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Abstract 
 
I förskolan är leken en stor del av barnens vardag och är på många sätt viktig för barnen och 

deras utveckling vilket läroplanen för förskolan talar för. Syftet med detta arbete är att 

undersöka hur förskolepedagogerna tar vara på leken för att skapa lärande. För att få svar på 

frågan hur förskolepedagogers förhållningssätt i lek tydliggörs som ett redskap för lärande, 

genomfördes en kvalitativ undersökning med hjälp av filmobservationer. Underökningen har 

gjorts på två förskolor i olika kommuner. Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna 

använder sig av leken eller ordnar själv leksituationer för att ta tillvara lärande tillfällen som 

dyker upp under lekens gång när de vill fånga barnens intresse och uppmärksamhet. På så 

sätt hämtar barnen in kunskaper lättare då de fångas av något spännande vilket underlättar för 

lärandet. Dessutom visar studien att pedagogerna ofta har ett syfte med att gå in i barnens lek 

samt skapar syften utefter lekens innehåll och går sällan in i barnens lek enbart för att leka.  
 
 
 
Ämnesord: lek, leken, lärande, lärande genom lek, pedagogers förhållningssätt i leken     
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1 Inledning 
Leken är ett viktigt redskap i förskolan och om pedagoger väljer att använda sig av leken 

bidrar det till ett lustfyllt lärande hos barnen. Det är därför pedagogens uppgift att främja 

leken. Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten ge barnen en trygg och stimulerande 

miljö som utmanar till lek (Utbildningsdepartementet, 1998). Lillemyr, Fagerli, och Sobstad, 

(2001) menar att det är viktigt att pedagoger har planerade aktiviteter där en lärandesituation 

uppstår men det är lika viktigt att barnen får leka fritt. Leken är ett av de viktigaste inslagen i 

förskolan och det är ett väldigt spännande ämne för oss eftersom vi utbildar oss till 

förskollärare med inriktning mot de yngre barnen 0-6 år. Därför har vi under vår praktik 

undersökt och reflekterat mera om hur förskolepedagoger väljer att använda leken i en 

lärandesituation. Läroplanen för förskolan poängterar följande:  
 
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av 

leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Utbildningsdepartementet, 1998 s 6).  

 

1.1 Bakgrund  

Arnesson Eriksson (2009) menar att en vanlig inställning barn ofta har är att det bästa med att 

vara på förskolan är att få leka. I leken skapar barnet en egen ny värld, där allt är möjligt och 

där de använder sig av språk och bilder. Även läroplanen för förskolan betonar hur viktig 

leken är för barns utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 1998).  Löfdahl (2004) 

poängterar att i förskolans vardag är lekens roll att främja lärandet som sker genom leken. 

Förskolepedagoger måste möta barnen i deras värld och på så sätt utgå ifrån deras lekar. Det 

är viktigt att pedagogerna är medvetna om sitt förhållningssätt i leken (Arnesson Eriksson, 

2009). Sträng (2005) betonar vikten av att pedagoger professionellt lyfter fram nya perspektiv 

på kunskaper både i de planerade aktiviteterna och i leken som de vill att barnen ska utveckla. 

Arnesson Eriksson (2009) hävdar att pedagogerna ska ha bred kompetens där barnens behov 

är i fokus. Målet är att alla individer ska bli sociala, vilket kan tränas i leken. Vidare menar 
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författaren att pedagogerna i förskolan ska bistå med både den fria leken och de planerade 

aktiviteterna, men det är betydelsefullt att poängtera vikten av att barnen själva får bestämma 

innehållet i framförallt den fria leken. Leken är viktig för barnen i förskolan och samma gäller 

för dem som går i skolan exempelvis på rasterna samt även på fritidshemmet och i hemmet.  

Leken tillhör barnens uppväxt och genom leken lär de sig mycket (Arnesson Eriksson, 2009). 

Våra förväntningar på undersökningen är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger tar 

vara på leken för att skapa lärande hos de yngre barnen på förskolan. När vi pratar om lek i 

uppsatsen menar vi när ett eller flera barn med eller utan pedagoger leker med varandra på 

olika sätt. När vi pratar om aktivitet är det en form av samling eller lek som pedagogerna har 

planerat. 

 

1.2 Syfte  

Genom att lärandesituationer uppstår i leken är det viktigt hur pedagogerna förhåller sig till 

leken. Studiens syfte är således att undersöka hur förskolepedagoger tar vara på olika 

spontana och planerade leksituationer för att skapa lärande. 
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2 Forskningsbakgrund  
I den här delen presenteras litteratur, teorier och begrepp som behandlas i uppsatsen. Fokus 

ligger på leken, pedagogers roll i leken och vad som kännetecknar lärande.  

 

2.1 Perspektiv på lek  

En av Sveriges mest framgångsrika lekforskare Birgitta Knutsdotter Olofsson (1992) menar 

att det inte alltid är lätt att definiera vad lek är. Författaren menar att lek kan definieras på 

olika sätt beroende på vilken syn pedagogerna har på leken. Leken är emellertid lustfylld och 

spontan samtidigt som den är en aktivitet som görs tillsammans med andra barn eller med 

vuxna. När barnen själva får bestämma innehållet och styra leken är den frivillig, när 

pedagoger styr leken är den en sysselsättning för lärande och både de frivilliga och de 

planerade lekaktiviteterna kan bli lärande för barnen (Knutsdotter Olofsson, 1992). Vidare 

nämner hon att sysselsättning på barns initiativ kan överföras till lek. Löfdahl (2004) har 

observerat att leken inte ofta är planerad av barnen utan att den uppstår i lekstunden, men 

påverkas mycket av hur material, till exempel leksaker och miljön inne och utomhus 

stimulerar och lockar till lekaktiviteter. Författaren menar vidare att materialen är 

betydelsefulla, en byggkudde kan symbolisera ett annat föremål som barnen leker med i leken 

(Löfdahl, 2004). I lekens värld är leksaker och miljön viktigare för barnen än själva lekens 

innehåll (Knutsdotter Olofsson, 1987).  

 

Jerlang (1994) har en annorlunda beskrivning på lek. Leken baseras på variationer, intensitet, 

inlevelseförmåga, fantasifullhet samt ger uttryck för barnens känslor. En annan beskrivning av 

lek ger Broadhead (2006) som hävdar att lek är ett utforskande om vem individen är, vad den 

redan vet och vad den kommer att bli, det vill säga individen får en egen uppfattning om vem 

den egentligen är som person. Lillemyr med flera, (2001) anser att leken inte bara är ett nöje 

för barnen, utan den är även viktig för barnens sociala kompetens och utveckling. Vygotskij 

(1999) betonar och framhåller hur viktig leken är som ett socialt redskap för samspel mellan 

barn. Knutsdotter Olofsson (1987) anser att leken även stimulerar kreativiteten hos barnen. 

Enligt Vygotskij (1995) är alla människor kreativa men det är i leken som barnens upplevelser 

får liv, då barnens erfarenheter, kunskaper och känslor uttrycks i lekens fantasi. Även 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att leken utmanar det kreativa tänkandet 

hos barnet. Jerlang (1994) betonar att leken är viktig, för att genom den utvecklas barnens 
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fantasi. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) håller med föregående författare och 

menar att det är i leken som barn utvecklar sitt tänkande i att kunskaper utforskas och att lösa 

problem (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Lillemyr med flera, (2001) hävdar att 

leken måste utgå från ett innehåll och ett sammanhang. Författaren menar att innehållet och 

sammanhanget knyts ihop och påverkar varandra i leken. Barnet blir ett med aktiviteten, för 

att den leks här och nu. Även Knutsdotter Olofsson (1987) nämner att leken föds för stunden 

som påverkas av omgivningens material och lekmöjligheter. Genom leken bearbetar barnen 

sina erfarenheter från omvärlden. Barn omvandlar verkligheten till fantasi genom leken, där 

deras känslor får utlopp och på så sätt blir känslorna mer hanterbara (Knutsdotter Olofsson, 

1987). Även Pramling Samuelsson och Johansson (2006) nämner att det är i leken som barnen 

bearbetar sin omvärld. Löfdahl (2004) instämmer och menar på att i lekens värld får barnen 

erfarenheter och med hjälp av deras fantasi tolkar och förstår de sin omvärld som skapar 

mening. Lek är för barn det mest naturliga sättet att uttrycka sig på (Lindqvist, 1996) och 

enligt Lillemyr med flera, (2001) finns det fyra olika perspektiv på lek. 

