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Vårt examensarbete belyser hur betydelsefull leken är för barnet i förskolan och att det krävs utrymme för att 

den ska utvecklas och skapa mening. Våra huvudfrågor är följande:  

Hur tänker förskolepedagogen angående vilket utrymme leken ska få i förskolan? 

På vilket sätt kan förskolepedagogen inspirera till lek? 

För att nå ett resultat använde vi oss utav kvalitativa intervjuer, där vi skribenter intervjuade sju stycken 

förskolepedagoger på olika förskolor i en kommun i Blekinge. De teman som framkom i resultatet var: Lek och 

lärande går hand i hand, Utrymmet påverkar leken, Miljön en inspirationskälla och Inspirera utan att ta över. I 

resultatet av den kvalitativa undersökningen synliggjordes det att det krävs en aktiv pedagog för barnets lek och 

att miljön ska vara inspirerande och locka till lek. Ytterligare något som framkom var att det tyvärr inte ges 

tillräckligt med utrymme för den fria leken, på grund av rutiner och andra avbrott enligt pedagogerna.  

Ämnesord: Utrymme, lek- lärande, en inspirerande pedagog och miljöns betydelse.   
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Förord 
 

Vi författare anser att vi genom vår forskningsprocess har fått nya synvinklar och utvecklats 

som människa och pedagog. Med detta menar vi att vi har fått ett annat tänk och ett annat sätt 

att uttrycka oss. Under arbetets gång har vi stött på nya intryck som har utvecklat vårt 

tänkande och skrivande. Vi vill även stolt lyfta upp att vårt examensarbete har präglats av ett 

samarbete på hög nivå. Varje mening är formulerad av oss båda, detta för att vi vill ge läsaren 

en bra skriven text där man inte ser några tydliga förändringar i sättet att skriva. Dessutom vill 

vi känna att vi båda har ägnat lika stort engagemang i examensarbetet.    

 

Vi vill tacka de förskolepedagoger som har ställt upp och avsatt tid för våra intervjuer, de har 

gett oss många nya värdefulla tankar. Vi vill även tacka vår handledare Ingrid Lindahl på 

Kristianstad Högskola, som med stort engagemang har stöttat och hjälpt oss i vårt 

examensarbete.  
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1 Inledning 
 

I det här arbetet väljer vi att titta närmare på vilket utrymme leken får i de förskolor vi 

undersöker. Förskolorna är belägna i en kommun i Blekinge. Vi lägger fokus på hur 

pedagogen kan skapa goda förutsättningar för lek, där vi belyser pedagogens roll i barnets lek 

och hur de kan inspirera med hjälp av miljö och material. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 

säger att förskolan ska erbjuda barnet en trygg miljö som även ska utmana och locka till lek. 

Förskolan ska även inspirera barnet att utforska sin omvärld och pedagogerna ska finnas där 

som hjälp och stöd (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Som grund för att få förståelse för leken och dess betydelse har vi valt att sätta oss in i och 

tolka olika teoretiker, vad de säger om begreppet lek. Detta tycker vi är betydelsefullt för alla 

förskollärare för att de ska kunna skapa ett perspektiv på lek. Pedagogens grundkompetens 

berikas hela tiden, allt eftersom denna lär sig mer om barnets lek, genom att koppla teorin till 

verkligheten och att man utgår från barnet självt (Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 2001). Vi tar 

upp den fria leken generellt i arbetet, därför att den är intressant att studera, eftersom den 

speglar barnets egna funderingar. Det är dess funderingar som är betydande för utvecklingen 

av verksamheten. Genom att ha gått specialiseringen Lek i pedagogiska miljöer kom vi till 

insikt över hur viktig leken är för barnet och för dess utveckling. Anledningen till att vi har 

valt att forska inom detta område, är att vi vill synliggöra vilket utrymme leken får i dagens 

förskola, eftersom vi har sett att leken har hamnat i skymundan och att styrd verksamhet har 

hamnat i fokus. Vi tycker att leken har en stor betydelse, därför att vi anser att den ger barnet 

så mycket kunskap om sig självt, andra och omvärlden.  

 

Geseke Lundgren ordförande för Waldorfförskolornas riksförening, skildrar i sin artikel ”För 

lite lek i förskolan!” (2004) att arbetet i förskolan har blivit mer skolorienterat och 

kunskapsinriktat, att leken har hamnat i skuggan. När barnet får för lite tid och utrymme för 

lek resulterar det i att barnet känner sig otryggt och okoncentrerat (På väg, nr 1, 2004). Även 

Jane Brodin professor i barn- och ungdomsvetenskap, belyser i artikeln ”Det är bara på lek!” 

(2004) att förskolan har skolifierats och att det inte leks lika mycket som förr. Hon varnar om 

riskerna där barnet förlorar sin lekmöjlighet när förskolan blir mer lik skolan. Men trots detta 

försöker de flesta förskolor idag ha leken som en central del och se den ur ett pedagogiskt 

syfte. Det har varit betydelsefullt en längre tid, att man ska lyssna och utgå från barnets värld 
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och dess värld utgår från lekens tecken (Brodin, 2004). Leken kan beskrivas på många olika 

sätt, nedanstående sätt beskriver leken som en del av livet.  

