigheter att ta kontakt med andra kommer att ha svårt att ta sig in i leken. Det resulterar 

då i att barnet inte kommer få den stimulans som leken ger till barnets utveckling, det sociala 

samt inom andra områden. 

I det sociokulturella perspektivet anser Säljö (2000) att barn har förmåga att utvecklas 

tillsammans med andra. Hundeide (2009) anser att barn utvecklas och formas med hjälp av de 

historiska och kulturella processer som existerar i samhället. Barn lever i olika miljöer och 

samhällen, vilket påverkar barns identitet. Williams (2006) anser att samspelet skapas utifrån 

de interaktioner barn möter i samhället. I de kulturella kontexterna som finns i samhället 

tränar barn sig tillsammans med andra barn och pedagoger, på att kommunicera, tänka och 

hur de ska utföra handlingar i samhället de blir delaktiga i. 

3.4.1 Andra teoretikers syn på lek 

Åm (1986) belyser Eriksons lekteori som är riktad mot lekens betydelse för barns psykiska 

utveckling. Lillemyr (2013) tar fasta på Freuds tankar kring leken och dess betydelse för barns 

utveckling, lärande och menar att barn tränar på det sociala samspelet och konfliktlösning 

genom leken. Eriksons teorier om leken som har stora likheter med Freud, dock anser Erikson 

också att det är genom lek som barn utvecklar sin individuella identitet. Författaren beskriver 

vidare att Erikson menar att genom leken kan barn skapa möjligheter för att lära sig att klara 

saker själv samt gestalta den vuxnas roll. Leken har betydelse för utvecklingen av relationer 

och den sociala förmågan.  

Åm (1986) förklarar Piaget syn på leken. Piaget anser att det är genom leken som barn 

anpassar den objektiva verkligheten till sitt subjektiva inre. ”Piaget vill skilja mellan leken 

och imitation” (s.15). Det är genom imitationen som barn anpassar sitt subjektiva inre till den 

objektiva verksamheten. William(2006) belyser att Piagets teorier handlar om att barn erövrar 

sociala och kognitiva kompetenser genom leken tillsammans med andra barn. 
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4 Metod 

Studiens undersökningsmetoder kommer i detta avsnitt att presenteras. Metoderna till denna 

studie är intervju och observation. Intervjuerna genomförs bland fem yrkesverksamma 

pedagoger och observationerna äger rum på fyra förskolor där fokus ligger på barns lek och 

lärandeområden. Med det sociokulturella perspektivet använder vi oss av kvalitativa metoder 

för att pedagogerna ska få möjlighet att uttrycka sig verbalt.  

De största fördelarna med kvalitativa metoder är dels att de är flexibla – de gör att 

anpassa efter situationen och hur undersökningen utvecklar sig, dels att det går att samla 

in material så länge det behövs, fram till dess att det uppenbarligen inte finns mer att 

hämta (Eliasson, 2013, s.27).  

4.1 Intervju 

Valet av intervjustudie grundade sig på att vi ville få en ökad förståelse för pedagogernas 

svarsutfall. Vi ansåg att intervjuer skulle underlätta till att förstå hur pedagogerna tänker 

utifrån vårt syfte. Intervjuer bidrar till att vi får en djupare kunskap om studiens syfte. Under 

intervjuerna kommer det sociokulturella perspektivet att framkomma genom att det sker en 

kommunikation mellan oss som intervjuare och pedagogen. Detta är sociokulturellt, eftersom 

det grundar sig i lärande genom kommunikation, vilket kommer att ske under våra intervjuer. 

Vi kommer att få kunskap från pedagogernas berättelser om leken som ett lärandeverktyg.  

Med det sociokulturella perspektivet i fokus, anser vi att intervju är en bra 

informationsinsamling metod. 

Vi har valt att använda oss av formella intervjuer, som Ely (1993) menar är att intervjuaren i 

förväg har planerat, för att kunna få en djupare inblick i hur pedagogerna tänker angående 

leken som lärande verktyg. Intervjun blir ”[…] ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen 

sker mellan två personer (men ibland mellan fler) och leds av en person med syftet att samla 

information” (Ely, 1993, s.66). 

Studiens formella intervjuer kommer att vara kvalitativa. Inom kvalitativa intervjuer skriver 

Patel & Davidson (2003) att intervjuaren behöver förkunskap om ämnet och väl förberedda 

inom det området som vi studerar. Därför kommer vi att studera och bearbeta tidigare 

forskning innan intervjuerna kommer genomföras. Kylén (2004) anser att det är viktigt att 

vara förberedda eftersom intervjuaren är medskapare i samtalet med intervjupersonen. Det är 

både den intervjuade och intervjuaren som tillsammans har ansvar för att det blir en bra 

intervju. Studiens intervjuer kommer att genomföras med en intervjuare därför kommer 

frågorna vara enkla, raka och strukturerade. Trost (2010) benämner att kännetecken för 

kvalitativa intervjuer är enkla raka frågor som resulterar i ett rikt material för oss att 

analysera. Eftersom våra intervjufrågor kommer ställas av oss på olika sätt, vilket resulterar i 

att intervjuerna kommer vara låg standardisering. Detta påpekar Patel & Davidson (2003) att 

kvalitativ intervju som har en låg standardisering ger intervjuarens frågor brett utrymme för 

intervjupersonen att svara på frågorna med egna ord. Enligt Trost (2010) är låg grad av 

standardisering där frågorna ställs i den ordning de passar och att frågorna ställs på olika sätt. 
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Författaren fortsätter att skriva att frågor ställs olika utifrån de personer som intervjuar. Det är 

viktigt med följdfrågor som kan tillkomma beroende på tidigare svar, variationsmöjligheten i 

svarsutfallen blir stor.  

I de kvalitativa intervjuerna ska intervjuaren kunna ”[…] upptäcka och identifiera egenskaper 

och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något 

fenomen” (Patel & Davidson, 2003, s.78). Trost (2010) menar att en kvalitativ intervjustudie 

har som utgångspunkt i att förstå eller hitta mönster i pedagogernas uppfattning av ett 

specifikt ämne. Intervjuaren förstärker den intervjuades resonemang, för att se likheter och 

skillnader i deras åsikter och berättelser. Författaren menar att intervjuare försöker få fram det 

pedagoger säger samt hur de tänker, där mönster, likheter och skillnader synliggörs. 

”I en ostrukturerad intervju har en god intervjuare stora möjligheter att komma åt den 

intervjuades världsbild och egna uppfattningar om hur saker och ting förhåller sig genom att 

fråga vidare tills ämnet är uttömt” (Eliasson, 2013, s.26). Ostrukturerad intervju menar Patel 

& Davidson (2003) handlar om att intervjupersonen kan ge breda svarsutfall, dock har 

formuleringen av frågorna en betydelse. Därför kommer denna intervjustudie vara 

ostrukturerad, för att få en bred grund att utgå ifrån inför resultatet. Frågorna som ställs 

kommer vara relevanta utifrån denna studies syfte och därför lägger vi vikten på 

frågeställningarna och intervjufrågorna. Patel & Davidson (2003) menar att utifrån om 

frågorna har god och hög validitet kommer utfallen av svaren vara rika med betydelsefull 

information, till studiens syfte.  

4.2 Observation 

Fokus under observationerna baseras på barns lärandeområden i leken, vilka lärande är 

synliga under barns lek. Valet av observation som metod grundade sig i att kunna synliggöra 

lärandeområden i barns lek, för att kunna styrka intervjuerna. 

Enligt Patel & Davidson (2003) är observation en vetenskaplig teknik som används för att 

samla in information. Holme & Solvang (1997) beskriver att observation betyder att 

observatören under korta eller långa stunder befinner sig tillsammans med en 

undersökningsgrupp och undersöker gruppen.  ”Observatören kan […] förhålla sig mer eller 

mindre deltagande i förhållande till den miljö hon eller han studerar” (Eliasson, 2013, s.22). 

Vår observationsstudie kommer att bygga på ostrukturerade observationer. Patel & Davidson 

(2003) förklarar att ostrukturerade observationer handlar om att kunna inhämta rikt material 

under observationsstudien. Till denna observationsmetod behöver vi därför vara förbereda 

med teoretiska kunskaper och göra urval av barn och platser där observationerna kommer 

genomföras.  

Patel & Davidson (2003) beskriver att observatören bör veta vilken övrig information som är 

viktig att observera, till exempel den fysiska miljön där observationen äger rum samt vilka 

barn som befinner sig i rummet som inte ska observeras. Observatören bör skriva ner 

nyckelord under observationen. Däremot om observationen pågår under en längre period 
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rekommenderas det att observatören går ifrån stundvis för att skriva mer utförliga 

anteckningar. Efter en ostrukturerad observation är det viktigt att observatören sätter sig ner 

direkt och skriver en utförlig beskrivning av sina observationer. Det är viktigt att veta vad 

observatören ska ha för förhållningssätt inför observationerna. I denna studie kommer 

observatören att förhålla sig till att vara en känd observatör. Vilket betyder att de som 

observeras är medvetna om vem observatören är. Holme & Solvang (1997) betonar den öppna 

observationen, vilket betyder att barn vet vem observatören är och accepterat observatörens 

närvaro. En öppen observation ger större frihet att samla den information som behövs till 

studien.  