 

Det första perspektivet är att leken är viktig för lekens egenvärde det vill säga att barnen är 

här och nu i leken. Vidare menar Lillemyr med flera, (2001) att barn får kunskap genom leken 

och det är därför viktigt att ha en förståelse för lekens betydelse för barns lärande. Utifrån det 

andra perspektivet utforskar barnen nya kunskaper genom leken med hjälp av pedagoger och 

på sätt utvecklas barnen som individer. Läroplanen för förskolan talar för att upplevelser ger 

barnen erfarenheter och med hjälp av erfarenheterna uttrycker de sig på olika sätt genom 

leken vilket kan resultera i lärande. Förskolan ska utveckla barnens förmågor att kunna 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i leken (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Vygotskij (1999) förespråkar hur viktig språket är, för att genom dialog sker samspel med 

varandra. Även Lillemyr med flera, (2001) beskriver i det tredje perspektivet att den sociala 

kompetensen utvecklas i leken. Utifrån det fjärde perspektivet är det pedagogerna som lär sig 

om hur barnen leker och vad de leker genom att observera dem. Observationen hjälper 

pedagogerna att se barnens individuella styrkor, intressen och förmågor, för att på så sätt få 

bättre förståelse för hur barnen reagerar och handlar i specifika situationer. Författarna menar 

vidare att det är pedagogernas uppgift att bidra till att främja leken till ett betydelsefullt 

lärande. Arnesson Eriksson (2009) anser att det gäller även att ta tillvara all tid som ges när 

lärandesituationer uppstår. Slutligen nämner Knud (2001) att lärandet ska vara lustfullt och 

meningsfullt för barnen, för det är då som kunskap bildas och enligt Lillemyr med flera, 

(2001) är lek något som främjar samarbete, gemenskap och jämlikhet, vilket är viktiga 
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egenskaper både hos barn och vuxna. Författarna menar även att lekens innehåll varierar 

utifrån vad barnen har för behov, intresse och vad de är motiverade att leka med.  

 

2.2 Förskolepedagogens roll i leken 

Förskolepedagogers roll har länge varit att de inte skulle störa barnen i deras lek, utan bara 

stödja dem. Leken var inte en lärandeprocess utan en rolig aktivitet som gav frihetskänsla och 

glädje hos barnen. Åm (1986) hänvisar till de engelska författarna och forskarna Wood, 

McMahon och Cranstoun som ansåg att om pedagogerna gick in i leken skulle de dominera 

och vidare förstöra grunden i leken. De menar vidare att om pedagogerna går in i barnens 

låtsaslek gör de det svårt för barnen att skilja mellan fantasi och verklighet (Åm, 1986; Wood, 

McMahon & Cranstoun). Hangård Rasmussen (1979) menar att pedagogers roll förr i tiden 

var enbart att gå in i leken för att framförallt lösa konflikter samt att uppmuntra, stödja och 

hjälpa barn som hade det svårt att gå in och delta i en lek.  Författaren menar att det är viktigt 

att låta barnet själv eller tillsammans med andra barn få möjlighet att finna en förståelse om 

verkligheten och självtillit till sin egen förmåga, vilket gör att barnen blir mer självständiga. 

Pedagogers roll ser annorlunda ut idag då pedagoger är mer aktivt delaktiga i leken med 

barnen (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Lillemyr med flera, (2001) menar att 

pedagogerna på förskolorna kommer närmare barnen genom att visa intresse för lekens 

innehåll, där de är såväl utanför leken och studerar de som är med i leken. Författarna nämner 

även att när pedagoger är med i leken medverkar de på lekens villkor. Pedagogerna bör inte 

alltid vara neutrala, utan gestalta en roll i lekens innehåll (Lillemyr med flera, 2001). Löfdahl 

(2004) beskriver interaktionen mellan barnen som att få vara delaktig i leken, där 

kommunikationen är en avgörande aspekt för att barnen ska har mer gemensamma lekar i 

barngruppen. 

 
Pedagogerna i verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det 

lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 

(Utbildningsdepartementet, 1998 s 8).  

 

Knutsson Olofsson (1996) skildrar hur att barn talar ett varierande språk och ändrar sin röst 

till olika karaktärer som gestaltas i lekens fantasifulla värld. Språket tränas i samspel med 

andra barn och vuxna som exempelvis i leken och det anser författaren är viktigt för 
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språkutvecklingen hos barnen. Arnesson Eriksson (2009) menar att pedagogers roll i lekens 

värld kan se olika ut. Viktigt är att ibland delta i barnens lekaktiviteter och inte alltid finnas 

vid sidan av leken och bara komma in i samband med konflikthantering. När pedagoger är 

med i leken är det barnen som ofta styr handlingen i leken. Pedagoger har mycket att lära av 

barnens fantasi och förmåga att leka, för att som Arnesson Eriksson (2009) skriver, när 

pedagoger går in i lek handlar ofta lekens innehåll om matsituationer och om hur dagen varit 

som exempelvis att när pedagogen har blivit tagen i en lek och satt i fängelse så ber 

pedagogen oftast om mat för att hon eller han är hungrig men om pedagogerna tar del av 

barnens fantasi kan leken utvecklas mera. Tullgren (2004) instämmer och menar att 

pedagogernas inriktning på mat i lekar är ett tecken på styrande mot lugnare lekar eller bort 

från sådant som är obehagligt. Genom att äta blir situationen lugnare eller mer positiv.          

Lillemyr med flera, (2001) anser att leken kan vara planerad av pedagoger där de har ett syfte 

och ett mål med samlingen eller aktiviteten som ger barnen kunskaper om ett visst område. 

Barnen ska också få leka fritt där de själva bestämmer lekens struktur samtidigt som de ska 

kunna samarbeta med andra barn. Tidigare beskrev Lillemyr med flera, (2001) att 

pedagogernas förhållningssätt i leken kan se skiftande ut beroende på vad de har för syfte med 

leken. En roll som pedagogerna kan ha i leken är att vara en helaktiv inspirationskälla, som 

hjälper barnen att komma på vad leken ska innehålla för ett ämne. Vidare menar författaren 

att pedagogerna även kan vara delaktiva, det vill säga att de har en liten roll i leken. Det är 

barnen som bestämmer innehållet och pedagogerna hjälper till om det uppstår konflikter och 

håller leken i rörelse. Pedagoger kan även välja att vara observatör då de är utanför lekens 

ramar och hjälper barnen med ledtrådar om de behöver hjälp.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) påstår att det diskuteras mycket om pedagogers 

roll på förskolan. Författarna anser att pedagogers roll är att vägleda men framförallt utmana 

barnet. De menar vidare att leken är beroende av pedagogernas roll och hur de ser på leken, 

vilket speglar sig i hur de väljer att stimulera barnen när de leker och vilket material de ger till 

dem (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Granberg (2004) däremot anser att det är 

pedagogers ansvar att genom kreativitet och fantasi använda sig av leken som ett pedagogiskt 

redskap. Författaren menar vidare att leken i sig är viktigare för barn än vad den leder till och 

därför blir det en utmaning för pedagoger att ta tillvara på leken för att skapa 

lärandesituationer (Granberg, 2004). Genom leken utvecklas samspelet med barn och skapar 

nya möten samt framkallas det hela tiden nya lärandesituationer som kan tas tillvara på 

(Lillemyr, 2002). Författaren menar vidare att om pedagoger ska gå in i leken så skall denne 
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ha ett syfte med att delta i den. Det kan handla om att lära barnet nya färdigheter eller att 

kunna delta i leken tillsammans med andra barn men likaså om att stötta de barn som har svårt 

att hitta en plats i leken. Lillemyr (2002) menar vidare att ett ansvar förskolepedagoger har i 

leken är framförallt fånga upp de barn som inte hittar sin roll samt att föra leken vidare och ge 

barnen nya perspektiv, det vill säga infallsvinklar vad leken kan handla om exempelvis att nya 

gestalter kommer in i leken. Lillemyr (2002) har samma åsikt som Granberg (2004) om att 

pedagoger skall kunna använda sig av leken som ett pedagogiskt redskap men även delta i 

leken, fast då på barnens villkor. Tullgren (2004) håller med om att leken bör användas som 

ett pedagogiskt redskap av pedagoger men dock anser hon att det inte blir på barnens villkor. 

Hon menar att när pedagoger går in i barnens lek, trots att de tar del av barnens innehåll i 

leken så blir leken styrd på ett eller annat sätt av pedagogerna eftersom de har andra syften 

med leken och deltar då knappast på barnens villkor. Våldsamma lekar styrs undan till 

konstruktiva lekar formade på samarbete eller något liknande (Tullgren, 2004). Löfdahl 

(2004) poängterar också att leken är ett diagnostiskt instrument hos förskolepedagoger. I 

leken sker individens utveckling som är ett bra redskap att förstå barns utveckling. 