 
Leken är emellertid ett fenomen som inte kan förstås med hjälp av 

moraliska värderingar. Leken står inte utanför livet. Den inbegriper 

alla sidor av livet. Leken kan skapa den vackraste ordning när de 

lekande ger sig hän- och den kan kasta in de lekande i ett kaotiskt 

virrvarr så att de blir vimmelkantiga. Den kan skapa hänryckning, 

ibland vanvett, tråkighet, dumdristighet, lycka och olycka, makt och 

maktlöshet. Den kan försiggå i djupaste tystnad eller åtföljas av skrik 

och förvirring som mest av allt liknar kaos. Leken är ett ambivalent 

fenomen, en skicklig förvandlingskonstnär.  (Hangaard Rasmussen, 

1993, s.15)  

  

Detta citat beskriver leken på ett sätt som griper tag i oss skribenter och med våra erfarenheter 

så vet vi att lek för barn är livet. Livet påverkar leken därför kan leken se olika ut, utan lek 

stannar livet upp, enligt oss författare.    

  

1.1 Syfte 
 

Syftet med vårt examensarbete är att vi vill få en inblick i hur olika förskolepedagogers 

uppfattningar är om vilket utrymme som ges för lek i förskolan idag och vilka förutsättningar 

som ska finnas för att leken ska fungera.    
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2 Litteraturbakgrund 
 

I vår litteraturbakgrund börjar vi författare med att ge två perspektiv, som vi ser som 

betydelsefulla för lekens utveckling och som många forskare, teoretiker och pedagoger lutar 

sig mot. Vi ger sedan en inblick i hur man historiskt såg på leken i förskolan. Vi tittar även 

närmare på vad barnet lär i lek, vad pedagoger kan göra för att inspirera till lek med fokus på 

pedagogens roll i leken, miljö, material och tid.   

 

2.1 Leken sedd ur två dominerande perspektiv 
 

I detta kapitel berör vi författare, två synsätt på lek, som innefattar två stora 

förgrundsgestalter, Jean Piaget och Lev S Vygotskij. Piagets teori grundar sig på ett biologiskt 

synsätt på lek, medan Vygotskijs teori grundar sig på ett kulturellt synsätt på lek. Vi tar även 

upp ytterligare två teoretiker, Erik H Erikson som härrör ur ett biologiskt och Gregory 

Bateson som härrör ur ett kulturellt synsätt och som vi anser har haft en betydelse för barnets 

lekutveckling. 

 

2.1.1 Leken som imitation och kognition 

 

Jean Piaget (1896-1980) visade ett starkt intresse för psykologi och filosofi, han utvecklade en 

teori som var kognitiv. Kognitiv utveckling anses vara när barnet omskapar, alltså 

reproducerar i leken och anpassar sig till omgivningen, vilket leder till att utveckling sker. 

Piaget delar in leken i olika stadier efter ålder, där barnets lekförmåga utvecklas efter barnets 

mognad. Lekstadierna följer stadier i barnets kognitiva utveckling. Han menar att när barnet 

engagerar sig i nya lekformer är det ett tecken på utveckling, det vill säga att gå från ett lägre 

till ett högre stadium. Enligt Piaget kan man anpassa sig till omgivningen på olika sätt; 

antingen genom att tolka situationen man befinner sig i, utifrån egna erfarenheter, assimilation 

eller genom att ta in nya kunskaper som kräver förändring i tänkandet, ackommodation. Han 

hävdar att leken är ren assimilation och fri från ackommodation och att barnet inte skapar nya 

kunskaper i leken. Han anser att det är när barnet imiterar som ett lärande uppstår, när det 

härmar en yttre modell (Piaget, 1968). Knutsdotter Olofsson (2002) tyder att Piaget såg 

barnets tänkande som egocentriskt, det vill säga att barnets sätt att se är det centrala, det har 
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svårt att se ur någon annans perspektiv. Men han anser att i leken blir barnet mindre 

egocentriskt på grund av kontakten med omgivningen och andra människor (Piaget 1976 se 

Knutsdotter Olofsson 2002, b s. 142). 

 

En annan teoretiker som knyter an till ett biologiskt synsätt är Erik H Erikson (1902-1994) 

amerikansk socialpsykolog, som hävdar att leken är mycket viktig i individens psykosociala 

utveckling. Han studerar inte bara leken för sig utan också genom att titta på barnets sätt att 

hantera verkligheten. Han ser leken som ett hjälpmedel att behandla till exempel ångest och 

kriser. Erikson anser att genom leken skaffar sig barnet en förståelse om sig självt och sin 

omvärld. Han ser även leken som terapeutisk, det vill säga att barnet med hjälp av leken kan 

bearbeta sina upplevelser och att man kan använda leken för att diagnostisera och behandla 

barn. Leken anser han vara arbete, eftersom det är en terapeutisk handling. Den vuxne har 

som uppgift att se och bevisa barnets lek som en form av arbete (H Erikson, 1986). Hjort 

(1996) tolkar Erikson att leken ska vara fri från vuxnas inblandning, detta för att barnet i leken 

ska få en chans att stänga ute vuxenvärlden (Hjort 1996, se Tullgren 2003, s.20). 