Holme & Solvang (1997) skriver att en passiv observation innebär att observatören inte deltar 

i undersökningsgruppens aktivitet. Patel & Davidson (2003) påpekar även om passiv 

observation och kallar det icke deltagande observatören, vilket betyder att observatören inte 

kommer att delta aktivt, utan befinner sig utanför det aktuella skeendet. När observatören är 

icke deltagande och känd kan observatörens närvaro påverka barns beteende till en början och 

därför bör observatören avvakta med att börja observera direkt. Barn kommer vänja sig vid 

observatören och därefter kommer deras beteende att återgå till det vanliga och observatören 

börja observera.  

4.3 Urval  

Vårt urval av studiens undersökningsgrupp utgick vi från Norrland, på grund av att vi är 

bosatta i närheten. Vår undersökningsgrupp för intervjustudien bestod av fem pedagoger, och 

till observationerna utgick vi från fyra förskolor. Vi använde Norrland som ett samlingsnamn 

för det området där vi genomfört vår studie.  

”Viktigt är att komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett flertal 

mindre väl utförda” (Trost, 2010, s.144). Urvalet till intervjustudierna kommer ske på 

förutbestämda förskolor med pedagoger. Valet av förskolor till både intervju och observation 

inträffar i olika delar av Norrland. Inför intervjuerna tar vi kontakt med pedagogerna, en 

viktig del inför själva intervjun. Kontakten med pedagogerna kommer ske via mejl. I detta 

mejl (bilaga 1) beskriver vi om studiens syfte och även information om varför vi kontaktat 

dem. I intervjustudien inriktar vi oss på fem yrkesverksamma pedagoger på fyra olika 

förskolor. Intervjupersonernas namn i denna studie är fiktiva och kommer nämnas vid namnen 

Berit som hade fem års erfarenhet av att arbete i förskolan. Anna och Cecilia hade arbetat i 

förskolan i ungefär 20 år, Denise och Emma hade arbetat i förskolans verksamhet i snart 30 

år. Vi inriktar oss på fyra förskolor för observation, där fokus kommer ligga på barns lek i 

verksamheten, där vårt syfte är att observera barns lärande i leken. Trost (2010) menar att det 

är betydelsefullt att i samråd med pedagogerna göra upp en plan för, när och var intervjuerna 

samt observationerna kommer att äga rum. 

4.4 Metod för informationsinsamling 

Som hjälpmedel under intervjustudien för att samla in informationen används ljudinspelning 

för att lättare sammanställa vårt resultat. Trost (2010) och Kylén (2004) skriver om fördelar 



  

13 

 

med ljudinspelning och att under intervjuns gång kan intervjuaren fokusera på frågorna och 

svaren istället för att anteckna. Patel & Davidson (2003) och Eliasson (2013) påpekar för att 

få använda ljudinspelning krävs det att intervjupersonen godkänner detta. Kylén (2004) och 

Trost (2010)  menar att genom ljudinspelning får man med allt. Författarna skriver att det är 

tidskrävande metod. Vilket menas med att det tar lång tid att skriva ut intervjun från 

ljudinspelningen till skrift. Eliasson (2013) och Kylén (2004) påpekar ytterligare fördelar med 

ljudinspelning, att tonfall och ordval blir tydliga och att det är möjligt att lyssna på intervjun 

flertal gånger. Trots att det går att lyssna på inspelningen flera gånger påpekar Trost (2010) att 

nackdelen med ljudinspelningar är att gester och rörelser inte blir synliga. Därför kommer 

antecknandet endast att användas till att dokumentera den intervjuades kroppsspråk. Patel & 

Davidson (2003) belyser nackdelar med ljudinspelningar och det är när ljudinspelaren blivit 

avstängd kan det förekomma att den intervjuade säger något som kunde varit till nytta i 

studien. 

I observations studierna kommer stödanteckningar användas, vilket leder till att 

observationerna kan skrivas utförligare vid ett senare tillfälle med hjälp av 

stödanteckningarna. Enligt Holme & Solvang (1997) är det viktigt att observatören gör stöd 

anteckningar under observationens gång, för att komma ihåg det som observerats. Dessa 

anteckningar är viktiga senare då observationerna analyseras. Författarna beskriver vidare att 

dessa anteckningar inte behövs göras konstant, eftersom detta kan påverka 

undersökningsgruppen, även om observatören är känd. Stödanteckningar utgör grunden till 

utförliga anteckningar som skrivs ner i sin helhet när observationen är genomförd. 

Stödanteckningar bör skrivas om till de fullständiga anteckningar snarast möjliga, för att det 

ska bli ett gott resultat.   

4.5 Etiska aspekter 

Orlenius (2001) skriver om de etiska och moraliska aspekterna, där förnuftet påverkar vårt 

bemötande med andra. Moral är när intervjuaren med sitt kroppsspråk bemöter pedagogen, 

detta kan vara avgörande till hur pedagogen tolkar intervjuarens frågor och om pedagogen 

känner sig betydelsefull. Medan etik är hur vi som intervjuare tänker om den intervjuade. 

Författaren belyser vikten i hur man bemöter andra som om de är lika mycket värda. Vilket vi 

kommer att använda som förhållningssätt under intervjuerna samt under våra observationer. 

Skolverket (2011) och UNICEF (2009) betonar vikten om allas lika värde och hur viktigt det 

är för att barn och i denna studie även pedagoger ska känna betydelse för det som pågår. I 

intervju och observationsmetoderna vill vi utsända en positiv syn till pedagogerna som 

medmänniskor, för att bidra till en trygg miljö under intervjun. Orlenius (2001) påpekar att 

ansträngande är viktigt, och att det är något som bör eftersträvas. Att anstränga sig för hur vi 

som intervjuare ska bete oss och anstränga oss att bemöta andra på ett positivt sätt.  

Vetenskapsrådet (2002) och Hwang & Nilsson (2003) påpekar olika etiska frågor som 

intervjuaren bör tänka på före, under och vid analysen av intervjuerna. Författarna betonar 

informationskravet, vilket innebär att pedagogerna ska vara medvetna om att det är frivilligt 

att delta och att de får avbryta intervjun om de så skulle vilja och att de ska få veta vad studien 

handlar om. Författarna påpekar även om samtyckeskravet, där de själva få ta ansvar i hur 
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mycket de ska medverka. De betonar starkt att intervjuer och observationer ska vara 

konfidentiell. Pedagogerna ska vara medvetna om nyttjandekravet. Författarna menar att de 

uppgifter som samlades in under intervjuerna och observationerna endast får användas till ett 

syfte, till den intervju och observationsstudie det samlats in för. 

4.5.1 Konfidentiellitet 

Vi använder oss av konfidentiella intervjuer och observationer, som Vetenskapsrådet (2002), 

Trost (2010) och Patel & Davidson (2003) belyser att det är när intervjuaren vet vem som har 

svarat och att det endast är intervjuaren som har tillgång till dessa uppgifter. I denna studie 

kommer därför inte dessa uppgifter att vara synliga för allmänheten. Om intervjun är 

konfidentiell måste vi informerat om detta före den intervjuade börjat svara på frågorna, vilket 

Patel & Davidson (2003) styrker. 

4.6 Genomförande  

4.6.1 Intervjugenomförande 

Vi tog kontakt med de pedagoger som skulle intervjuas enskilt. Miljön hade betydelse för att 

intervjun skulle bli genomförbar. Vi valde att utgå från miljön den intervjuade kände sig trygg 

i, det vill säga dess arbetsplats, vilket Trost (2010) styrker. Intervjuaren började med att hälsa 

på pedagogen och informerade återigen om konfidentiellitet. Under genomförandet av 

intervjun var det endast en intervjuare och pedagog åt gången.  

När vi befann oss i rummet där pedagogerna hade valt att intervjun skulle genomföras, 

presenterade vi oss och vår studie. Vi valde att fråga pedagogen om hon ville ha tillgång till 

frågorna som skulle ställas, för att pedagogen skulle känna sig trygg i situationen. Under 

intervjun ville vi använda oss av inspelning, för att samla in så mycket av deras svar som 

möjligt, därför frågade vi pedagogerna om tillåtelse att använda oss av detta hjälpmedel. Vi 

påpekade återigen om konfidentiellitet och att det endast var intervjuaren som hade tillgång 

till att lyssna på detta.  

”Den eller de första frågorna man ställer kan vara avgörande för hur resten av intervjun 

kommer att flyta” (Trost, 2010, s.84). Därför började vi med allmänna frågor, för att skapa en 

tryggare stämning mellan intervjuaren och pedagogen. Vi började med att fråga vad de hade 

för utbildning samt hur många år de har arbetat i verksamheten. Därefter hade våra frågor låg 

standardisering och var kvalitativa. Frågorna ställdes på ett öppet sätt och vi visade att 

pedagogens svar hade betydelse, genom tonfall och kroppshållning. Utifrån vad pedagogen 

svarade så kunde det tillkomma följdfrågor för att få ett ännu rikare svar. Trost (2010) 

benämner genomförande av intervju, vilket vi baserade vårt genomförande. Blev pedagogen 

tyst en stund lade vi inte orden i pedagogernas mun, utan pedagogerna fick tid till att få tänka. 