 

2.3 Att skapa förutsättningar för olika former av lek 

Barn styr ibland över lekens innehåll, men leken påverkas även av de lekmiljöer och 

lekmaterial som förskolan erbjuder, exempelvis att barnen får tillgång till mindre bord och 

stolar som lockar till mer lek (Arnesson Eriksson, 2009). Även Lindqvist (1996) nämner att 

det ska finnas många lekmöjligheter som till exempel leksaker samt att miljön ska locka och 

stimulera till lek. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) poängterar också vikten av att förskolan 

ska ha stimulerande lekmiljöer både inomhus och utomhus, som ger utrymme för barns 

fantasi och kreativitet i lek och lärande (Utbildningsdepartementet, 1998). Vidare poängterar 

Arnesson Eriksson (2009) att pedagoger ska minska ner på planerade aktiviteter och ge 

barnen mer tid till fri lek, för att det är deras rättigheter att få leka, vilket nämns i 

Barnkonventionens artikel 31 där leken ges status som en rättighet för barn. Vidare nämner 

Arnesson Eriksson (2009) att om det minskas ner på de planerade aktiviteterna i förskolan, så 

får barn mer tid till att leka fritt; barnen bestämmer leken och inte pedagogerna. Lillemyr med 

flera, (2001) anser att barnens lek ska respekteras av pedagogerna och därför är det bra om de 

i arbetslaget på förskolan samtalar med varandra och kommer överrens om hur mycket tid 

som ska läggas på lek och hur de på ett smidigt sätt ska avbryta leken för andra aktiviteter. 

Även Arnesson Eriksson (2009) beskriver att när pedagoger på förskolan har avbrutit leken 



 13

för vardagliga rutiner, som till exempel att gå ut, kan leken tas med ut på gården och barnen 

kan fortsätta leka den lek som lektes inomhus tidigare. Genom att ta med leken ut och 

fortsätta leken där blir det ett gynnsammare avbrott för barnen.  

 

2.4 Definition på lärande och lärandeteorier 

Läroplanen för förskolan poängterar att leken är viktig för barns utveckling och lärande 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Knutsdotter Olofsson (1996) anser att när barnen leker lär 

de sig lättare genom att de öppnar sig och fångar det de vill veta mer om.  Hon menar vidare 

att barnen lär sig mycket i leken exempelvis att bearbeta händelser och känslor (Knutsdotter 

Olofsson, 1996).  

 
Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 

på att barnen lär av varandra (Utbildningsdepartementet, 1998 s 28). 

 

Lillemyr (2002) ser lärandet som något som uppstår genom de erfarenheter och kunskaper 

barnen får. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att ett barn får kunskaper bäst 

när något fångar deras intresse, det vill säga barnet är fokuserat på något det vill veta mer om. 

Författarna menar att när barnens intresse fångas blir lekens värld en magisk källa till lärande. 

Säljö (2000) menar att pedagogers grundsyn i form av kunskaps- och människosyn har 

betydelse för vilket tillvägagångssätt som pedagoger väljer vid genomförande av aktiviteter 

samt planeringar och uppföljning av exempelvis dokumentationer i förskolan. Även Stensmo 

(1994) anser att pedagogers syn på kunskap påverkar planeringen och utvärdering av 

verksamheten på förskolan. Förskolepedagogerna utgår medvetet eller omedvetet ifrån någon 

eller några lärandeteorier som exempelvis behavioristisk, konstruktivistisk och/eller 

sociokulturell vid genomförande av olika aktiviteter (Säljö, 2000).  

 

2.4.1 Behavioristiskt syn på lärande 

Skinner (2008) anser att ett lärande inom det behavioristiska synsättet sker genom att barnet 

påverkas av yttre stimuli från omgivningen vilket resulterar i att barnet visar ett beteende. Är 

beteendet önskat belönas det och är beteendet oönskat så bestraffas barnet (Skinner, 2008). 

När barnet utsätts för olika former av stimuli, exempelvis beröm från pedagogen, då kan 

barnen lära sig vad som helst utifrån att barnen vet att rätt beteende används. Pedagogers roll 

blir att vara medvetna om hur de kan påverka barnen för att få ett önskat beteende (Skinner, 
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2008). Säljö (2000) menar vidare att enligt ett behavioristiskt synsätt har läraren kunskapen 

och elevernas erfarenheter efterfrågas inte (Säljö, 2000). Dysthe (1996) menar att om 

pedagoger anser att barnet är en tabula rasa, det vill säga ett oskrivet blad, resulterar det i att 

lärandet handlar om förmedling och mottagande av kunskaper, vilket innebär att pedagoger 

blir den som förmedlar kunskaper till barnen och lärandet blir monologiskt. Dysthe (1996) 

menar vidare att för en pedagog med en behavioristisk syn på lärande finns det bara svar som 

är antingen rätt eller fel.  

 

2.4.2 Konstruktivistiskt syn på lärande 

Piaget (1968) menar att barnets lärande styrs av inre processer som utvecklas efter olika 

mognadsstadier. Piaget (1968) anser att pedagogen kan med hjälp av barnets intresse utveckla 

barnen och få dem att förstå sammanhang bättre. Barnets lärande delas in i två aspekter som 

hjälper barnet att se och förstå en helhet av omvärlden och hur den fungerar. Första aspekten 

är assimilation som handlar om barnets tidigare erfarenheter och hur den utforskar omvärlden 

det vill säga individuell undersökning, utforskning och imitation. Den andra aspekten kallas 

för ackommodation som handlar om barnets nya fördjupande kunskaper och erfarenheter som 

barnet har observerat. Genom att barnet observerar någon annan person och dennes beteende, 

härmar sedan barnet beteendet och lär sig på så sätt nya kunskaper (Piaget, 1968). Han anser 

även att barnet är en aktiv, utforskande och nyfiken individ som vill lära sig hur världen är 

uppbyggd (Piaget, 1968). Knutsdotter Olofsson (1987) menar att de nya kunskaperna knyts 

till vad barnet redan kan och på så vis skapas lärande.  

 

2.4.3 Sociokulturellt syn på lärande  

Vygotskij (1999) förespråkar att ur ett sociokulturellt perspektiv formas lärandet av de sociala 

och kulturella erfarenheter som människorna har varit med om. Vidare nämner han att 

tänkande och språk har en central roll i lärande. Vygotskijs (1999) sätt att se på hur kunskap 

bildas är att genom språket tolkar människan sin omvärld. Språket är arbetsverktyget för att 

människan ska utveckla, forma, skapa och bygga upp sitt medvetande (Vygotskij, 1999). 

Vygotskij hävdar att barn redan från födseln är sociala individer. Han anser att språket har en 

betydelsefull funktion, för att genom dialog med andra människor lär de känna sig själv. 

Vidare betonar han att barn har lättare för att kommunicera med varandra än med pedagoger, 

då de har ett språk på en nivå där de lätt förstår varandra (Vygotskij, 1999). Dysthe (1996) 
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instämmer och menar att det är genom dialogen som barnen lär av varandra och utvecklar olika 

strategier för att lösa problem. Barn lär i samspel med vuxna och andra barn i sin miljö. Säljö 

(2000) menar att barnen måste göra miljön till sin egen för att känna en trygghet i gruppen och 

våga prata och samspela med varandra (Säljö, 2000). Sträng (2005) instämmer med förgående 

författare att om barnen trivs tillsammans och känner trygghet i gruppen är det mycket lättare 

att lära sig. Dysthe (1996) betonar att inom det sociokulturella synsättet är tankeprocessen det 

viktigaste och inte produkten det vill säga det rätta svaret är inte i fokus. Vidare menar 

författaren att pedagoger som har en sociokulturell syn på lärandet använder sig av dialogisk 

undervisning där samarbete och barnens tankar är i centrum. Löfdahl (2004) poängterar att 

kunskap överförs mellan individ och individ genom kommunikation.  