 

2.1.2 Leken som fantasi och kreativitet 

 

Lev S Vygotskij (1896-1934) anser däremot att det är i leken som barnets kunskap skapas och 

utvecklas, i interaktionen med omvärlden och med andra individer. Medan Piagets teori är 

kognitiv. Kognitiv utveckling anses vara när barnet omskapar, alltså reproducerar i leken, de 

tar efter handlingar, imiterar. Vygotskij däremot ser leken som en process, där barnet har ett 

mål med sin egen verksamhet, vilka regler som ska gälla. I leken enligt Vygotskij producerar 

barnet något nytt, där lärande sker (Lillemyr, 2002). Vygotskij är grundaren till den 

sociokulturella teorin som även innefattar en lekteori. Leken enligt Vygotskij är barnets 

viktigaste aktivitet för att utveckla kännedom om världen. Han menar att leken är ett aktivt 

möte mellan barnets känslor och tankar. I leken förstår barnet saker i sin omvärld på en högre 

nivå. Med detta menar Vygotskij att i leken kan de överskrida sin aktuella utvecklingsnivå, 

den nivå där barnet för tillfället befinner sig på. Han anser att leken är den viktigaste källan 

till utveckling av tanke, vilja och känsla. I leken ligger dessa väldigt nära varandra. Den 

potentiella utvecklingszonen skapas och utvecklas i leken, med detta menar Vygotskij att 

barnet alltid är ett huvud högre än sig själv, att barnet klarar av mer i leken, det är där det 

testar och förstår omvärlden. Detta menar han, bidrar till att barnet får nya erfarenheter som 
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bidrar till att utvecklingszonen utvecklas och att ett nytt lärande uppstår (Vygotskij 1981 se 

Hjort 1996, s. 58). Lindahl (2002) tolkar Vygotskij att pedagogens roll ska vara att hjälpa 

barnet att förverkliga sina mål i leken. Målen speglar vad barnet vill med sin lek. Pedagogen 

kan förverkliga barnets mål genom att inspirera barnet med dialoger, sagoberättande och 

utmanar dess tänkande, genom att erbjuda nya erfarenheter. Piaget anser liksom Vygotskij att 

pedagogens roll är att ge barnen upplevelser fast inte i lika stor utsträckning. Piaget anser att 

med miljöns hjälp kan man bidra till att barnen får en lärorik lek (Vygotskij 1995 se Lindahl 

2002, s. 90).  

 

Enligt Vygotskij (1995) ligger grunden för barnets skapande i leken, i leken tolkar barnet sina 

erfarenheter och ger dem liv. Dessa erfarenheter dramatiserar, förvandlar och överdriver det i 

leken. Vygotskij menar att leken är en fantasi i handling. Leken är en kreativ bearbetning av 

barnets upplevda intryck. Enligt Vygotskij kan man redan i tidig ålder, finna den kreativa 

processen hos barnet, detta kan bäst synliggöras i dess lek. Till exempel när barnet skopar 

sand och låtsas att det är glass. I leken berättar barnet en historia och enligt Vygotskij, hör lek 

och berättelse ihop. Härmningen spelar en stor roll i leken enligt Vygotskij, barnets lek 

fungerar ofta som ett eko av vad det upplevt. Barnets lek reproducerar aldrig de exakta 

upplevelserna, utan barnet använder sin kreativitet och omformar dem till ny verklighet som 

motsvarar barnets egna behov och intressen (Vygotskij, 1995).  

 

Lillemyr (2002) hänvisar till en annan teoretiker som knyter an till ett kulturellt synsätt vilken 

är Gregory Bateson (1904-1980) socialantropolog, som utvecklade en kommunikationsteori, 

vilkens syn på lek är att lek kommuniceras. Med detta menar han, för att veta att det är på lek 

och inte allvar så måste de inblandade vara överens om att de leker, detta genom kroppsspråk, 

mimik, och barnets röstläge. Enligt Bateson är leken en metakommunikation, där 

informationen kan tolkas på olika sätt. Barnet kommunicerar på flera plan och tolkar budskap 

i leken anser han. Bateson såg vikten av att barnet måste kunna skilja mellan vad som är lek 

och inte. Att kunna skilja mellan olika nivåer kan vara viktigt i all form av kommunikation. 

Han skiljer sig ifrån Piaget och Eriksons teorier, de menar att leken kan befinna sig på olika 

nivåer så som rollek och regellek medan Bateson betonar att dessa två former är olika men att 

de inte skiljer sig i utvecklingsnivå ( Bateson 1973 se Lillemyr 2002 s. 201).  
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2.2 Leken i förskolans historia 
 

Synen på leken har förändrats under historiens gång. För att få en inblick i lekens betydelse i 

förskolan är det till en fördel att man går tillbaka i historien och ser hur leken har fått en mer 

betydande roll. Vi ser tillbaka på leken, där man bland annat ser leken som en väg till frihet 

och leken som en social relation.  