Vi avslutade intervjun med att fråga om pedagogen hade något mer att delge oss. Intervjun 

slutade med att vi stängde av ljudinspelningen. Genomförandet av intervjun pågick i snitt 20 

minuter. Vi tackade pedagogerna för deras delaktighet, skakade i hand med varandra och 

tackade för oss. 
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4.6.2 Observation genomförande 

Vi tog kontakt med förskolorna där observationerna skulle genomföras, var för sig. 

Observationerna gjordes av en observatör. Vi presenterade oss för samtliga pedagoger och för 

barnen. Vi beskrev konfidentielliteten i studien för att försäkra pedagogerna om att barnens 

namn eller förskola inte kommer att nämnas i denna studie. 

Vi valde att observera barnen utifrån var barnen befann sig under den tiden vi gjorde 

observationen. Där av förekom observationer både inomhus och utomhus. Vi valde att invänta 

barnens acceptans innan vi började observationen, för att de skulle ha hunnit uppmärksamma 

observatören. Vissa barn kom då fram och frågade vad vi gjorde och vi svarade ärligt att vi 

tittade på deras lek. När barnen återgått till deras aktiviteter och slutat ge oss uppmärksamhet, 

började vi att observera. Vi var en känd, icke deltagande observatör och använde oss av 

anteckningsblock till vår informationssamling. Våra stödanteckningar gav oss material från 75 

minuters observation. Genom stödanteckningar kunde vi sedan sammanfatta våra 

observationer. 

4.7 Analys 

Utifrån de intervjuer som vi genomför skriver Trost (2010) att vi ska analysera och bearbeta 

dess empiri och kan då se att det existerar mönster. Med dessa analyser kan vi dra slutsatser 

att det existerar mönster, skillnader och likheter. 

Fejes & Thornberg (2009) beskriver att analysen börjar genom att bearbeta empirin flera 

gånger, tills vi känner materialet bra. Efter denna process plockar vi ut det mest betydelsefulla 

materialet utifrån studiens syfte. Därefter jämför vi likheter och skillnader, för att sedan 

gruppera och för att ”[...] försöka relatera dem till varandra” (Fejes & Thornberg, 2009, 

s.129). Nästa steg är att fokusera på likheterna och därigenom utforma rubriker utifrån 

empirin och studiens frågeställningar. Backman (2008) påpekar att analysen av 

observationerna pågår kontinuerligt under insamlingen av empirin.   

Fejes & Thornberg (2009) belyser att under hela analysen bör vi utgå ifrån 

meningskoncentrering, detta menas med att vi hela tiden under vår sammanfattning av 

transkriberade intervjuer återgår till vårt syfte för att lyfta det viktigaste från empirin, att detta 

blir meningsfullt för vår studie. 

4.7.1 Transkribering 

Ahrne & Svensson (2011) påpekar när intervjun är genomförd börjar transkriberingen av 

inspelningarna. Eftersom vi använt ljudinspelning som informationsinsamling är 

transkribering ett måste för att de pedagogerna har sagt ska bli möjliga att analysera. Ahrne & 

Svensson (2011) skriver att transkriberingen är själva processen när intervjuaren nästan direkt 

efter genomförd intervju sätter sig ner och skriver ned intervjun från tal till skrift. Det är 

viktigt att få med varje ord som pedagogen har sagt. Det underlättar för intervjuaren om detta 

genomförts så fort som möjligt, eftersom intervjuaren efter intervjun då har det färskt i 

huvudet.  



  

16 

 

Ahrne & Svensson (2011) påpekar vikten av att spara och säkerhetskopiera transkriberade 

intervjuera, och att sedan under analysen arbeta med de kopierade. I vårt fall utgick vi från 

våra utskrivna samt kopierade transkriberade intervjuer. Ahrne & Svensson (2011) fortsätter 

med att skriva om vad intervjuaren ska göra med dessa transkriberade intervjuer. Eftersom 

intervjuerna var kvalitativa, vilket skapade öppna svar så är det mycket material som ska 

analyseras, därför bör texten delas upp i kategorier. Kvale (2009) påpekar att utifrån de 

transkriberade intervjuerna ska kontexten fångas upp. Det gör vi genom att sammanfatta 

intervjuerna tillsammans med varandra och jämför dessa sammanfattningar för att se likheter 

och skillnader mellan pedagogernas svar, utifrån studiens syfte. Fejes & Thornberg (2009) 

betonar frågeställningar som underlättar för analysen av sammanfattningarna. Frågor som 

likheter, skillnader, hur sammanfattningarna sorteras, kategoriseras och kopplas till empiri. 

4.7.2 Reliabilitet 

Kvale (2009) beskriver reliabilitet, där intervjuaren renskriver intervjun ordagrant, så att allt 

skrivs ned exakt som pedagogen har svarat. Det är då viktigt att vi lyssnar igenom 

inspelningen flera gånger för att skriva ned samtliga ord, för att kunna se helheten av det 

pedagogen har svarat. I vårt fall kommer endast en att lyssna på det inspelade materialet, 

eftersom vi varit tydliga med att det endast är den som intervjuade pedagogen som kommer 

att lyssna på detta. När vi enskilt lyssnar på inspelningen flera gånger, pausar och spolar 

tillbaka förstärks reliabiliteten av det insamlade materialet, som sedan ska analyseras. 

”Reliabilitet anger tillförlitligheten och säkerheten i svaren […]” (Kylén, 2004, s.142). Kylén 

(2004) påpekar att våra frågeställningar ska finnas i åtanke när materialet analyseras, har 

materialet lyfts upp på ett rättvist sätt, har metod påverkat materialet vi samlat in. Hade 

resultatet förändrats om vi intervjuat vid ett annat tillfälle eller om någon annan samlat in 

materialet.  

4.7.3 Validitet 

Utifrån hur vi skriver ner intervjuerna från inspelningarna, påverkar det hur vi tolkar detta. 

Kvale (2009) påpekar att genom att skriva ned intervjuernas inspelningar på olika sätt, 

framkommer materialets relevans till studiens syfte olika. Även innehållet av alla intervjuer 

granskas, är detta relevant till studiens syfte samt frågeställningar. ”Validitet avser värdet av 

och relevansen hos de data vi samlat in. Har vi fått de uppgifter vi behöver för att kunna 

uppfylla syftet med vår utredning? Saknas det data som skulle göra undersökningens resultat 

mer användbara?” (Kylén, 2004, s.140). 
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5 Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet från våra intervjuer och observationer. Under resultatet 

kommer studiens syfte att besvaras. Studies syfte är att beskriva, analyser samt förstå 

pedagogernas berättelser om leken som ett lärandeverktyg, samt lekens betydelse för barns 

lärande. Det är genom våra tolkningar av metoderna som resultatet grundar sig på. Empirin i 

denna studie stärks av den tidigare forskningen som vi utgått från tidigare.  

5.1 Resultat från intervjuer 

I denna del av avsnittet kommer vi redogöra för att det var fem pedagoger som blivit 

intervjuade. Dessa pedagoger var kvinnor och var utbildade till förskollärare, med olika 

yrkesverksamma år. Berit hade fem års erfarenhet av att arbeta i förskolan. Anna och Cecilia 

hade arbetat i förskolan i ungefär 20 år, Denise och Emma hade arbetat i förskolans 

verksamhet i snart 30 år. Namnen i denna studie var fiktiva, eftersom vi utgick från 

konfidentiellitet. 

5.1.1 Pedagogernas berättelser om lek 

Samtliga pedagoger var överrens om att leken är viktig för lärandet i verksamheten. ”Leken är 

det viktigaste i verksamheten, allt lärande sker genom lek” (Emma). Cecilia påpekade att 

”Lek är ju så mångfasaterat[...]” vilken hon menade är att leken är ett brett begrepp och därför 

går leken inte att kategorisera. Denise ansåg att leken är en mötesplats för barnen. Det spelar 

ingen roll vilken ålder barnen är. Hon menade att en ettåring kan leka med en femåring och att 

åldern i detta fall inte är av någon betydelse. Denise påpekade också att det inte är under varje 

leken som barnen lekte tillsammans, i olika åldrar. Hon menade att leken är en möjlighet för 

mötesplats mellan olika åldrar, där barnen själva får leka med den de vill leka med, och ibland 

händer det att barn i olika åldrar leker tillsammans. 

Gemensam nämnare hos pedagogerna har varit att leken ska vara rolig och lustfylld. Berit 

uttryckte att leken ska vara glädjande för barnen. Tillsammans med barnen bearbetas känslor, 

och det sociala samspelet. Denise ansåg att barnen i lekens värld får möta känslor, som glädje, 

ilska, och sorg. Pedagogerna var överens om att leken bygger på barnens intresse för att 

bearbeta händelser. Samtliga pedagoger påpekade att barnen bearbetar sin egen verklighet i 

leken. Cecilia påpekade att när barnen kommer till förskolan så kunde de i leken bearbeta 

deras bråk med syskonen som förekommit tidigare på morgonen. 