 

2.5 Lek, utveckling och lärande  

Knutsson Olofsson (1992) betonar att barnen bearbetar sina erfarenheter i leken som de har 

upplevt tidigare. Lillemyr (2002) håller med föregående författare om att det är i leken som 

barn bearbetar upplevelser och känslor och på så sätt blir det lättare för dem att förstå vad som 

händer runtomkring dem. Lillemyr (2002) menar att barn även lär känna sig själva i leken och 

utvecklar tillit till sin egen förmåga. Barn får dessutom erfarenheter i leken av att klara 

utmaningar och blir på så sätt skickligare på att kommunicera och förhålla sig till andra 

(Lillemyr, 2002). Knutsdotter Olofsson (1992) betonar att språkutvecklingen stimuleras i 

leken genom kommunikation med andra samt att den sociala kompetensen hos barnen 

stimuleras och tränas. Abildtrup Johansen och Rathe (1997) menar att det barnet klarar med 

hjälp av pedagoger eller andra barn, kommer det senare att klara av själv. Författarna pratar 

om den närmaste utvecklingszonen där barnen hela tiden utvecklas genom hjälp av andra och 

på så sätt stärks de som individer då barnen senare klarar av det de hade svårt med på egen 

hand (Abildtrup med flera, 1997). Pramling Samuelsson och Johansson (2006) betonar vikten 

av att leken stimulerar fantasin, empati, kommunikation samt problemlösning tränas. I leken 

lär sig barnen att tolka saker exempelvis kroppsspråket på flera olika sätt och får förståelse för 

andras situationer och känslor som stimulerar empati. Även Lindqvist (1996) anser att det är 

via leken som varje individ kan påverka sin egen situation och kunna leva sig in hur andra 

människor tänker och känner då de upplever liknande känslor.  

 

Piaget (1968) anser att barnet individuellt undersöker och aktivt utforskar hur världen 

fungerar, medan Vygotskij (1999) betonar att barnet är en social individ redan från födelsen 
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och genom samspel med andra får barnet kunskaper. Språket är ett bra redskap för 

kommunikation. Vygotskij (1995) nämner vidare att utan en dialog med pedagoger eller ett 

mer kunnigt barn sker ingen inlärning hos barnet, som är en nödvändig förutsättning för att 

barnet ska utvecklas.  

 

2.5.1 Utvecklingspedagogiken 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att utvecklingspedagogiken 

handlar om att lek och lärande förenas till en pedagogik, där avsikten är att sträva efter ett 

visst mål. Pedagogerna förväntas samarbeta och hjälpas åt att besluta vad de ska arbeta med 

på förskolan, därefter leks lärandet fram med barnen (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003).  

 
Lek och lärande är oskiljbara i barns värld och borde därför också vara det i 

pedagogik för tidigare åldrar, eftersom barn från livets början är lekande 

lärande individer som är riktade mot sin omvärld för att försöka erövra en 

förståelse och ett kunnande i denna (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007 s 2).  

 

Emilson (2008) anser att pedagoger måste närma sig barns perspektiv både för att se, lyssna 

och ta del av varje barns tidigare kunskaper för att lättare skapa lärande (Emilson, 2008). I 

utvecklingspedagogiken utgår ett lärande ifrån två aspekter; den första aspekten handlar om 

det barnet redan har kunskaper om och förstår om omgivningen. Den andra aspekten är hur 

barnet lär sig nya kunskaper, såsom genom att observera, imitera, delta och kommunicera 

med andra mer kunniga barn (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Aspekterna 

för lärandet inom utvecklingspedagogiken är samma som Piaget (1968) nämner som 

assimilation och ackommodation (Piaget, 1968). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

hänvisar till studier från en förskolas verksamhet att barn lär sig och skapar en fördjupad 

förståelse för speciella innebörder genom att pedagoger väljer att använda sig av följande 

metod. Först behöver pedagogerna fånga situationer där de kan utmana barnen till att tänka 

och fundera. Därefter ska barnens olika tankar tas tillvara för att skapa ett innehåll som barnen 

är intresserade av.  
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2.6 Problemprecisering  

Vårt syfte med undersökningen är att observera hur förskolepedagoger tar vara på olika 

leksituationer för att skapa lärande. Genom att se hur pedagogerna gör i handling för att skapa 

situationer som stimulerar lärande blir det lättare att nå ett resultat. Vi har valt att närmare 

studera hur pedagogerna tar vara på leken i olika aktiviteter för att skapa ett meningsfullt 

lärande. Vår frågeställning är: 

 

Hur kan förskolepedagogers förhållningssätt i lek och aktivitet tydliggöras då de använder sig 

av leken som ett redskap för lärande? 
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3 Metod 
Kapitlet beskriver vilket tillvägagångssätt som använts för att nå syftet och få svar på 

undersökningens frågeställning, presentation av undersökningsgrupp samt hur studien 

genomfördes och hur materialet har bearbetats. Genom en kvalitativ metod med 

filmobservationerna kan ett stort material nås vilket varit utgångspunkten i studien.  

 

3.1 Observation 

Vi har valt filmobservationer när frågeställningen skulle undersökas vilket Patel och 

Davidsson (2007) menar är lämpliga då beteende och händelseförlopp i olika situationer skall 

undersökas. Vidare menar Patel och Davidsson (2007) och Olsson och Sörensen (2001) att 

filmobservationer med fördel används då de kan ses många gånger om, för att på så sätt få 

med allt som händer i de specifika situationerna. Eftersom syftet och frågeställningen styrde 

vad som skulle observeras valde vi att utgå ifrån strukturerade observationer vilket Patel och 

Davidsson (2007) menar är att när observatörerna bestämt vad som ska studeras och kan på så 

vis utgå ifrån det. Hartman (2004) håller med förgående författare att genom strukturerade 

observationer blir det lättare att nå ett resultat när observatören vet vad som ska undersökas. 

Vidare nämner Patel och Davidsson (2007) att observatörer kan både vara kända eller okända 

för dem som observeras. Svensson och Starrin (1996) håller med Patel och Davidsson (2007) 

om att som deltagande observatörer får betraktaren möjlighet att se vad som händer under ett 

visst tillfälle. Observatören är på så vis med i aktiviteten och får tillfälle att lyssna och ställa 

frågor om det behövs (Svensson & Starrin, 1996; Patel & Davidsson, 2007). Denscombe 

(2000) pratar om att när observationer används som forskningsmetod studeras det som händer 

i handling.  

 

Filmmaterialet som har samlats in har använts för att få möjlighet att studera pedagogers 

förhållningssätt i leken och vidare hur de använder den för att skapa lärande.  Även som Patel 

och Davidsson (2007) nämnt tidigare anser vi att det blir ett bättre resultat av att se hur 

pedagogerna gör i aktiviteter genom filmobservationer samt att det finns möjlighet att spola 

tillbaka om det skulle behövas. Författarna menar även att när en observation görs är det 

viktigt att vara medveten om att resultatet kan påverkas av omgivningen och de människor 

som finns där (Patel & Davidsson, 2007).   
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3.2 Urval 

Valet av undersökningsgruppen har gjorts medvetet då undersökningen genomfördes under 

den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Tre förskolepedagoger från två olika 

förskolor i två olika kommuner har observerats. I observationerna av de aktiviteterna som 

filmats har en pedagog varit tillsammans med olika antal barn. Antalet barn som deltog 

redogörs i samband med att resultatet presenteras. Barnens ålder är mellan ett och fem år. 

Samtliga pedagoger är utbildade förskollärare. Svensson och Starrin (1996) framhäver att 

genom att göra flera observationer på olika platser som exempelvis olika förskolor, ger det ett 

mer tillförligt filmmaterial än observationer enbart på ett ställe.  

 

3.3 Genomförande 

Filmobservationerna gjordes på två förskolor i två olika kommuner. Valet av antal förskolor 

som ligger i olika kommuner beror på att vi har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning där 

och vi känner barnen och pedagogerna väl sedan tidigare. Föräldrarna som har barn på 

förskolorna har fått information om observationens syfte och de gav skriftlig tillåtelse att 

deras barn skulle få observeras (se bilaga 1). Samtal med pedagogerna gjordes innan 

observationerna ägde rum så att de skulle få veta vad som skulle observeras, alltså pedagogen 

i leksituationer med barn. Detta för att pedagogerna inte medvetet eller omedvetet skulle 

kunna påverka händelseförloppet i observationerna. Genomsnittstiden för varje observation 

var mellan 20 och 30 minuter och varje pedagog filmades två till tre aktiviteter på vardera 

förskola.  

 

3.4 Bearbetning av materialet 

Materialet har bearbetats på följande sätt. Vi har enskilt studerat och analyserat 

filmobservationerna och sedan sammanställt våra enskilda resultat till en slutlig bearbetning 

av materialet. Att materialet har analyseras först enskilt beror på att observationerna kan 

granskas på olika sätt eftersom vi kanske inte ser eller tolkar samma resultat likadant. På så 

vis kan det leda till att resultatet blir bättre och större. Huvudkategorierna som valts att 

fokusera på är följande: pedagogers agerande i leken, leksituationer som lockar till lek, 

planerade aktiviteter, spontana aktiviteter, pedagogers försök att skapa lärande i samarbete 

med andra barn och försök till att skapa enskilt lärande.   
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3.5 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver hur man ska förhålla sig till olika riktlinjer när 

undersökningar ska utföras, som vi har förhållit oss till i vår undersökning.  Det är viktigt att 

alla deltar och medverkar frivilligt i undersökningen. Innan filmobservationerna ägde rum har 

information delgivits pedagogerna och föräldrarna till barnen på förskolorna, för att få ett 

godkännande från deras sida och att de är medvetna om de etiska principer som gäller. 