 

2.2.1 Leken – en väg till frihet 
 

Enligt den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) var leken en väg till frihet och 

självständighet. Fröbel anses vara en förgrundsgestalt till dagens förskolor, men som tidigare 

benämndes Sveriges Barnträdgårdar. I Fröbels pedagogik var leken det naturliga sättet att 

uttrycka sig. Leken ger glädje, frihet och tillfredsställelse, ansåg han. Hans teori var att leken 

var självständig och hade en betydande roll i förskolan. Han anses vara den fria lekens 

upptäckare, dock präglades Fröbelpedagogiken av en blandning mellan frihet och styrd 

verksamhet. Vissa lekar kunde vara mer konstruerade och styrda, än andra. Leken tog Fröbel 

på stort allvar, det var ingen leksak, utan leken hade en stor betydelse för barnet. Han ansåg 

också att den vuxne inte skulle blanda sig i leken utan uppmuntra den och det skulle göra att 

leken blomstrade. Det nyfödda barnet var fött med godhet, han skiljde sig från dåtidens 

pedagoger som ansåg att barnet föddes ond och behövdes straffas för att bli god. Lekgåvor, 

lekmaterial var något som Fröbel konstruerade för Barnträdgården, vilka barnet skulle 

använda sig av för att förstå omvärlden. Dessa kunde vara i form av klossar och andra 

geometriska former. Eftersom han intresserade sig för matematikundervisning, använde han 

sig av lekmaterialet, där barnet kunde leka fram matematik (Fröbel, 1995).   

 

2.2.2 Intressecentrum – lek och inlärning 
 

Hjort (1996) skriver att Elsa Köhler (1879-1940) var en österrikisk utvecklingspsykolog och 

pedagog, som byggde vidare på Fröbels Barnträdgårdar och skapade ett intressecentrum som 

kännetecknades av lek och inlärning. Det skulle tillgodose barnets verksamhets- och 

kunskapsbehov. Det ämne som man pratade om ledde till upplevelser, vilket var betydelsefullt 

eftersom upplevelserna skulle väcka barnets intresse. När barnet visade intresse, skulle det i 
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fri lek gestalta upplevelsen med hjälp av material som ledarinnan bidragit med. Leken ansågs 

vara väldigt betydelsefull i intressecentrum, därför att den gav möjlighet till inlärning (Kärrby 

1989 & Johanson 1847 se Hjort 1996, s. 22). 

 

2.2.3 Leken som en social relation  
 

Lindqvist (1996) skriver att Alva Myrdal (1902-1986) var en som utmanade 

Fröbelpedagogiken. Myrdal pekade på barnets möjligheter till lek i den trångboddhet som på 

den tiden rådde på många håll i landet. Hon ville att Storbarnkammaren skulle ge utrymme för 

lek och skapa möjligheter till sociala relationer. Pedagogikens centrala utgångspunkt var de 

vuxnas förhållningssätt, kreativitet och deras engagemang i samhället. Hon menar också att 

barnets lek utvecklades bäst med utvalda leksaker som skulle vara rejäla, starka och 

mångsidiga (Myrdal 1935 se Lindqvist 1996 s. 52).  

 

2.2.4 Lekens utveckling föder utveckling 
 

På 1970-talet tog Barnstugeutredningens tänkande form, deras syn på lek bygger på Piagets 

teorier, skriver Tullgren (2003). 1973 togs beslut om allmän förskola, där 

Barnstugeutredningen låg som grund. Som vi tidigare nämnt, delar Piaget in leken i olika 

stadier efter ålder där barnets lekförmåga utvecklas efter barnets mognad. Lekstadierna följer 

stadier i barnets kognitiva utveckling. I barnstugeutredningen förklaras det att lek hos barnet 

utvecklas från den enkla symbolleken till en mer sammanhängande låtsaslek. Det är 

låtsasleken som anses bidra till barnets utveckling och inlärning, för det är där som barnet 

testar och tränar sina kunskaper och upplevelser, saker som det har varit med om. Under 

Barnstugeutredningen ansåg man att pedagogen inte skulle involvera sig i leken, detta för att 

krav på ordning i leken kunde hämma den. Pedagogen skulle i stället gynna leken genom att 

ge den tid, se till så att material och utrymme fanns tillgängligt för barnen (SOU 1972:26; 

Piaget 1962 se Tullgren 2003, s. 19).  
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2.2.5 Leken i skymundan – temat träder fram 
 

Hjort (1996) skriver att, 1981 skulle socialstyrelsen utarbeta ett förslag till ett Pedagogiskt 

program för förskolan. Anledningen till att detta skulle göras var att förskolans innehåll skulle 

klarläggas. 1987 publicerades ett Pedagogiskt program som delades in i ämnena natur, kultur 

och samhälle. Det tog även upp att barnet skulle arbeta, leka och lära i förskolan. I 

programmet fastslogs det även att den vuxne skulle ha god kännedom om barnets 

uppväxtvillkor. Den vuxne och rollen som den skulle ha på förskolan blev därmed viktig. 

Något annat som också fick en alltmer betydande roll i Pedagogiska programmet var rolleken. 

Socialiseringen hade stor betydelse i programmet och därför var rolleken en bra lek för barnet 

att få öva detta. Eftersom den vuxne hade en större roll nu än tidigare, resulterade detta i att 

den också skulle värna om leken, ge den inspiration, god tid, utrymme och material, men även 

delta i leken vid olika tillfällen. Trots att leken fick en betydande plats i det Pedagogiska 

programmet var den ändå inte det centrala begreppet. Temaarbetet var det som ansågs skulle 

ge barnet kunskaper och ett meningsfullt innehåll. Detta gav upphov till att otydligheterna 

kring leken och dess betydelse i förskolan kvarstod i det Pedagogiska programmet (Kärrby 

1989 se Hjort 1996 s. 27). 