Majoriteten av pedagogerna ansåg att miljön har en stor betydelse, för hur leken skapas och 

utformas. Cecilia pratade om miljön som ska vara “[...] inrett så att allt är på barn-nivå, så de 

inte behöver fråga för att nå saker, utan de kan ta som själv[…]”. Detta betonade också Berit. 

Genom att ha materialet och leksakerna på barnens nivå menade Cecilia att det kunde 

inspirera på olika sätt, som pedagog ska de duka upp snyggt på morgonen och under dagen 

ska de städa upp tillsammans med barnen för att miljön ska fortsätta att inspirera till lek. Även 

Anna och Emma berättade att det är i pedagogernas uppdrag att skapa en inspirerande miljö 

som barnen kan leka i. Berit påpekade också att barnen skulle få vara delaktiga i 

utformningen av en inspirerande miljön. Emma uttryckte att det är viktigt som pedagog att 
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vara närvarande och lyssna på barnen, och på kollegorna för att kunna förbättra miljön i 

verksamheten. Cecilia tryckte på vikten av att städa upp efter sig, var det rörigt och stökigt så 

inbjöd det inte till lek, och att miljön bör vara överskådlig. Materialet i miljön ska barnen 

enkelt ha möjlighet att nå. Anna ansåg att leken är viktig och att det är viktigt att låta barnen 

få möjligheter till att leka. Hon belyste att leken ofta avbröts på grund av det fasta rutinerna, 

som lunch, eller utgång.  

Berit beskrev att leken också kan handla om att barnen springer runt inomhus. Hon menade då 

att i en sådan situation befann sig barnen i en lek, trots att springa inomhus inte bör 

förekomma på grund av olycksrisker. Hon beskrev vidare att springlekarna bidrar till ökad 

grovmotorik och reaktionsförmåga. Cecilia ansåg motsatsen, att springa och skrika inomhus 

inte var lek. Cecilia menade då att när barnen sprang runt och skrek så gjorde de detta för att 

de inte har något annat att göra. 

5.1.2 Pedagogernas berättelser om leken som ett verktyg till lärande 

Majoriteten av pedagogerna poängterade att de synliggör lärandet i leken med hjälp av 

observation, dokumentation samt pedagogisk dokumentation. Dessa pedagoger påpekade 

också att i samtal med föräldrar förtydligar pedagogerna att barnens lek är grund för lärande. 

Två av pedagogerna nämnde inte pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel att 

synliggöra lärandet i leken. Anna ansåg att de skulle behöva synliggöra barnens lek ännu mer 

än vad de gör på förskolan. Denise uttryckte att det är viktigt att lyfta lärandet för barnen, så 

att barnen blir delaktiga i sitt eget lärande samt medvetna om det lärandet som sker under 

leken. Cecilia påpekade hur viktigt det är som pedagoger att vara delaktiga i barnens lek, 

eftersom pedagoger kan bidra med så mycket till barns lek. Cecilia menade att om pedagoger 

sitter ner på rumpan blir de inte uppmärksamma, de missar barnets lärande och kan därför inte 

lyfta barnets lärande till ytan, vilket hon ansåg är en viktig del i läroplanen. Denise påpekade 

även hon om vikten med att ha ögon och öron öppna, så att pedagoger inte missar något som 

händer. 

Samtliga pedagoger hade en positiv syn till leken som ett verktyg för lärande, Cecilia 

påpekade att det krävs att pedagoger arbetar med leken, för att skapa ett lustfyllt lärande för 

barnen. Pedagogerna arbetar med lustfyllda, lekfulla aktiviteter där lärandet ligger i fokus. 

Dessa aktiviteter är grundade utifrån läroplanens mål och är planerade av pedagogerna. 

Denise berättade om en av hennes samlingar där barnen fick träna på matematik. Hon 

uttryckte att det låg rockringar på golvet som innehöll påsar med siffrorna från ett till sex. 

Barnen fick i tur och ordning slå tärningen för att sedan hitta rätt siffra. Denise påpekade att 

aktiviteten är anpassad utifrån vars barn är i det matematiska tänkandet, hon menade att vissa 

barn har antalsuppfattning medan andra måste räkna prickarna. Genom denna aktivitet 

använde sig Denise av leken som ett lärandeverktyg för att barnen skulle lära sig matematik 

och antalsuppfattning. En annan aktivitet där barnen fick träna matematik nämnde Berit, i 

denna aktivitet fick barnen kasta en tärning. Berit bestämde vilken form som barnen skulle 

hämta och utifrån antalet prickar som tärningen visade hämtade barnen lika många av den 

bestämda formen. Berit ansåg att barnen tränade både antal och former inom matematikens 

läroplansmål. Samtliga påpekade att de använder sig av leken i samlingar och aktiviteter för 



  

19 

 

att skapa ett lustfyllt lärande. Berit betonade att barnen lär sig att leka med hjälp av varandra 

genom leken. Anna uttryckte att leken har betydelse eftersom barnen leker tillsammans, vilket 

leder till att barnen lär sig lekens oskrivna regler. 

5.1.3 Pedagogernas berättelser om lekens betydelse för lärande 

Pedagogerna ansåg att barns lärande och utveckling pågår under leksituationerna. De menade 

att verksamheten präglas av lek och att aktiviteterna under dagarna bör utformas på ett lekfullt 

sätt. Majoriteten av pedagogerna uttryckte att barnen under lek lär sig lekkoder. Pedagogerna 

menade då att barnen lär sig hur barnen ska bemöta varandra, de sociala reglerna som finns 

för att en lek ska fungera. Lekkoder som barnen lär sig är hur de skulle gå in i en lek som 

redan pågår, där bör pedagogen finnas nära till hands för att hjälpa barnet att komma i den 

pågående leken. Anledningen var enligt Anna att leken ofta avbröts när ett nytt barn kom in, 

om pedagogen inte fanns till hands. Pedagogerna menade att barnet med hjälp av pedagogerna 

kan komma in och bidra till leken. Emma betonade frågor, ser du vad de andra barnen leker, 

och har du frågat vad de lekte, hon menade att detta hjälper barnet in i leken. 

Majoriteten av pedagogerna benämnde att barnen lär sig turtagning, kommunikation, socialt 

samspel, språk, bearbetning av verkligheten, matematik, och naturvetenskapliga frågor. 

Förutom dessa ansåg Denise att barnen tränar på att vara egocentriska under leken, att barnen 

vill få bestämma. Hon påpekade vikten av att barnen tränar på detta, samtidigt som hon 

menade att barnen även bör lära sig att de inte alltid får bestämma, att barnen turas om att 

bestämma. Berit beskrev en leksituation där barnen bearbetade verkligheten, barnen använde 

sig av matematik och socialt samspel. Berit berättade om när barnen lekte café. Barnen 

återskapade ett café, de bakade kakor och lagade mat tillsammans. Barnen sålde sedan detta 

till andra genom att ropa kom och köp. För att köpa fikat använde de sig av stenar eller kottar 

som pengar. I denna lek ansåg Berit att barnen lärde sig matematik genom att barnen räknade 

pengarna, socialt samspel genom att de gjorde leken tillsammans och lärde sig att bearbeta 

verklighetsbaserade händelser. Pedagogen Cecilia berättade om en Naturvetenskaplig 

aktivitet, där barnen var ute i skogen tillsammans med pedagogen. Hon berättade att det var 

höst, och pedagogen hade pratat om att löven fallit ned på marken och skapat ett täcke. Där 

efter diskuterade de om björnen, att den sökte efter ide inför vintern. Denna diskussion 

resulterade i att barnen lekte björnen sover. Cecilia påpekade att den styrda leken kunde bidra 

till att barnen fick kunskap om naturvetenskap via diskussionen om björnen och hösten. 

Cecilia betonade att detta framkom sedan i den fria leken, där pedagogerna kunde se att 

barnen bearbetade den kunskapen de fått erfara. 

Cecilia uttryckte att i leken tränar barnen tillsammans på samhällets hörnpelare. Hon menade 

då att barnen tränar på demokrati, socialt samspel, och hur de ska bemöta varandra med hjälp 

av empati och jämställdhet. Emma ansåg också att barnen tränar på jämställdhet, socialt 

samspel och olika språk, som kropp- och mimspråk och talspråk. Emma påpekade ordet 

likabehandling, och syftade på hur verksamheten är uppbyggd på allas lika värde. Samtidigt 

som Denise uttryckte att barnen lär sig ”Att förstå någon annan[…] ödmjukhet, acceptans och 

kamratskap”. Utifrån alla egenskaper barnen tränade på, ansåg Anna att leken gav barnen 

möjlighet till att bli bättre medmänniskor. 
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Majoriteten av pedagogerna beskrev att barn lär av barn, likaväl som barn lär av pedagoger. 

Därför är det viktigt som pedagog att vara delaktig i barnens lärande, samtidigt som 

pedagogerna bör hålla en passiv roll för att barnen skulle ha möjligheter till att utveckla egna 

kunskaper. Ett exempel som Anna berättade om var att barnen tränade kunskaper själva 

genom att klippa, detta ansåg hon var en lek. Hon påpekade att som pedagog ska de finnas 

nära till hands samtidigt som barnet själv får utforska klippandet. Att barnen har en tanke med 

att klippa i papper, vilket leder till ett lustfyllt lärande av finmotoriken. 