Informationen som delgivits var följande: Vi är studenter på Kristianstad högskola som 

kommer att iaktta och filma barnen i barngruppen där fokus kommer att vara på barns lärande 

genom lek samt hur pedagogerna använder sig utav leken som redskap. Filmen kommer 

endast att användas utav oss som skriver uppsatsen. Ingen ska kunna identifiera var 

undersökningen är gjord, var förskolorna ligger, inga namn på barnen, pedagogerna eller 

förskolorna kommer att kunna identifieras. Tystnadsplikt gäller för oss som deltagande 

observatörer. Pedagogerna ska vara med frivilligt och om de känner obehag har de rätt att 

avbryta observationen och all material raderas. 
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4 Resultat av observationer 
I detta avsnitt presenteras och sammanställs resultatet av undersökningen som genomförts på 

två förskolor i två olika kommuner. Här understryks vilken betydelse pedagogers 

förhållningssätt i leken har för att skapa lärande. Resultatet grundar sig på åtta 

observationstillfällen med fokus på pedagogernas agerande i samband med lek. För att 

tydliggöra lärandesituationerna som uppstår redovisas utdrag från observationerna som 

kategoriseras enligt följande: Pedagogers förhållningssätt i leken, leksituationer för att skapa 

lärande, planerade aktiviteter för att skapa lärande, spontana aktiviteter för att skapa 

lärande, samarbete med andra barn för att skapa lärande samt strävan att skapa enskilt 

lärande. 

 
Observation 1:  

Tre barn bygger en väg till sina bilar på golvet och en pedagog kommer in i rummet och sätter 

sig ner hos barnen och frågar hur många klossar det behövs för att bygga en väg. Tio stycken 

svarar ett av barnen och lägger fint upp sina tio klossar framför pedagogen och börjar sedan 

räkna dem. Pedagogen ser att detta barn kan räkna till tio och passar på att utmana barnet genom 

att be honom att dela upp klossarna så att hon och barnet får lika många. Barnet tänker och sedan 

får pedagogen fem stycken klossar. Pedagogen frågar om de har lika många och barnet börjar 

räkna sina egna klossar och sedan pedagogens klossar och svarar att det har de. Pedagogen 

berömmer barnet.  

 
I observationen ovan tydliggörs pedagogens förhållningssätt i leken då hon tar vara på en 

leksituation genom att gå in i leken och ta del av lekens innehåll. Pedagogen försöker skapa 

lärande genom dialog enskilt med barnen. Hon ställer frågor och följdfrågor om hur många 

klossar som barnet behöver för att bygga en väg. Matematiska begrepp till exempel 

antalsuppfattning används och blir lärandet i den spontana aktiviteten. 

 
Observation 2: 

En pedagog tar fram några färgade ploppar ur en låda och en stapel, där färgplopparna ska 

placeras i (som ett stapeldiagram). En pojke tar upp en färgplopp från lådan och pedagogen 

frågar vad det är för färg på den. Pojken svarar att den är röd, fast den är lila. Efter en liten stund 

frågar pedagogen hur många färgploppar barnet har på stapeln och barnet börjar räkna. Han 

svarar att det finns fyra stycken, men det är tre stycken. Sedan frågar pedagogen vilken färg som 

nästa är, det är blå säger pojken. Pedagogen berömmer honom och frågar vidare hur många blåa 

ploppar som han har på stapeln. Pojken räknar nu alla blåa plopparna som han har placerat i 

stapeldiagrammet genom att säga blå, blå, blå till alla tio färgplopparna och börjar ta bort 
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färgplopparna från stapeln. En annan pojke kommer då förbi och tittar vad de gör och börjar 

räkna baklänges från tio till ett samtidigt som den andra pojken tar bort färgplopparna.  

  

I observationen ovan tydliggörs pedagogens förhållningssätt i den planerade aktiviteten.  

Pedagogen verkar vara ett stöd till barnet när det gäller färger och antalsuppfattning av 

plopparna. Barnet får tänka enskilt när pedagogen ställer frågor till barnet och blir det rätt svar 

berömmer pedagogen barnet. Pedagogen försöker locka fram lärandet med hjälp av 

färgplopparna då barnet får prova sig fram på egen hand. I slutet av observationen kommer ett 

annat barn in i aktiviteten och de båda barnen samarbetar tillsammans då det ena barnet 

räknar baklänges från tio till ett samtidigt som det andra barnet plockar bort en färgplopp i 

taget.  

 
Observation 3:  

En pedagog är utomhus med cirka tio barn och har samlat dem runt sig. Plötsligt är det något 

som börjar röra sig innanför pedagogens jacka och pedagogen börjar skratta och vrida på sig, det 

är något som kittlar henne. De visar sig vara ”Tigge Tagge” igelkott som är en handdocka som 

pedagogen har tagit med sig ut och presenterar djuret för barngruppen. Igelkotten börjar prata 

och berättar att han behöver hjälp med att bygga sitt bo inför vintern och undrar om barnen kan 

hjälpa honom att hämta ett stort och ett litet löv till hans bo. Barnen går nu åt olika håll i skogen 

och börjar plocka löv, samtidigt hittar några av barnen även andra saker som pinnar och stenar 

och stannar upp för att leka med dem istället. Resterande barn går tillbaka till pedagogen och 

igelkotten med löven de plockat. Pedagogen och igelkotten tar emot alla löven och lägger dem på 

igenkottens bo. Pedagogen berömmer barnen och säger att de var duktiga.  

 

I observationen tydliggörs att pedagogens förhållningssätt i aktiviteten är att pedagogen 

försöker skapa lärande genom dialog med barnen, samt locka barnen med hjälp av en 

handdocka så de blir uppmärksamma på vad som ska hända härnäst. Pedagogen använder sig 

av leken i aktiviteten som är planerad för att skapa lärande. Pedagogen har olika mål i 

aktiviteten då det går att se vad pedagogen vill ha ut av den. Barnen får tillsammans prata med 

igelkotten om hans bo därefter får barnen enskilt bege sig ut och leta efter ett stort och ett litet 

löv som de sedan ska ge pedagogen och igelkotten. Pedagogen tar emot löven från barnen och 

berömmer dem, sedan lägger hon löven på igelkottens bo.  
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Observation 4: 

En pedagog har samling med cirka tio barn i en ring inomhus. Hon visar en tygpåse som barnen 

får gissa vad det är inuti. Därefter skickas påsen runt och varje barn får stoppa ner handen i 

påsen och ta upp ett föremål som finns i den. De får sedan berätta för varandra vad det var för 

föremål de tog upp. Det visar sig vara olika sorters stora och små djur som läggs i mitten av 

ringen. Barnen får därefter jämföra och försöka se skillnader på djuren. Pedagogen tar upp två 

likadana djur och frågar barnen vad det är för skillnad på dem, ett barn svarar att det finns en 

liten nalle. Det är tyst en stund sen svarar ett annat barn att det finns en stor nalle. Pedagogen 

berömmer barnen och gör likadant med resten av djuren som finns i tygpåsen.  

 

Utifrån observationen framgår det att pedagogens förhållningssätt i aktiviteten är att hon 

försöker locka och skapa lärande genom spänningen med tygpåsen då barnen inte vet vad 

som finns i den. Tillsammans delger barnen varandra sina tankar om vad de tror finns i 

tygpåsen och sen får barnen enskilt tänka och berätta vad det är de plockar fram ur tygpåsen. 

Därefter samarbetar barnen igen då pedagogen försöker skapa lärande genom dialog med 

barnen och frågar dem om de kan se några skillnader på de två föremålen hon visar upp. 

Barnen får här ta del av varandras tankar vilket leder till att de lär av varandra. Aktiviteten är 

planerad av pedagogen vilket syns då hon har små mål som hon vill lära barnen. 
 

Observation 5: 

En pedagog stannar vid ett träd i skogen och ställer frågor till tio barn om björkens utseende. 

Barnen tittar noga på hur björkens löv och stam ser ut och vad den har för färger och barnen 

kommer med förslag på detta. Pedagogen berömmer barnens förslag och ställer fler frågor till 

barnen. Avslutningsvis får barnen enskilt måla med vattenfärger hur björken ser ut. 