 

2.2.6 Leken i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 
 

I Läroplanen för förskolan (1998) ser man leken som en central roll i verksamheten. Där står 

det att leken är viktig för barnets utveckling och lärande. I leken stimuleras bland annat 

fantasi och kommunikation, dessutom kan barnet i leken bearbeta sina upplevelser. I leken 

tränar barnet även på att samarbeta och lösa problem tillsammans med andra barn. Den vuxne 

ska ge barnet stöd och vägledning för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper. Barnet söker och erövrar kunskaper genom lek, därför ska förskolans 

verksamhet gynna leken och det lustfyllda lärandet och även främja barnet till att erövra nya 

erfarenheter och kunskaper. I läroplanen tas det upp att de vuxnas förhållningssätt påverkar 

barnet och dess synsätt, därför är de vuxna viktiga som förebilder. Barnen ska möta vuxna 

som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med barnen. Läroplanen 

belyser även vikten av trygghet i barngruppen (Utbildningsdepartementet, 1998).  
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Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska 

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

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen. (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9) 

 

Miljön kan ha en betydande roll för att barnet ska kunna känna trygghet, vilket kan tydas i 

ovanstående citat.  

 

2.3 Aktuell forskning om lek 
 

I detta kapitel berörs nutida forskares olika sätt att se, vad barnet utvecklar i lek. En del åsikter 

är gemensamma och en del skiljer sig åt. Här belyser vi författare, varför det är betydelsefullt 

att ge tillräckligt med utrymme för barnets lek 

 

2.3.1 Leken – en som – om - karaktär 

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2002) är lektor i pedagogik och psykologi. Hennes forskning 

har givit lekforskningen mer respekt och legitimitet. Hur man definierar lek anser Knutsdotter 

Olofsson (2002, b) beror på hur man ser på leken och vilken roll man tycker den har i barnets 

utveckling. Dessutom behöver man tänka på hur den uppstår och varför den uppstår. Enligt 

henne är leken en kommunikation, där barnet tillsammans med andra barn utvecklar en social 

samvaro. Hon nämner också att leken är en bearbetning av verkligheten, där barnet kommer 

ett steg närmare den. Hon menar också att barnets erfarenheter och minnen speglas i leken. 

Det spelar upp sådana händelser, därför att det i leken känner sig tryggt och vågar ta kontakt 

med de upplevda känslorna (Knutsdotter Olofsson, 2002, b). I tidningen Förskolan (2003) 

hävdar Annica Löfdahl i artikeln ”Leken handlar om själva livet”, att det i dagens samhälle 

har blivit mer tydligt att barnet bearbetar existentiella frågor i leken. Barnet behandlar 

överlevnad, att bli lämnad och att lämna. Barnet kan ofta leka lekar som handlar om bränder, 

explosioner och krig, detta för att kunna bearbeta det, det har varit med om eller upplevt 

genom media (Förskolan nr 7, 2003). 
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Leken kännetecknas som frivillig, spontan och den är ”på låtsas”. Det vill säga att Knutsdotter 

Olofsson (2002, b) menar att lek inte är ”på riktigt” den har en ”som-om” – karaktär, det 

innebär att man skiljer på lek och inte lek. För att samhörigheten ska fungera i leken så är det 

enligt Knutsdotter Olofsson betydelsefullt att barnet är införstått över vilka grundregler som 

gäller. Dessa är samförstånd, ömsesidighet och turtagande, vilket menas med att man ska 

respektera varandra, ge och ta i leken. Detta tycker hon bidrar till att de lär sig att handskas 

med människor på ett förstående sätt (Knutsdotter Olofsson, 2002, b). Enligt Knutsdotter 

Olofsson (2002, a) gör rolltagandet i leken att barnet får gå ur sin egen roll för att se 

situationen från en annan synvinkel. Det lär sig att försöka gå in i någon annans roll, göra en 

uppfattning, skapa en förståelse för den rollen och dess synsätt, menar hon. Detta medverkar 

till att barnets sociala utveckling vidgas. Hon säger även att barnet utvecklar sin skapande 

sida, när det till exempel behöver saker till sin lek tar det egna initiativ och skapar utifrån sin 

egen förmåga (Knutsdotter Olofsson, 2002, a). 

 

2.3.2 Välkommen in i lekvärlden! 

 

Gunilla Lindqvist (1996) är universitetslektor i pedagogik. Hon förespråkar ett lekpedagogiskt 

arbetssätt, där de skapande ämnena är centrala. Arbetet kan utgöras av ett lektema, där de 

vuxna gestaltar handlingar och rollfigurer som sedan skapar en gemensam lekvärld 

tillsammans med barnen. Genom gestaltningen sker en kommunikation mellan barnet och den 

vuxne och genom detta lär sig barnet hur de sociala rollerna fungerar. När man arbetar efter 

ett lektema, kan barnet ta efter det sätt att leka, vilket kan leda till att, till exempel olika 

rollekar uppstår. Leken bidrar till att barnet dramatiserar och levandegör händelser som blir 

verkliga i lekens värld. Genom denna lek får barnet kunskap och blir mer medvetet. I leken 

får barnet kontakt med fantasins värld och hon menar att fantasi och verklighet hör ihop, 

vilket resulterar i att när barnet fantiserar kan det lättare förstå verkligheten. Genom att arbeta 

med lektema så inspirerar detta barnet att vilja delta och utveckla leken tillsammans med 

andra barn. Precis som Knutsdotter Olofsson (2002) anser även Lindqvist att barnet i leken 

tolkar och bearbetar sina erfarenheter. Barnet iscensätter händelsen i leken och genom detta 

ökar även dess medvetenhet om världen. Lindqvist nämner också att genom att arbeta med 

hjälp av lekvärldar, kan barnet på ett lekfullt sätt lära och utvecklas (Lindqvist, 1996).   
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2.3.3 Vem vinner, vem förlorar? 