5.2 Resultat från observationerna 

Under denna del av avsnittet kommer våra observationer från fyra förskolor att beskrivas. 

Observationernas fokus utgick ifrån barnens lek och lärande. Sammanfattningen av 

observationerna kommer att vara innehållsrika och utifrån dessa synliggörs olika 

lärandeområden som vi har kunnat se. 

5.2.1 Observation 1 

Observationen skedde inomhus, i ett rum där det fanns en stor tom yta för barnen att röra sig 

på. I rummet fanns också hemmavrån, det fanns en ugn, spis, mat, samt köksredskap. 

Ljudnivån i rummet var dämpad, barnen kunde leka i lugn och ro, utan att bli påverkade av 

andra barnens lekar. I rummet befann sig två barn som båda är två år, deras kommunikation 

skedde mesta dels via kroppsspråket samt lite verbalt. Barnen bad en pedagog att sätta igång 

musiken på radion och därefter började barnen att dansa, radion var inte på barnens nivå. Mitt 

i rummet stod det en vagn som barnen dansade runt, till sist flyttade ena barnet vagnen och de 

började istället dansa tillsammans, genom att hålla i varandras händer. Barnen dansade 

tillsammans i tre låtar, för att sedan flyttade de leken till hemmavrån. Tillsammans ställde sig 

barnen och lagade mat, som de sedan åt när det var färdigt. Under tiden barnen satt och åt 

maten, kom ett tredje barn in i rummet som ville vara med. Det tredje barnet kollade snabbt 

runt i rummet för att sedan gå och börja laga mat själv. De två andra barnen blev sura 

eftersom det tredje barnet tog leksakerna de använde. Det slutade med att de två första barnen 

gick vidare till ett annat rum och därför avslutades leken. 

5.2.2 Observation 2 

Två tvåringar och en fyraåring satt vid ett bord inomhus och lekte med sorteringsmaterial. Det 

satt även fyra andra barn och en pedagog runt samma bord, dessa barn ingick inte i 

observationen. Observationen skedde i det stora rummet, i detta rum kunde barnen leka med 

olika aktiviteter, eftersom samtliga material var på barnens nivå. Det satt några barn på golvet 

som lekte själva, dessa var inte synliga från observatörens vinkel. De påverkade ljudnivån i 

rummet, däremot påverkade det inte barnen runt bordet. Sorteringsmaterialet som barnen 

använde sig av var nallar i olika färger och storlekar och papptallrikar med prickar på. 

Fyraåringen använde sig av tallriken med sex prickar och berättade att det var lika många som 

i hennes familj. Hon pekade på en prick och sa mamma, nästa prick pappa och fortsatte på 

samma sätt till sista pricken. Fyraåringen fortsatte att berätta en saga om sin familj med hjälp 

av prickarna på tallriken. Samtidigt satt tvååringarna med sorteringsnallarna och sorterade 

efter färg. Ena tvååringen tog fram tallriken med tre prickar och räknade prickarna och 
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berättade att det var tre prickar, sedan lade hon en nalle på varje prick. Hon fortsatte vidare 

med nästa tallrik medan den andra tvååringen sorterade efter nallarnas färger. Efter en stund 

gick tvååringarna vidare och leken avslutades. 

5.2.3 Observation 3 

Tre barn observerades under pågående lek. Observationen skedde utomhus, det fanns is och 

snö överallt och det använde sig barnen av i leken. Alla andra barn var också ute och lekte på 

annat håll, vilket inte påverkade de barnen som observerades. Däremot syntes det att barnen 

tog tillvara på att det fanns andra barn ute. Materialet fanns endast tillgängligt när förrådet var 

upplåst, och det material som användes under denna observation låg högre upp på hyllan, där 

de inte nådde, de var då tvungen att fråga om någon pedagog om hjälp. De tre barnen som 

observeras är i femårsåldern, de sprang runt med innebandyklubbor i skogen på 

förskolområdet. De samtalade och drev leken framåt, de turades om att bestämma vad de 

skulle göra. De tre barnen tog tillvara på att andra barn var ute och lekte, de lekte en bit ifrån 

varandra, det uttrycktes genom att barnen ibland kunde rikta sina innebandyklubbor mot de 

övriga barnen för att låtsas skjuta. Trots att de riktade innebandyklubborna mot andra barn 

gjorde de inget väsen ifrån sig, och påverkade inte de andra barns lek. De tre barnen kom till 

en liten backe som var täckt av is, de använde sina innebandyklubbor och slog på isen. Ett av 

barnen som stod ovanför den lilla backen styrde leken vidare. Vilket resulterade i att de två 

barnen som stod nedanför lade sig på mage och tog tag i innebandyklubban, för att bli 

uppdragen för backen. Barnen kämpade och testade sig fram med olika tekniker. De bytte håll 

på klubban och testade på olika sätt för att de skulle lyckas. När de lyckats med detta gick de 

vidare till en annan del av utomhusmiljön och påbörjade en annan lek. 

5.2.4 Observation 4 

Tre barn satt vid dockskåpet mitt i det stora rummet på förskolan. Det satt några andra barn 

vid borden och ritade tyst och vävde, tillsammans med en pedagog. Från rummet bredvid 

hördes barn leka högljutt, detta påverkade inte barnen som observerades. Det mesta av 

materialet i rummet fanns tillgängligt på barnens nivå, materialet som användes under denna 

observation var på barnens nivå. Barnen som observerades är i treårsåldern, samtalade vid 

dockhuset med varandra. De lekte mamma, pappa, barn vilket var orden som uttrycktes flera 

gånger under lekens gång. Dockorna hade inga kläder på sig då barnen började med att ta på 

dockorna det. De samtalade om hur de skulle leka, vad mammor och pappor brukade göra. Ett 

av barnen frågade efter en stund om det fick vara en katt med i leken, det gick bra så länge 

som de andra två barnen också hade ett djur att leka med. Leken utvecklades till att de lekte 

stundvis själva, fortfarande var de mamma, pappa och barn, med tillkommande tre djur. 

Barnen pratade nu inte lika mycket med varandra, de tog hand om sina djur. Ibland ställde sig 

ett barn upp och snurrade runt, för att dockan och djuret skulle dansa. De rörde sig långsamt 

från varandra och ett barn gick därifrån. De två barnen som var kvar vid dockhuset skapade en 

ny lek. Barnen gick och hämtade flera djur och fortsatte mamma, pappa, barn leken fast med 

djur istället för med dockor. 
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5.2.4 Observation 5 

Fyra femåringar lekte spioner och pirater, barnen använde sig av hela inomhusmiljön. Leken 

började i ett av förskolans mindre rum, där inne befann sig ett annat barn som lekte tyst med 

hästar. Barnets lek störde inte leken som observerades, utan barnet lekte tyst och stilla medan 

femåringarna lekte med en högre ljudnivå. Barnen hade delat upp sig två grupper, två av barn 

var pirater och två var spioner. Spionerna låtsades att de använde sig av walkie-talkie för att 

kunna kommunicera med varandra, vilket ledde till en hög ljudnivå. Spionerna skulle akta sig 

för piraterna, de ville inte bli tagna, inte heller bli av med deras skatt. Barnen sprang mycket 

fram och tillbaka inne på förskolan under leken. När barnen hade lekt en stund kom spionerna 

på att de behövde en skattkarta. Spionerna gick till målarrummet och ritade därför en 

skattkarta. Materialet som barnen använde sig av fanns på deras nivå och där av var det lätt 

för barnen att använda sig av det material som behövdes för att skapa en skattkarta till leken. 

Spionerna som hade skattkartan ville inte att piraterna skulle få tag på den. Barnen sprang runt 

och brottades om skattkartan. Leken avbröts när det kom ett till barn som ville vara med i 

leken. Spionerna svarade snabbt det femte barnet att de inte längre lekte spioner utan de lekte 

affär. 

5.3 Sammanfattning 

Pedagogerna ansåg att leken är kontexten i verksamheten, där förekommer lärandet hos barn. 

De ansåg att barn lär sig på ett lekfullt och lustfyllt sätt och därför arbetar pedagogerna med 

leken som är lärandeverktyg. De menade att desto roligare något är skapas mer lärande för 

barnen. De påpekade att barnen tränar och lär sig socialt samspel, lekkoder, kommunikation, 

språk, turtagning, matematik och naturvetenskap. Vissa av dessa har varit synliga under 

observationerna, där barn visat tydligt med kroppsspråk och tal vad de gjorde. 

Observationerna visade att barnen tränade på olika lärandeområden under leken. 

Lärandeområden som vi ansåg framkom tydligt var socialt samspel, motorik och matematik. 

Under samtliga observationstillfällen framkom övrigt lärande hos barnen i leken. I övrigt 

lärande berörs bearbetning, fantasi och turtagning. I minoritet av observationerna framkom 

lärande i matematik genom leken, detta framkom tydligt i två av observationerna som 

beskrevs ovan. Majoriteten av observationerna framkom det tydligt ett lärande inom motorik 

och socialt samspel. 