 

Av observationen framgår att pedagogens förhållningssätt i aktiviteten är att hon använder sig 

av naturen, för att locka och skapa lärande för barnen. Pedagogen skapar också lärande 

utifrån alla frågor som hon ställer till barnen. Barnen i dialog får enskilt komma med en 

hypotes, det vill säga ett antagande om björkens utseende, hur hög och smal björken är. Det är 

inte rätt svar, utan det är barnens tankeprocess som är i fokus. Pedagogen berömmer barnen 

när de kommer med gissningar som stämmer bra. Innan barnen målar av björken enskilt 

ställer pedagogen fler frågor till barnen som exempelvis vilka färger som björkens löv och 

stam har. I aktiviteten får barnen träna på att måla av hur björken ser ut i naturen. Aktiviteten 

var planerad av pedagogen där flera syften som matematik och bild knyts ihop med naturen.  

 
 



 24

Observation 6: 

En pedagog har aktiviteter utomhus där det är tio stycken barn som sitter ner i en ring på 

marken. Pedagogen tar fram en burk och frågar vilken form som burken har. Många barn säger 

samtidigt att det är en kvadrat. I den kvadratiska burken finns en mindre burk av samma form 

och inne i burken finns en liten docka. Pedagogen tar fram och visar dockan och ställer fler 

frågor vad dockan har på sin kropp som det finns ett par av. Några barn visste att ett par är något 

som det finns två av. Barnen fick komma med sina förslag, som till exempel dockan hade två 

öron och ögon. Pedagogen frågar vad barnen har två av på sin egen kropp. Barnen har många 

gissningar och pedagogen tar kort på barnens förslag som till exempel barnens armar, ben, 

händer, fötter, armbågar, knäskålar, öronsnibbar och örhängen. Till sist fick barnen göra en lek 

med pedagogen som heter pepparkull som är en matematisk lek som handlar om att bilda par. 

 

I Observationen tydliggörs att pedagogen förhållningssätt i aktiviteterna är att hon ställer 

matematiska frågor, där barnen enskilt får säga vad de har två av på sin egen kropp. Alla 

barnen är delaktiga och aktiva med att komma med förslag i dialogen. Dialogen mellan 

pedagogen och barnen skapar lärande, där de lyssnar på varandras förslag. På så sätt lär 

barnen av varandra tillsammans i grupp. Barnen får även uppleva hur en björk ser ut i 

naturen. En röd tråd följs genom aktiviteterna där matematiska begrepp som till exempel liten 

kvadrat, större kvadrat och par är i fokus. Pedagogen har planerat alla aktiviteterna där målet 

tycks vara att ta del av vad naturen har att erbjuda.  
 

Observation 7:  

En pedagog har aktiviteter ute i skogen med tolv stycken barn. Pedagogen inleder en dialog med 

barnen med öppna frågor där de får gissa, bland annat vad för slags trädslag trädet är, hur trädets 

blad och stam ser ut, hur hög och smal björken är. Ett barn kom med förslag att björken var nio 

mil lång. Pedagogen sa inte att det var fel utan menar att trädet var lika långt som från x-plats till 

y-plats och tillbaka igen. Ett annat barn trodde att björken var lika hög som nio barn tillsammans. 

Pedagogen berömmer barnet. Pedagogen frågar vidare hur det går att se hur smal björken är. Ett 

annat barn går fram och kramar björken, för att på så sätt komma underfund med hur smal den är. 

Alla barnen går fram och kramar trädet, för att också uppleva hur smal björken är som det första 

barnet. 

 

Utifrån observationen framgår det att pedagogens förhållningssätt är att ställa frågor till 

barnen, för att få veta hur barnen tänker vilket skapar lärande där barnen lär av varandra. 

Genom förslagen som barnen säger enskilt, tar de efter varandras beteende som exempel alla 

går fram och kramar trädet, lär barnen varandra. Pedagogen är intresserad av hur barnen 

tänker i tankeprocessen och bortser från om svaret är rätt eller fel. Pedagogen ställer nya 

frågor för att barnen ska tänka vidare och berömmer även barnen. Aktiviteten i skogen är 
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planerad då det visar sig att pedagogen vill att barnen genom kommunikation ger förslag, 

lyssna på varandras förslag samt se och känna hur träden ser ut i naturen som ger upplevelser 

till lärande.  

 
Observation 8:  

Ett barn tar en bok och frågar en pedagog om hon kan läsa för henne. De sätter sig i soffan och 

pedagogen börjar läsa för barnet. Boken handlar om en flicka som inte vill gå i skolan och 

kommer med undanflykter för att få vara hemma istället. Hennes storebror försöker övertala 

henne att skolan är bra att gå i, för att i skolan får man till exempel lära sig att läsa och räkna. 

Pedagogen ändrar röstläge och inleder en kommunikation med barnet genom att ställa frågor 

efter bokens innehåll. Samtalet handlade om färger och antalsuppfattning där barnet får räkna till 

exempel telefonknappar, antal kakor och hur många personer som är på en bild i boken. 
 

Pedagogen förhållningssätt i observationen ovan är att hon läser en bok för barnet som bad 

om det. Pedagogen har först inget syfte med bokläsningen, eftersom aktiviteten är en spontan 

handling utifrån barnet, som vill att pedagogen ska läsa en bok. Trots det börjar olika syften 

från pedagogen att växa fram genom läsningen. Genom bokläsningen skapar pedagogen 

lärande till barnet genom att ställa frågor som handlade om matematik som till exempel 

antalsuppfattning. Barnet får också träna enskilt på färgerna i boken.  

 

4.1 Slutsats 

Av studien som baserats på syftet hur pedagoger tar vara på leken för att skapa lärande samt 

frågeställningen hur förskolepedagogers förhållningssätt i lek tydliggörs som ett redskap för 

lärande visar undersökningen på följande. Pedagoger går in i barnens lek eller arrangerar själv 

leksituationer för att ta tillvara de lärandesituationer som dyker upp under lekens gång samt 

för att fånga barnens uppmärksamhet och intresse till ett ökat och djupare lärande. Trots att 

pedagogerna går in i barnens lek på barnens villkor visar det sig att de styr leken i den 

riktning de vill åt exempelvis en lugnare lek eller matematik. Dock tar pedagogerna tillvara 

det innehåll som finns i barnens fria lek men styr så småningom om innehållet till något de 

vill träna, utveckla eller se vad barnet redan kan.  
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5 Diskussion 
I denna del kommer vi att utifrån litteraturen diskutera och delge egna tankar kring de frågor 

och oklarheter som har dykt upp i anslutning till resultatet av vår studie. Resultatet kan ge oss 

som blivande förskollärare en klarare bild över vilket förhållningssätt pedagogerna i förskolan 

har till leken. Avslutningsvis kommer metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultat diskussion  

Studien visar att när pedagogerna går in i barnens lek så använder de leken som ett redskap 

för lärande då pedagogerna ta tillvara de lärandesituationer som dyker upp under lekens gång 

vilket även Arnesson Eriksson (2009) stödjer. Genom att pedagogerna går in i barnens lek blir 

lärandet på så vis mer lustfyllt och barnen tänker inte på att det är lärande som sker. I 

observation fyra har pedagogen en tygpåse som väcker nyfikenhet hos barnen och lärande om 

matematiska begrepp sker på ett intressant sätt för barnen. Knutsdotter Olofsson (1987) menar 

att leken ska vara lustfylld då den leks tillsammans med andra barn eller ensamt vilket 

stämmer överens med det som visades i observation fyra. Genom att pedagogerna visar ett 

intresse för lekens innehåll kommer de närmare barnen på förskolorna då pedagogerna både är 

med i leken samt studerar barnens lek då de inte deltar. När pedagogerna är med i leken så 

medverkar de på lekens villkor då de inte alltid behöver vara neutrala, utan gestalta en roll i 

leken (Lillemyr med flera, 2001). Resultatet visar att när pedagogerna går in i leken har de ett 

syfte med att deltaga, det händer sällan att pedagogerna går in i barnens lek för att bara leka 

med dem. Även Lillemyr (2002) diskuterar om att när pedagoger går in i leken så har 

pedagogerna ett syfte eller ett mål med att deltaga i både de spontana aktiviteterna men främst 

i de planerade aktiviteterna. Det framhävs i resultatet att pedagogerna hade fler planerade 

aktiviteter än spontana. Lillemyr (2002) menar vidare att pedagogernas förhållningssätt i 

leken kan se skiftande ut beroende på vad pedagogerna har för syfte med leken. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att inom utvecklingspedagogiken är ett syfte 

och mål viktigt då aktiviteterna genom lek och lärande förenas till en pedagogik. Resultatet 

visar att när pedagogerna gick in i de spontana lekaktiviteterna hade de inga tydliga mål 

planerade, trots det dök det upp olika mål och syften under aktiviteternas gång för att skapa 

lärande. I observation ett som handlar om klossar visas en spontan aktivitet där pedagogen 

utvecklar sina mål utifrån barnens lek. En annan spontan aktivitet ses i observation åtta där 
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pedagogen läser en bok och ändrar sin röst beroende på karaktärerna i boken där målet är 

antal och färguppfattning.  