 

Eli Åm (1993) är socialantropolog och förskolepedagog och har forskat inom barnets lek. Hon 

inriktar sig på barnets makt i leken. Hon anser att leken är en aktivitet som barnet och dess 

inre verklighet styr självt. Hon skriver också att barnet inte bara leker för att leka, utan också 

för att pröva sin kontroll i olika situationer. Enligt henne kan detta leda till att olika 

maktförhållanden i leken uppstår. När en konfrontation sker i leken kan den upphöra och 

handlingen stanna av och då måste de lekande, enligt Åm hitta lösningar om leken ska kunna 

fortsätta. Hon menar att sådana här situationer ofta kan leda till att ett eller flera av barnen går 

ur leken, eller att leken helt avslutas (Åm, 1993). Åm (1986) såg också i sitt arbete att leken 

hade en stor roll i barnets liv, genom att det var engagerat och visade en stor glädje. I leken 

talar barnet sitt tydliga språk (Åm, 1986).  

 

2.3.4 Barnet leker för att det är roligt! 

 

Marie-Louise Hjort (1996) är universitetslektor i pedagogik och har forskat inom 

förskolebarns lek. I sin avhandling skriver hon att barnet i leken skapar en värld fylld av 

spännande händelser. Spänningen gör att barnet deltar i leken med lustfylldhet. Hon skriver 

även att leken är sitt eget mål och att det inte finns några syften med att det leker. Barnet har 

många mål med sin lek, vad det vill göra. Däremot tänker inte barnet på varför det leker just 

den aktuella leken. Det som är viktigt för barnet, uttrycker det i leken, därför väljer det att 

leka rollekar. Detta för att barnet finner det lämpligast att skildra det viktiga i sitt liv, i just 

rolleken. Leken anser hon vara en kreativ verksamhet, där barnet konstruerar något som för 

dess lek framåt. I sitt forskningsresultat nämner Hjort att barnet i leken känner stort 

engagemang och är motiverat. Detta menar hon är en förutsättning för att en utveckling ska 

ske. Undersökningen visar även att barnets tänkande utvecklas i leken, alltså när barnet intar 

en roll, reflekterar det även över sitt beteende. Barnets kunskaper utvecklas också i leken, då 

det befäster kunskaper som har en praktisk roll i lekvärlden. Självmedvetande är också något 

som barnet utvecklar i leken, enligt Hjort. Hon menar att barnet i leken klarar av mer än vad 

det skulle ha gjort i det verkliga livet, detta leder till att dess självständighet förstärks. Även 

förmågan att leva sig in i andra människors situation utvecklas, då det intar olika roller i 

leken. Detta leder till att det får ta över olika känslor och synsätt. Regler är också något som 
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barnet tillämpar i leken, då barnet måste bestämma hur leken ska utvecklas. Hjort menar att 

barnet lär i lek, men att det leker för att det är roligt. Ju äldre barnet blir, börjar det medvetet 

tillförskaffa sig kunskaper, även om det sker i lek (Hjort, 1996).           

 

2.3.5 Drömmar och önskningar formar leken 

 

Eva Norén- Björn (1995) är psykolog med inriktning på barnutveckling. Hon beskriver leken 

som en spegling av barnets upplevelser och hon anser att barnet leker vad det vet om 

verkligheten. Hon nämner även att leken är en värld, där barnets drömmar, funderingar och 

önskningar kommer till uttryck. Hon tycker att olika lekar, utvecklar barnet på olika sätt och 

hon belyser att det är viktigt att använda sig av lekar som utvecklar språket, fantasin och 

motoriken. Hon anser att upplevelser kan bearbetas i leken, då man kan närma sig dem på ett 

lekfullt sätt. Även Norén- Björn anser såsom Hjort, att kunna tillägna sig och ge regler, är 

något som barnet får komma i kontakt med i leken. Gemensamt har de också synen på att 

barnet befäster kunskap och utvecklar sin tankeverksamhet i leken (Norén- Björn, 1995).   

 

2.3.6 Leken öppnar nya dörrar 
 

Margareta Öhman (2003) är psykolog med erfarenhet från förskola och skola och enligt henne 

leker barnet för att det är roligt. Genom leken lär de sig att utforska omvärlden, att använda 

sig av sin kunskap och få ytterligare kunskap inom olika områden. Som vi tidigare nämnt har 

barn möjlighet att i leken bearbeta sina upplevelser, enligt Knutsdotter Olofsson (2002, b). 