Pedagogerna synliggör lekens betydelse för lärandet genom pedagogiska dokumentationer 

och ansåg att det är viktigt att synliggöra detta till föräldrarna. Pedagogerna betonade att 

miljön har betydelse och att materialet bör ligga på barnens nivå. Samtliga pedagoger belyste 

att lärandet sker under leken, och att det är pedagogernas arbetssätt som bidrar till att barnens 

lärande utvecklas. Med hjälp av att synliggöra och skapa inspirerande lekmiljöer utvecklas 

lärande hos barnen. Under observationerna nyttjade barnen den miljön de befann sig i för att 

träna på olika lärandeområden, barnen använde sig av miljöns möjligheter på olika sätt 

beroende på den leken som genomfördes. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer metoderna intervju och observation diskuteras på djupet, om dessa 

metoder var bra val för att kunna svara på studiens syfte. Resultatet kommer att diskuteras 

med koppling till tidigare forskning, våra egna tankar och tolkningar. 

6.1 Metoddiskussion  

Valet av metod grundade sig i hur vi på ett djupare sätt skulle kunna få insyn i pedagogernas 

berättelser om lekens betydelse för lärandet och leken som lärandeverktyg. Valet av 

intervjustudie byggde på att vi ville få så ökad förståelse av pedagogernas svarsutfall som 

möjligt. Intervjustudien underlättade till att förstå pedagogernas berättelser och observation 

hjälpte oss att se om leken hade betydelse för barns lärandeområden, socialt samspel, motorik 

och matematik.  

6.1.1 Intervjumetod 

Vi diskuterade valet av intervju var en bra metod till vår undersökning. Användning av 

intervju påverkade vår förståelse till pedagogernas berättelser om leken som ett 

lärandeverktyg och lekens betydelse för lärandeområdena. Utifrån bakgrunden och syftet 

kunde den formella intervjus frågor skapas. Valet av frågor utgick ifrån vad som skulle ge 

svar på vårt syfte samt våra frågeställningar.  

För att kunna göra våra intervjufrågor behövdes förkunskaper om det ämnet vi skulle studera, 

där av var bakgrunden en viktig del i vår planering och studie. Därför lade vi mycket tid till 

att lära oss så mycket som möjligt om den studie som skulle undersökas innan intervjuerna 

genomfördes, detta styrker Patel & Davidson (2003) och Ely (1993). Under intervjuerna 

kunde vi på så sätt förstå vad det var pedagogerna menade och redan då börja bearbeta vad de 

svarat. Vi ansåg oss vara väl förberedda inför våra intervjuer. Vår kunskap om ämnet hade 

bearbetats, vilket bidrog till att vi kunde förstå det pedagogerna berättade om. Att vara väl 

förberedd har för oss varit en fördel, när det gäller att direkt kunna bearbeta det pedagogerna 

sagt. En slutsats vi dragit är att det är viktigt att ha kunskap om ämnet som ska studeras innan 

insamlingsmetoden genomförs.  

Vi valde att genomföra intervjuerna var för sig på olika platser i Norrland. Valet av att göra 

det enskilt var för att pedagogen skulle känna sig tryggare, eftersom det endast var en som satt 

och lyssnade på dem. Det kunde enligt vår mening ha påverkat pedagogen och tryggheten 

under intervjuerna.  

Vi använde oss av ljudinspelning och de fördelar vi anser finns med ljudinspelning är att vi 

sedan efteråt kunde sitta och lyssna och få mer utförliga svar, som vi sedan kunde använda i 

vårt resultat. Valet av ljudinspelning var en självklarhet, där kunde pedagogernas svar enkelt 

fångas upp. Inför våra intervjuer stötte vi på lite motgångar, vissa av pedagogerna kände sig 

osäkra med att använda ljudinspelning. Eliasson (2013) påpekade att intervjupersonen ska 

godkänna ljudinspelning. Därför var vi noggranna med att påpeka att det endast var den 

enskilda intervjuaren som skulle lyssna på detta. Pedagogerna som intervjuades fick även ta 

del av information att det endast är det bearbetade materialet av intervjuerna som kommer att 



  

24 

 

granskas och jämföras, inte det inspelade. Under intervjuerna hade vi de etiska aspekterna i 

åtanke som, vi respekterade pedagogernas beslut om deltagande och om de ville använda 

ljudinspelning eller inte. De flesta av pedagogerna kände sig trygga med ljudinspelning, efter 

vi påpekade att det endast var den enskilda intervjuaren som skulle lyssna på detta. En av 

pedagogerna ville inte att den som intervjuade skulle använda sig av ljudinspelning och det 

respekterade vi. Vid det tillfället pratade pedagogen i lugn och ro för att den som intervjuade 

skulle hinna skriva ner i stora drag och vissa citat så utförligt som möjligt. Det positiva med 

denna intervju var att pedagogen fick tid att tänka i lugn och ro på sina svar medan 

intervjuaren skrev, nackdelen var att alla ord inte uppfattades ordagrant. En nackdel som vi 

upplevde med ljudinspelning var att när intervjun avslutades och ljudinspelningen stängdes 

av, hände det att pedagogerna berättade något som vi ansåg var relevant till studien. Vi finner 

stöd i tidigare forskning, Patel & Davidson (2003). Vi frågade om det var okej att använde oss 

av det de sagt, om inte så respektera vi dem. En slutsats var att är viktigt som intervjuare att 

vara professionella. Det var pedagogens beslut om övrigt material skulle få vara med i 

studien.  

Trost (2010) styrker våra åsikter om en trygg stämning under intervjun är viktigt för att 

pedagogerna skulle känna sig trygga att delge oss deras berättelser. Som intervjuare hade vi 

en viktig roll för att föra intervjun framåt och i en positiv anda. Vi försökte visa att 

pedagogerna och deras svar hade betydelse för studien, att deras berättelser och åsikter låg i 

fokus.  

6.1.2 Observationsmetod 

Under observationerna tänkte vi på de etiska aspekterna som Orlenius (2001) påpekade, hur 

bemötande med pedagogerna och barnen inför och under observationerna. Valet av 

observationsmetod grundade sig i hur vi som observatörer kommer att påverka resultatet, 

barns lek. Metodvalet utgick ifrån vad som var möjligt i den miljön vi befann oss i. Valet av 

observationsmetod hamnade på känd, eftersom att förskolans miljö inte gav möjligheter till att 

vara okänd observatör. En positiv aspekt med att att vara känd observatör innebar att vi kunde 

vara i närheten av situationerna som observerades samt att kunna se och höra vad barnen 

gjorde och sa under leken. Det andra förhållningssättet som observatör var icke deltagande 

och det positiva vi ansåg med det var att det gav oss möjlighet till att kunna anteckna och 

observera barnens beteende och lekens betydelse för lärandet. En ytterligare positiv aspekt 

som diskuterades var att vi inte påverkade leken som vi observerade utan barnen kunde leka 

ostört under hela observationen. Slutsatsen med vårt val av observatörmetod är att barnen 

kunde leka ostörd och genom det gav observationerna oss ett resultat som vi anser är 

trovärdigt. Vi ansåg att nackdelen med att vara känd och icke deltagande observatör var att 

det tog längre tid att genomföra observationerna eftersom barnen behövde acceptera oss innan 

observationerna kunde påbörjas, vilket också Patel & Davidson (2003) påpekade. Vår slutsats 

var att det var viktigt att inväntat barnens vanliga beteende för att få ett rättvist, innehållsrikt 

samt verklighetstroget material.  En annan negativ aspekt som vi diskuterade efter 

genomförandet av observationerna innebar att vi inte fick vara själva utan både pedagoger och 

barn försökte föra dialoger med oss medan vi skulle observera. Eftersom både pedagoger och 

barn kom fram och ville prata med oss gjorde det att fokus på observationstillfället avbröts. 
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Detta påverkade våra observationer och därför var vi tvungna att observera något annat 

lektillfälle.  

Vår insamlingsmetod anser vi var ett bra val eftersom att vi hela tiden kunde skriva nyckelord 

och stödord, detta finner vi stöd av Holme & Solvang (1997). Dessa anteckningar använde vi 

sedan för att skriva en mer utförliga text av observationen. Den utförliga texten av 

observationerna skrevs direkt efter observationstillfället. Detta gjorde att observationerna 

fanns färskt i minnet, vilket innebar att vi kunde få mycket innehållsrika observationer till 

analysen och resultatet. Eftersom vi valde att göra observationerna enskilda samt på olika 

förskolor, hade vi inte möjlighet att kunna kommunicera med varandra om något dök upp. 

Hade vi varit två som observerat samma situationer, hade vi kunnat diskutera efteråt samt 

sammanställt situationerna och fått rikare material då olika saker synliggörs. Fördelen med att 

göra observationerna enskilda var att barnen bara behövde acceptera en person istället för två.  