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998 s 6).  

 

Med hjälp av citatet ovan som en riktlinje vill vi se det som att pedagogerna ska låta barnen 

leka och även själva använda sig av leken på förskolan för att skapa förutsättningar för 

lärande. Pedagogernas roll idag är enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) inte 

enbart att vägleda barnen i rätt riktning utan även stötta och utmana dem så att de vågar och 

tror på sin egen förmåga. Det konstaterades av resultatet att pedagogerna stöttar barnen till att 

fortsätta och rättar inte alla fel barnen kommer med. Pedagogerna vill nå fram till hur barnen 

tänker i processen och då är inget svar fel utan det är barnens tankar som ligger i fokus.  

 

Genom att skapa förutsättningar för lek för barnen på förskolorna använder samtliga 

pedagoger sig av miljön inomhus och utomhus. Pedagogerna har tagit med sig material 

utomhus, till exempel visas detta i observation tre med handockan för att fånga barnens 

uppmärksamhet och koncentrationsförmåga i olika aktiviteter. I observation fem visas att 

pedagogen använder sig av miljön utomhus för att försöka fånga barnens uppmärksamhet och 

intresse där barnen enskilt målar av björken och får koncentrera sig för att verkligen se hur 

den ser ut. Läroplanen för förskolan poängterar vikten av att förskolan ska ha stimulerande 

lekmiljöer både inomhus och utomhus, som ger utrymme för barns fantasi och kreativitet i lek 

och lärande. Arnesson Olofsson (2009) nämner också att leken påverkas av vilka lekmiljöer 

och lekmaterial som förskolan erbjuder vilket även Lindqvist (1996) håller med om. I 

samtliga observationer uppmärksammas att det var lättare för pedagogerna att fånga barnens 

uppmärksamhet och hålla kvar deras intresse i aktiviteterna när materialet, som till exempel 

leksaker och miljön lockade till ett spännande lärande för barnen, vilket även Piaget (1968) 

talar för. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) anser att barn lär sig bäst när de blir 

fängslade av ett intressant ämne som väcker deras nyfikenhet. Genom att göra aktiviteterna 

spännande och roliga med hjälp av miljöerna och leksakerna som pedagogerna gör, fångades 

barnens uppmärksamhet och lärande var då lättare att uppnå. Knud (2001) instämmer och 

menar på att genom att göra lärandet lustfullt och meningsfullt för barnen, blir lärandet på så 

vis mer spännande och barnen har lättare att ta sig an kunskapen. Dock visade det sig att om 
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leken används för att försöka fånga barnens uppmärksamhet var det inte alltid det lyckas. I 

observation tre framgår det att pedagogen använder sig av handdockan för att försöka fånga 

barnens uppmärksamhet. När barnen ska iväg och hämta löv till igelkottens bo blir de mer 

inspirerade och fångade av vad naturen har att erbjuda vilket resulterar i att barnen stannar 

upp och börjar leka med föremålen de hittar i naturen istället för att gå tillbaka till pedagogen 

och igelkotten.  

 
Pedagogerna i verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det 

lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 

(Utbildningsdepartementet, 1998 s 8).  

 

Det framgår utifrån resultatet att pedagogerna har egna planerade aktiviteter som de bjuder in 

barnen i men går även i mellan åt in i barnens spontana lekar. Dock blir det tydligt utifrån 

resultatet att när pedagogerna går in i leken eller ordnade aktiviteter själva för att ta tillvara 

lärandesituationer som dyker upp under aktivitetens gång är det sällan lek mellan två eller ett 

barn de tar tillvara. Mestadels går pedagogerna in i eller håller själva i lekar med fler än tre 

barn i. Vad kan det bero på? Det är möjligt att pedagogerna inte tänker på detta själva under 

aktiviteterna men det är något som uppmärksammas och anses lite utmärkande då 

pedagogerna sällan väljer att arbeta med enbart ett eller två barn åt gången. Pedagogerna 

väljer hellre att gå in i lekar eller anordna lekar själva med flera barn i. Löfdahl (2004) 

nämner att barn tycker att det är roligt när pedagoger är med i deras lekar och ställer frågor, 

men hon anser att barnen ska visas respekt då de vill leka själva och när de har behov av det. 

Tidigare i texten har Lillemyr med flera, (2001) nämnt att de anser att pedagoger kan planera 

leksituationer med ett syfte eller ett mål med aktiviteten, vilket även visades i resultatet utifrån 

observationerna. Vidare konstateras att pedagogen i observation ett, går in i en spontan lek för 

att inspirera barnen till att räkna och bygga en vägbana till deras lastbilar. Rollen pedagogen 

intar kallas för delaktiv, då pedagogen inte kommer med förslag på vad för material som ska 

vara i fokus, utan barnen bestämmer innehållet och pedagogen hjälper bara till att hålla det 

kreativa skapandet igång. Enligt Tullgren (2004) går pedagoger inte in i leken på barnens 

villkor utan när pedagoger går in i barnens lekar så styr de lekens innehåll dithän de vill, 

vilket visas i observation ett då pedagogen kommer med förslag på vad som kan göras och 

hjälper barnen att räkna klossarna. Dock tar pedagogen vara på materialet och leken för att 

skapa lärandesituationer vilket även Granberg (2004) pratar om. Lillemyr (2002) håller med 
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men samtidigt anser han att pedagoger alltid ska ha ett syfte med att delta i en aktivitet. 

Knutsdotter Olofsson (1992) nämner att det är viktigt att barnen både får leka spontant och 

även vara del i de planerade lekaktiviteterna, för det sker lärande i alla aktiviteter. 

 
Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra (Utbildningsdepartementet, 1998 s 28). 

 

Samtliga pedagoger har en röd tråd genom alla aktiviteter där de deltar, visar resultatet.  

Pedagogerna använder olika lärandeteorier för att skapa lärande i aktiviteterna och i leken. 

Det konstateras av studien att när samarbete och dialog mellan barn och mellan barn och 

pedagog är i fokus använder sig samtliga pedagoger av ett sociokulturellt synsätt på lärande 

som syns tydligt i observation tre, sex och sju där pedagogerna är ute i skogen och ställer 

frågor till barnen. Frågorna handlar i observation tre och sex om matematiska begrepp och i 

observation sju om björkens utseende. Observation fyra visar ett sociokulturellt lärande där 

barnen får enskilt och i grupp ta upp ett djur ur påsen. Barnen får tillsammans ställa sina djur 

bredvid varandra och jämföra djurens storlekar, liten, större och störst var några matematiska 

begrepp som nämns av pedagogen och barnen. Ett sociokulturellt lärande framgår även i 

observation tre där pedagogen och igelkotten ställer frågor till barnen om igelkottens bo 

därefter får de i uppgift att hämta ett stort och ett litet löv till igelkotten. Tillsammans bygger 

barnen ett bo till igelkotten vilket visar ett samarbete barnen i mellan.   

 

Utifrån resultatet framgår det att många av pedagogerna väljer att arbete efter ett 

sociokulturellt lärande där dialogen och samarbetet är i fokus. Det framhävs även i 

observation två då ett barn kommer fram till pedagogen och barnet som staplar färgploppar 

och börjar räkna baklänges samtidigt när det andra barnet tar bort färgploppar från stapeln. 

Barnen i observation två samarbetar och hjälper varandra då det ena barnet räknar och det 

andra tar bort färgplopparna. Hangård Rasmussen (1979) nämner att det är viktigt att barnen 

erbjuds att få finna förståelse om verkligheten tillsammans med andra barn i olika aktiviteter. 