Detta är något som även Öhman anser, hon menar att upplevelserna och erfarenheterna kan 

stimuleras i leken. Det som barnet tillämpar i leken är bland annat kommunikation där barnet 

delar upplevelser med andra barn, vilket kan leda till att leken utvecklas. Hon talar också om 

att barnen kommunicerar med varandra för att komma överens och att de även förklarar för 

varandra att nu är det lek. Kreativiteten är ytterligare en förmåga som barnet tillämpar i leken, 

anser hon. Barnet förvandlar saker till den aktuella leken, en stol kan förvandlas till en båt och 

så vidare. Kreativiteten skapar inre bilder hos barnet där det får uttryck för sin fantasi, som det 

sedan lever ut i leken. I leken får barnet, enligt henne, kontakt med sina känslor och det väljer 

oftast en känsla som sedan utvecklas till en roll, en känsla som det är nyfiket på och vill 

utforska. Barnet leker det, det redan har kunskap om och det, det vill utforska mer om, 

påpekar hon. Hon säger även att barnet i leken får kunskap om hur det är att leka tillsammans, 
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där det känner samhörighet och hur givande det kan vara att dela upplevelser tillsammans 

med andra (Öhman, 2003). 

 

2.4 Dagisfröken – klara, färdiga, inspirera! 

 

Förskolepedagoger kan ha en betydande roll för barns inspiration till lek. Att vara inspiratör, 

möblera och ge utrymme kan ge stora möjligheter till en väl fungerande lek. 

 

2.4.1 Kom och var med! 

 

Knutsdotter Olofsson (2002, b) anser det vara betydelsefullt med en aktiv pedagog för att 

barnet ska kunna släppa yttervärlden och gå in i lekvärlden. För att barnet ska kunna göra 

detta behövs det en pedagog som värnar om leken och skapar lugn och ro, säger hon. När en 

pedagog är med i barnets lek, kan det minska prestationskravet, vilket leder till att man lägger 

större vikt på processen än på produkten, enligt henne. Man koncentrerar sig på vägen dit och 

inte på själva målet. Hon menar att en delaktig pedagog även kan undvika tävlande hos 

barnen, som kan leda till att någon blir utanför. 

 

Leken kommer redan när barnet ligger på skötbordet där både pedagogen och barnet tar 

initiativ till lek genom mimspel och uttryck, vilket leder till att lekreglerna, som vi tidigare 

nämnt, inträder i barnets värld. Hon anser det även vara betydelsefullt att låta barnen leka 

ifred, men att en pedagog alltid finns tillgänglig om det behövs. Pedagogen kan, under tiden 

den medverkar i leken, tydliggöra lekreglerna för de barn som har svårt att delta. Pedagogens 

uppgift blir då enligt henne att förklara när det är lek och inte, att man då tydliggör 

förutsättningarna samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter Olofsson, 2002, b). 

 

2.4.2 Kom och följ med in i fantasins värld! 

 

Lindqvist (1996), förespråkar ett lekpedagogiskt arbetssätt, hon tycker att pedagogens roll i 

leken mer ska vara som en inspirationskälla, än som aktiv deltagare i själva leken. 

Pedagogens roll i barnets lek menar Lindqvist, är främst att inspirera för att lek ska uppstå, till 
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exempel att skapa lekvärldar tillsammans med barnet. Hon menar att den vuxne ska utgå från 

barnet där den kan inspirera, genom att dramatisera för barnet till exempel utifrån en bok. 

Genom att den vuxne använder sig av gestaltning av till exempel litterära texter och av 

rollkaraktärer i det lekpedagogiska arbetssättet, för de in barnet i en social dialog som leder 

till gemensam förståelse av verkligheten och utveckling av lekvärlden. Pedagogens 

delaktighet, med hjälp av rollkaraktärerna i barnets lek, bidrar till att leken kan föras vidare.  

Lindqvist anser såsom Vygotskij (1995) att leken är en fantasi i handling och att leken inte 

kan utvecklas utan fantasin. Genom att skapa lekvärldar anser hon att en fantasirik lek kan 

sättas i gång (Lindqvist, 1996). 

 

2.4.3 Pedagog – en själ som stöttar 

 

Eli Åm (1986) betonar att trygghet kan skapas när pedagogen är delaktig i barnets lek, det kan 

då leda till att barnet lättare kan öppna upp sig och prata om sina känslor, saker som det 

grubblar över. Hon menar att i leken kan det skapas en sådan intim atmosfär, att det leder till 

att barnet pratar om sina tankar och upplevelser, att pedagogen och barnet befinner sig på 

samma nivå. Hon anser att barn har svårt att få ordning på sina tankar och känslor, att deras 

tankar dyker upp som koppling till verkligheten. En pedagog med i leken kan fånga upp deras 

tankar och stötta. När man befinner sig i leken tillsammans med barnen måste man som 

pedagog våga slappna av och komma in i barnens lekvärld på deras villkor, säger hon. När 

förskolepedagogerna deltar i barnets lek, måste de enligt Åm, på samma sätt som barnet, 

underordna sig lekens lagar. Detta leder till en känsla av jämställdhet enligt Åm, i förhållandet 

mellan barn och vuxna. Den vuxne måste släppa sin auktoritetsroll och vara med i leken på 

samma villkor som barnet. Hon betonar att i leken kan vi göra nya upptäckter både om oss 

själva och om barnen, vilket kan utveckla arbetet framåt. Hon nämner att om 

förskolepedagogerna upplever att miljön sätter gränser för barnets verksamhet, så är det deras 

uppgift att åtgärda detta (Åm, 1986).   