6.2 Resultatdiskussion 

Vårt val av syfte till denna studie föll på pedagogernas berättelser om leken som ett 

lärandeverktyg och om lekens betydelse för lärandet. Detta för att vi ansåg att det var 

intressant ämne och att leken hade fått en större betydelse i förskolans verksamhet, detta 

styrker Lillemyr (2013). Under denna studie har vi fått en större inblick i tidigare forskning, 

vad barnen faktiskt tränar på under leken och vad pedagoger i verksamheten ansåg att barnen 

lär sig i leken. Vi kan se i resultatet att det pedagogerna berättade om kan kopplas till den 

tidigare forskningen om leken och dess betydelse för lärandet. Vi diskuterar också om den 

tidigare forskningen som gjorts angående lekens betydelse för lärandet kan vara avgörande för 

pedagogernas utfall i svaren. Det vi saknar från pedagogernas svar var att de inte uttryckte 

motorikens vikt i lek, som tidigare forskning samt vi ansåg är ett stort lärandeområde i leken. 

Under observationerna kunde vi styrka att barnen tränar på motoriken under lekens olika 

moment. 

6.2.3 Barns lek 

Utifrån resultatet diskuterade vi att leken har blivit större samt betydelsefullare i den 

pedagogiska verksamheten. Om vi utgår ifrån resultatet av intervjuerna med pedagogerna, 

kunde vi se att samtliga pedagoger poängterade att leken är viktig i verksamheten. Detta hade 

också den tidigare forskningen pointerat, som vi hade studerat. Med hjälp av Lillemyr (2013) 

kunde vi styrka våra diskussioner om att leken hade blivit viktigare i den pedagogiska 

verksamheten. Vi kunde också se lekens stora betydelse under våra observationer som vi 

genomförde. Barnen som observerades hade redan utvecklat en bra lekförmåga och leken 

präglades av barnens intressen. Vi diskuterade utifrån våra egna erfarenheter att när något var 

roligt, var det lättare att lära sig. Vilket menas att om det finns intresse inom de områden 

barnen ska lära sig, blir det roligare och mer lustfyllt, vilket leder till att barnen blir 

engagerade.  

Knutsdotter Olofsson (2003) och Sandberg (2002) Vilket vi kunde se i intervjustudien leken 

inte var möjlig eftersom leken var ett brett begrepp. Vilket vi också anser, att det var svårt att 

förklara vad leken egentligen är och att lek kunde ses på så många olika sätt. Därför drog vi 
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slutsatsen att det var utifrån våra egna erfarenheter som är grunden till vad vi anser vad leken 

egentligen är.  Vi diskuterade också den fysiska miljön betydelse för barnens lek och lärande 

och om det påverkade barnens lärande i leken. Där vår slutsats var att miljön har betydelse för 

lärandet i leken och att pedagogerna och barnen bör vara delaktiga till att skapa en 

inspirerande miljö. Utifrån våra empiriska studier diskuterade vi att materialet i den fysiska 

miljön bör finnas tillgängliga för barnen. Genom en god fysisk miljö påverkar det barnens 

lärande i leken. Vår slutats fick också stöd från Skolverket (2005).  

Något som vi blev överraskade över under bearbetningen av intervjustudien var att Berit 

påpekade att leken också var när barnen bara springer omkring. Vi diskuterade att 

pedagogerna ibland inte såg springande som lek, vilket inte betyder att barnen inte leker. Berit 

synliggjorde springande är lek, denna aspekt ansåg vi var intressant. Under våra observationer 

kunde vi se att barnens tankar och idéer inte alltid behöver vara synliga och lätta att förstå, där 

Knutsdotter Olofsson (2003) styrker vår åsikt. Vi har upplevt av tidigare erfarenheter att det 

inte var tillåtit att barn springer inomhus på grund av att de stör andra barns lek. Vi 

diskuterade att springlekar inte var accepterade, kunde det vara så att pedagogerna inte 

uppfattade spring inomhus som lek, utan när barnen byter den fysiska miljön till utomhus ser 

pedagogerna leken. Vi anser att leken är densamma inomhus som utomhus, utan att det 

pedagogerna helst vill undvika är springet och skriket som ofta förekommer i dessa lekar.  

6.2.1 Leken som ett lärande verktyg 

Pedagogisk dokumentation nämnde pedagogerna att de använde sig av för att synliggöra 

leken och lärandet till föräldrarna, vilket också Dahlberg, Moss, Pence (2002) anser. Vår 

slutsats är att pedagogisk dokumentation är viktigt och ett bra verktyg för att kunna synliggöra 

leken och lärandet i förskolan. Pedagogisk dokumentationen kunde också användas för att 

analysera aktiviteterna som genomfördes. Om pedagogerna använder sig av pedagogisk 

dokumentation kan det bidra till ett bättre lärande för barnen, samt blir pedagogerna medvetna 

om barns lärande. Vi diskuterade vidare att arbeta med pedagogisk dokumentation tar tid att 

lära sig och att det tar tid från barngruppen eftersom pedagogerna behöver analysera, 

reflektera tillsammans med barnen och andra pedagoger. 

Vi diskuterade att pedagogerna använde sig av leken som ett lärandeverktyg under samlingar 

och aktiviteter som pedagogerna haft tillsammans med barnen. Vår slutsats är att pedagogerna 

använde sig av leken under samlingarna. Norén-Björn (1983) skrev att leken är viktig för 

barns utveckling. Genom att pedagogerna använde sig av leken under samlingarna, blev 

samlingarna lustfyllda aktiviteter där barnen lärde sig olika lärandeområden. Vi diskuterade 

vidare att det inte framkom något annat sätt till användning av leken som ett lärandeverktyg 

och våra observationer styrker att leken som lärandeverktyg inte används utanför samlingarna. 

Under våra observationer har inte pedagogerna varit delaktiga utan barnen har lekt själva, 

vilket kan vara anledningen till att lärandeverktyget lek inte synliggjordes under tiden vi 

befann oss på förskolorna. Vi konstaterar att pedagogerna syftade på att under styrda 

aktiviteter och samlingar bidrog pedagogerna med material, kunskap och att barnen möter 

detta genom leken som då var ett verktyg. Leken var ett ypperligt tillfälle att bearbeta 

kunskaper de fått under samlingarna där leken varit ett verktyg. Cecilia ansåg att barnen 
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bearbetade materialet de fått in under samlingarna, detta framkom i den fria leken. Barnen 

spann vidare på sina nyfunna kunskaper, vilket vi kunnat se under våra observationer. Att 

barnen bearbetade kunskaper genom lek ansåg vi som något positivt, eftersom leken finns 

nära i barnens verklighet, något som barnen använder sig av helatiden. Under observationerna 

kunde vi se barnen räkna matematik, vilket vi tror är kunskaper som barnet fått erfarit genom 

samlingar. Därför kunde vi konstatera att barnen tränar kunskaperna de fått genom leken. 

6.2.2 Lekens betydelse för lärande. 

Samtliga pedagoger som vi intervjuat berättade flertal gånger om att barnen tränar på socialt 

samspel under leken, detta var ett lärande som sker hela tiden. Detta framkom tydligt i 

tidigare forskningen som vi bearbetade inför denna studie. Grindberg & Jagtøien (2000) och 

Skolverket (2005) var bara ett fåtal av de författare som betonade den sociala träningen som 

sker i leken. Redan i den tidigare forskningen kunde vi se den sociala träningen som sker i 

leken som är viktig för barnens lärande och utveckling. Under intervjuerna pratade 

pedagogerna om det sociala samspelet på olika sätt. Cecilia belyste att barnen tränar på hur de 

bemöter varandra, Denise påpekade att barnen lär sig att förstå varandra.  

Det sociala samspelet som barnen tränar på skulle med ett vanligt öga tolkas som talspråket. 

Vi kunde se att både pedagoger och tidigare forskning lägger stor vikt på det sociala 

samspelet som sker genom leken. Vi börjar fundera på om att forskningen som görs påverkar 

pedagogernas berättelser, att de i sin tur är uppdaterade om den forskning som finns och 

kommer. Pedagogerna verkade väl medvetna om vikten med socialt samspel och att detta sker 

genom leken. Det vi såg under våra observationer var hur barnen samtalar med varandra för 

att föra leken framåt, fanns det inte talspråket försökte barnen att kommunicera på annat sätt. 

Vilket pedagogerna beskrivit under intervjuerna, hur barnen gör sig förstådda med hjälp av 

mimspråk, kroppsspråk. Pedagogerna påpekade att barnen genom kommunikation i leken 

tränar på tal språket, och förstå samt tolka känslor. Barn lär sig lärandeområden tillsammans, 

vilket Williams (2006) betonade. Vi diskuterade att pedagogerna tänkte precis som honom, 

den sociala träningen i leken var något som tränades mellan barn och med vuxna, vilket vi 

själva kunnat konstatera under våra observationer. 

Utifrån de olika observationstillfällena har vi diskuterat det majoriteten av pedagogerna 

betonade om bearbetning av verkligheten, detta var något som vi tydligt kunde se i några av 

observationer, att bearbeta verkligheten styrks av Emanuelsson (2006). Under samtliga 

intervjuer kunde vi endast se en som beskriv djupgående om barnens lärande av matematik i 

leken, däremot hade några pedagoger nämnt att barnen tränar på matematik under leken. Vi 

kunde också se matematiken i observationerna som vi gjorde och utifrån empirin kunde vi se 

att pedagogerna var medvetna om att barnen tränar på matematik under leken.  