På så sätt får barnen självtillit till sin egen förmåga som resulterar att de blir mer självständiga 

och känner trygghet i gruppen. Säljö (2000) nämner att barn vågar prata mer när de känner 

trygghet i gruppen, för att som Sträng (2005) nämner är det lättare för barn att lära sig om de 

trivs och känner trygghet i gruppen. Vygotskij (1999) anser att leken är ett socialt redskap till 

samspel mellan barn och att det är viktig att släppa in andra barn då de har lättare för att 

kommunicera med varandra än med pedagoger, för de har ett språk på en nivå där de lättare 
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förstår varandra än i samtal med pedagoger (Vygotskij, 1999). Även Dysthe (1996) och 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar samspelet som viktigt och instämmer med 

att det är genom dialogen som barnen lär av varandra och utforskar kunskaper samt utvecklar 

olika strategier för att lösa problem. Inom utvecklingspedagogiken är även det sociala 

samspelet viktigt då Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att 

pedagogerna först behöver fånga situationer där de kan utmana barnen till att tänka och 

fundera. Vidare ska pedagogen ta tillvara barnens olika tankar och deras samtalsämne, på så 

sätt blir det lättare att ta del av det som barnen är intresserade av. Även Knutsdotter Olofsson 

(1992) anser att språkutvecklingen stimuleras genom kommunikation med andra. Utifrån 

observationerna framgår det att när pedagogerna lät barnen arbeta tillsammans i aktiviteterna 

och att ta del av varandras åsikter och på så sätt föra en diskussion tyder det på att samtliga 

pedagoger vid dessa tillfällen använder sig av ett sociokulturellt lärande där samarbete och 

barnens tankar är i centrum. 

 

Utifrån resultatet av observationerna framgår att pedagogerna använder sig av ett 

konstruktivistiskt lärande då barnens egna tankar och lärande är i fokus. Pedagoger har 

aktiviteter där de ställer frågor till barnen. Barnen i observationerna får hjälpa varandra att 

delge sina tankar vilket stärker deras självtillit till sin egen förmåga. I observation fem när 

barnen får måla av hur björken ser ut enskilt får de först delge sina tankar och samarbeta med 

resten av barngruppen. Även i observation två visas samarbete som handlar om färgploppar 

där pedagogen låter pojken träna på färguppfattning och att räkna. Även i observation tre, 

fyra, sex och sju får barnen säga sina åsikter när pedagogen ställer frågor till dem. Piaget 

(1968) menar vidare att genom ett konstruktivistiskt synsätt är lärandet fokuserat på hur 

barnet lär sig nya kunskaper genom att observera, imitera, delta och kommunicera med andra 

mer kunniga barn, dock tänker och arbetar barnen därefter enskilt så att barnets individuella 

utveckling är i fokus. I observation ett framgår det ett konstruktivistiskt lärande då pedagogen 

ber ett barn samla ihop tio klossar och därefter räkna och dela upp dem så att pedagogen och 

barnet får lika många klossar. Barnet får här tänka själv och komma fram till ett svar enskilt. 

 

Studiens resultat visar även att små inslag av behavioristiskt lärande kan ses i sex stycken av 

observationerna då pedagogerna berömmer barnens rätta svar eller när de har gjort något bra 

vilket tyder på barnen hade det beteende som pedagogerna tycker var rätt för att få belöning 

vilket Skinner (2008) talar för. I observationerna ett, två, tre, fyra, fem och sju visas det 

tydligt att pedagogerna berömde barnen. Genom att pedagogerna sällan arbetar enskilt med 
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barnen och inte förväntade sig ett rätt svar, var det svårare att hitta flera stöd för att 

pedagogerna använder sig av ett behavioristiskt lärande. Trots det kan det konstateras att ett 

behavioristiskt lärande användes ganska ofta då pedagogerna i ett flertal av observationerna 

gav barnen beröm för något som de har gjort bra. Enligt Dysthe (1996) är ett beröm ett tecken 

på ett behavioristiskt synsätt på lärande då ett svar eller beteende antingen är rätt eller fel. 

 

5.2 Metod diskussion  

Vi anser att valet av metoden filmobservation är ett bra val att använda vid en undersökning. 

Genom filmobservationer filmas pedagogernas förhållningssätt i handling, för att tydliggöra 

om leken används som ett redskap för lärande. Vi observerade tre pedagoger på två olika 

förskolor i olika kommuner, för att få ett stort filmmaterial. Resultatet hade möjligtvis kunnat 

se annorlunda ut om observationerna endast hade gjorts på en förskola då pedagoger på 

samma förskola brukar arbeta på ett liknande sätt. Genom att observera pedagoger på olika 

förskolor blir resultaten mer varierande. Ett bra komplement till observation hade varit 

intervjuer, för att se om pedagogerna gör det de påstår sig göra och se om det stämmer 

överrens med det de gör i handling genom observationer. Om pedagogerna inte hade fått 

antydningar om vad som skulle observeras hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut och 

det finns inga garantier över att pedagogerna inte påverkades av oss som observatörer då det 

är lätt att påverkas av omgivningen (Patel & Davidsson, 2007).   

 

5.3 Förslag på fortsatt forskning  

Observationernas syfte har varit att se hur pedagogerna i handling använder sig av leken för 

att skapa lärande. Ett bra förslag för vidare forskning hade varit att undersöka genom intervju 

med pedagogerna om det de säger stämmer överrens med det de gör i praktiken. Det går att 

prata om att ett visst arbetssätt används, men är det verkligen samma arbetssätt som används 

och som det talas om? Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att se om 

nyexaminerade förskollärare har ett annat förhållningssätt i leken än förskollärare med lång 

arbetserfarenhet. 
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6 Sammanfattning 
Leken är en central roll i barnens vardag vilket leder till god gemenskap och samarbete med 

andra (Knutsdotter Olofsson, 1992). Genom utveckling av sociala, emotionella och 

intellektuella områden stimulerar leken barnens fantasi och kreativitet samt att den ger glädje 

och mental hälsa. Pedagogerna i observationerna har både planerade och spontana aktiviteter 

med barnen, där olika lärandeteorier framhävs beroende på vad syftet och målet är för den 

specifika situationen som pedagogen har med barnen. Lillemyr med flera,  (2001) nämner att 

förskolpedagogers uppgift är att bidra till att främja leken till ett betydelsefullt lärande för 

barnen och det håller vi med om. När barnen fångas av något spännande och intressant lär de 

sig lättare. Löfdahl (2004) poängterar att leken är ett diagnostiskt instrument hos 

förskolepedagoger. I leken sker individens utveckling som är ett bra redskap att förstå barns 

utveckling. Pedagogerna i studien visade på att de använde sig av leken för att ta tillvara de 

lärandesituationer som dök upp under lekens gång samt fånga barnens uppmärksamhet i de 

egna planerade aktiviteterna. Dock visade det sig att trots att pedagogerna gick in i barnens 

fria lekar så slutade det med att pedagogerna styrde leken mot vad de ville exempelvis lära 

barnen något nytt eller se vad de redan kunde vilket Tullgren (2004) talar för. Löfdahl (2004) 

nämner att barn tycker det är roligt när pedagoger visar att de är intresserad av vad barnen 

leker genom att pedagoger ställer frågor till barnen samt är delaktiga i leken. I vissa 

situationer vill barnen leka utan vuxna och som pedagog är det därför viktigt att visa barnen 

respekt och även låta dem leka själva ibland. Resultatet visade att pedagogerna använde olika 

lärandeteorier för att skapa lärande i de olika aktiviteterna och i leken vilket visades i samtliga 

observationer. Den mest använda lärandeteorin var den sociokulturella vilket innebär lärande 

genom och tillsammans med andra och att barnens tankar togs tillvara. Inom denna 

lärandeteori förstärks den sociala förmågan. Löfdahl (2004) betonar barns perspektiv på 

följande sätt att leken är en spontan handling som föds i stunden där innehållet formas efter 

hand. Föremålen som är med i leken är inte det betydelsefulla utan situationen som ger en 

mening för barnen. Leken är flertydlig, det vill säga att den kan tolkas på många olika sätt 

men inom en gemensam lekvärld, lekens fantastiska värld. 
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7 Bilaga 1 
 

Till förälder/målsman för: 

 

Barn/ungdom___________________ 

Jag är student på Kristianstad högskola och kommer på olika sätt att iaktta och dokumentera 

denna skolverksamhet inom min utbildning. Under denna hösttermin kommer jag och en 

klasskamrat att skriva C-uppsats tillsammans och kommer att behöva intervjua och filma 

barnen i barngruppen. Fokus kommer att vara på barns lärande genom lek samt hur 

pedagogerna använder sig utav leken som redskap.  

Filmen och Intervjun kommer endast att användas utav oss som skriver uppsatsen.  Materialet 

som vi får fram under observationen kommer inte att läggas ut på internet.  

Lappen lämnas tillbaka så snabbt som möjligt! 

Med vänliga hälsningar! 

 

_____________________________ 

 

 

Tillåter ni att jag intervjuar Ert barn? 

 

 JA NEJ 

 

 

Tillåter Ni att Ert barn finns med vid videoinspelning?  

 

 JA  NEJ 

 

 

 

 

Datum:____________  Målsman:___________________ 

 

 