Pedagogerna ansåg vikten av att vara närvarande och uppmuntra barn till lek, vilket Samberg 

(2002) styrker. En anledning till detta tolkade vi var för att det ibland kunde förekomma att ett 

barn inte klarar av lekkoderna. Vi anser precis som Cecilia vikten av pedagogers närvarande 

och att det är pedagoger som har möjlighet att ge barnen rikt material till deras lärande. För att 

leken ska vara betydelsefull för pedagogerna anser vi vikten att lyfta lekens betydelse för 
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lärandet. Hur pedagogerna ser samband mellan lek och lärande samt deras förhållningssätt till 

dessa påverkar lekens vikt i förskolan, detta styrker Lillemyr (2002).  

Det vi sett under observationerna att pedagogerna inte alltid deltar i leken, däremot är det 

pedagogerna som utformat miljön som barnen leker i, samt att pedagogerna finns i närheten. 

Då kan vi fråga oss, även om pedagogerna finns i närheten, är de verkligen medvetna om vad 

som försiggår när barnen leker. Vi anser att pedagogens roll är viktig under barns lek, vilket 

styrks av Sandberg (2002) och Ekelund (2007).  

I leken kan pedagogerna ge barnen verktyg för att barnen ska lära sig olika 

utvecklingsområden. Pedagogerna betonade under intervjuerna att pedagogen ska finnas 

tillhands och leda barn in i leken om de inte klarar av lekkoderna, där de ska få möta de olika 

lärandeområdena genom det sociala samspelt. Vi diskuterade om det bidra till att leken 

förstörs eller avbryts. Hur ska pedagoger kunna förstå vad som egentligen sker eller varför. 

Att pedagoger ska vara närvarande kan vi hålla med om och att pedagogerna ska hjälpa 

barnen att förstå lekkoderna anser vi är viktigt. Har pedagogerna en förståelse för att kunna 

veta om barnet som blir väglett in i leken ville vara med eller ville barnet bara förstöra leken. 

6.3 Validitetsdiskussion  

Hade materialet vi samlat in under den empiriska studien den höga validiteten som vi 

förväntat oss, var något vi funderar på i slutet av vår studie. Kylén (2004) betonade olika 

frågeställningar som vi ställde mot studien. Författaren påpekade ordet relevans, hade 

materialet som samlats in varit relevant till studien. Pedagogerna gav oss mycket rika svar, de 

höll sig inom det ämnet som vi har studerat och därför anser vi att materialet vi samlat in är 

relevant och har ett stort värde till studien. Det material som vi samlat in har kunnat besvara 

vårt syfte. Även observationerna har kunnat svara på delar av vårt syfte och vi ansåg därför att 

observationerna varit relevanta för studien. Vi konstaterar att observationer och intervjuer var 

ett utmärkt val till att samla in det material vi behövde till denna studie. 

6.4 Reliabilitetsdiskussion 

Kylén (2004) betonade olika frågeställningar som vi under sammanställningen och analysen 

av resultatet bör ha i åtanke. Vi sammanställde materialet från intervjuerna och 

observationerna på ett rättvist sätt, vi menade att pedagogernas berättelser framkom tydligt 

med respekt till pedagogerna. Under studien hade vi försökt belysa likheter och olikheter 

mellan pedagogerna, det finns inte något svar som är rätt eller fel, däremot kan vi koppla det 

till tidigare forskning och se om pedagogerna tänkte liknande. I likheter och skillnader under 

intervjuerna kan vi konstatera att materialet vi samlat in blev likartade data, eftersom vi utgick 

ifrån samma syfte och frågor, därför hade pedagogerna samma grund att utgå ifrån. Under 

observationerna kunde vi inte se likartad data, eftersom vi som observanter observerade olika 

situationer i olika miljöer, därför hade vi olika förutsättningar, vi såg barnen träna på olika 

lärandeområden. En fundering är även om intervjuerna blivit annorlunda om vi intervjuat 

under en annan dag, eller om svarsutfallen blivit annorlunda om vi tagit andra pedagoger. Vi 

tror att pedagogerna vi intervjuat säkert skulle kunnat svara lite annorlunda om vi intervjuat 

en annan dag, dagsrutinen kunde ha påverkat vad pedagogerna känt för att prata om. Däremot 
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tror vi att pedagogerna fortfarande skulle ha samma åsikter om vad lek är, vilka 

lärandeområden som sker i leken och vilken betydelse leken har för lärandet. 

Skulle svaren blivit annorlunda om det varit någon annan som genomfört intervjun var 

ytterligare något vi diskuterar. Därför ansåg vi att resultatet skulle kunnat bli annorlunda om 

någon annan hade intervjuat. Däremot diskuterade vi att pedagogerna skulle ge liknande svar 

om de som intervjuade utgick från samma frågor. Vi har inte kunnat garantera att det blir 

samma svarsutfall om intervjun genomfördes av en annan intervjuare. Däremot tror vi att det 

skulle ha kunnat bli liknande resultat, i alla fall om pedagogerna är uppdaterade om den 

senaste forskningen.  

6.5 Sammanfattning 

Denna studie var enligt oss genomfört på ett sådant sätt att vi hade fått svarsutfall som hade 

hög validitet. Studiens resultat ansåg vi svarar på syftet och frågeställningarna, detta framkom 

enligt oss i resultatet. Sambandet mellan tidigare forskning och pedagogernas berättelser är 

tydligt. De påpekade att leken lyfts in i samlingar samt att leken genomsyrar barnens vardag 

där de tränar och bearbetar händelser och kunskaper de tidigare fått. De lärandeområdena 

pedagogerna belyst har synts under observationerna, i efterhand drog vi slutsatsen att 

pedagogerna ansåg att leken var ett lärandeverktyg. Pedagogerna menade precis som tidigare 

forskning att leken är ett ypperligt lärandeverktyg. Vi konstaterade att pedagogerna bidrog 

med ny kunskap och material för att berika barns lärande i lek. Utifrån empiriska studierna 

kunde vi analysera pedagogernas berättelser och konstatera att pedagogerna arbetade med 

leken som ett lärandeverktyg samt fick vi förståelse av vad pedagogerna ansåg att barnen 

lärde sig under leken. Även utifrån observationerna kunde vi konstatera vilka lärandeområden 

som skedde under leken, det sociala samspelet, motorik och matematik.  

6.6 Fortsatt forskning 

Under denna studies gång har vi fått ny kunskap om lekens betydelse för lärandet samt mer 

kunskap om hur vi kan använda leken som ett lärande verktyg i den pedagogiska 

verksamheten. Den nya kunskapen som vi erövrat kommer vi att ta med oss till vårt framtida 

yrke. Det har varit ett intressant område att studera samt att läroplanen uttrycker att den 

pedagogiska verksamheten ska präglas av lek. Vårt förslag till fortsatt forskning inom 

området lekens betydelse för lärandet är att studera det området utifrån barns perspektiv, samt 

också vad barn anser att de lär sig under leken. 
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Bilaga 1  

– brev till pedagoger 

Hej 

Vi är två studenter från Luleå Tekniska Universitet (LTU). Vi heter Alexandra Bergström och 

Johanna Lundström och vi studerar till förskollärare. Vi går nu vår sista termin på 

utbildningen och håller på att skriva vårt examensarbete om lek och lärande.  

Syftet med examensarbetet är: Syftet är att belysa pedagogernas arbete med leken som ett 

lärandeverktyg, samt lekens betydelse för barns lärande.  

Vi är intresserade av att intervjua pedagoger till vår studie samt observera barnen under leken.  

Därför kontakta vi er.  

Vi kommer använda oss av konfidentiella intervjuer, vilket betyder att det är när intervjuaren 

(vi) vet vem som har blivit intervjuvad (du) och att det endast är intervjuaren (vi) som har 

tillgång till dessa uppgifter. 

Vi undrar om ni skulle vilja ställa upp på intervju. Endast en av oss kommer att närvara vid 

intervjun samt observationen.  

Om detta låter intressant så kontakta oss, så bestämmer vi tillsammans vilken dag samt tid 

som passar. 

 Med vänlig hälsning 

Alexandra Bergström, xxx-xxx-xx-xx 

mail: a…@gmail.com 

Johanna Lundström, xxx-xxx-xx-xx 

mail: o…@student.ltu.se 

 

  



  

 

 

Bilaga 2  

Intervjufrågor till verksamma pedagoger 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Hur många yrkesverksamma år har du? 

Lek och lärande: 

1. Berätta vad du tänker på när du hör ordet lek? 

 

2. Hur synliggör ni leken i den pedagogiska verksamheten? 

 

3. Hur kan ni berika barnens fria lek? 

 

4. Vad anser du att barnen lär sig under leken? 

 

5. På vilket sätt anser du att leken har för betydelse för lärandet? 

 

6. Hur arbetar ni med leken som ett lärandeverktyg? 

 

7. På vilket sätt förhåller du dig till leken som ett lärandeverktyg? 

 

8. Berätta hur den fria leken påverkar barnets lärande och utveckling? 

 

9. Vilka fördelar respektive nackdelar med leken som pedagogisk verktyg har du 

upplevt? 

 

10. Något mer du skulle vilja delge oss om leken som ett lärandeverktyg? 

 