 

2.4.4 En lekfull pedagog är poppis! 

 

En viktig del i pedagogens arbete kring barns lek är enligt Hjort (1996) att visa intresse och 

uppmärksamhet för den. Detta kan de göra genom att delta i barnets lekar. I leken är det 
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barnet självt som bestämmer över innehållet och utförandet. Däremot krävs ett stort 

engagemang från pedagogen, där den tar reda på vad barnet leker och hur den på bästa 

möjliga sätt kan hjälpa till att utveckla den, säger hon. När pedagogen deltar i barnets lek kan 

denna bidra med idéer och skapa liv åt leken: 

 
För att det barnsliga och det lekfulla skall genomsyra verksamheten på 

förskolan behövs vuxna som tror på leken och lekens möjligheter och 

uppmuntrar till lek. (Hjort, 1996, s.204) 

 

Hjort menar då att pedagogens deltagande kan leda till en djupare relation mellan barn och 

pedagog, det skapas även en annan samhörighet utanför leken. En annan betydelsefull uppgift 

som hon anser att pedagogen har, är att skapa trygghet, vilket leder till att barnet bildar en 

positiv bild av sig självt och andra. Trygghet bidrar till att barnet vågar visa och uttrycka sina 

känslor. När pedagogen aktivt deltar kan den se var i utvecklingen barnet befinner sig och 

med hjälp av detta ge stöd till barn som behöver det, även i andra verksamheter (Hjort, 1996).  

 

2.4.5 En portion galenskap, tack! 

 

Att säga att leken går av sig själv är att avslöja en stor okunnighet, anser Norén- Björn (1995). 

En viktig del hos pedagogen, är att lekglädjen, leklusten och lekglimten finns där. Barnet 

känner på sig vem som är lekbar och den som är det blir också ofta inbjuden till lek. Hon 

anser att ett professionellt förhållningssätt till barn, är att vara lite ”galen” och komma med 

många tokiga infall. Det krävs en tillåtande pedagog för att leken ska kunna frodas och att 

man har en vision om att allt är möjligt. Pedagogen ska ge nya associationer, nya moment och 

förslag på användbart material. Detta leder, enligt henne till att leken blomstrar. En utmaning 

för pedagogen är att visa respekt, att vara lyhörd och framföra förslag till fortsättning av 

leken, när problem uppstår (Norén- Björn, 1995).  

 

2.4.6 Passivitet – ingen lek! 

 

Enligt Öhman (2003) visar forskning att om pedagogen intar en passiv roll gentemot barnets 

lek kan det leda till att den blir kortvarig, barnet intar inga varierande roller. Leken får inget 

djup och därmed har barnet svårt att utveckla sin kompetens/kunskap, det kan även leda till att 



 21

barnen endast använder sig av en liten del av det tillgängliga materialet, säger hon. Leken kan 

även få en negativ klang hos barnet om pedagogen visar sig vara passiv och inte delta. Därför 

är det betydelsefullt att de funderar på vilka värden angående lek, man förmedlar till 

barngruppen och det enskilda barnet. Som pedagog är det väsentligt att utgå från innehållet i 

barnens lekar, eftersom man med hjälp av den informationen kan bygga vidare på dem, 

hävdar hon. Det resulterar i att barnet känner sig viktigt i sitt eget lärande. Hon menar att det 

ger barnet inflytande i dess egen verksamhet, vilket leder till att det utvecklar sitt tänkande, 

sin nyfikenhet, sin inlevelse och sin lekkompetens. Hon tar också upp att pedagogen i leken 

kan se barnens samspel, lekens innehåll och form, som leder till att pedagogen får en 

grundläggande uppfattning som sedan kan byggas vidare på (Öhman, 2003). 

 

2.4.7 Se varje barn! 
 

Marie – Louise Folkman, psykolog och Eva Svedin, specialpedagog (2003) belyser att om 

barnet känner sig sett av pedagogen kan det göra leken mycket enklare. När ett barn blir sett 

av en pedagog, blir det också synligt för andra barn. Självkänslan växer och det får lättare att 

kunna uttrycka sig och visa känslor, som gör att delaktighet i lek blir aktuellt, hävdar de. En 

situation där något barn kan hamna utanför kan vara när det blir meningsskiljaktigheter 

mellan dem, vilket enligt författarna kan leda till att en konflikt uppstår och att leken upphör. 

Pedagogen måste i vissa fall, när barnen inte själva kan reda ut konflikten, gå in och hjälpa till 

att lösa den. Detta är ett sätt för pedagogen att ytterligare värna om leken, anser de (Folkman 

& Svedin, 2003).  

 

2.4.8 Vilket synsätt har vi pedagoger på barnet? 

 

Gunilla Dahlberg, professor och Hillevi Lenz Taguchi, doktorand (2003) belyser olika tankar 

om att se på barn, dessa synsätt har präglat historien sedan Barnträdgårdsrörelsen. Barnet som 

natur menas att man ser barnet som kompetent, allt finns naturligt hos barnet. Det enda som 

behövs är att barnet fritt ska få skapa och leka för att få uttryck för sin kunskap.  I motsats till 

denna syn av barnet är barnet som kultur – och kunskapsåterskapare. Denna syn innebär att 

barnet är som ett oskrivet blad, som väntar på att bli fyllt av den vuxnes kunskap. Ett tredje 

synsätt är att se barnet som kultur – och kunskapsskapande det vill säga att se barnet som 
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kompetent och nyfiket på att utforska och lära. Pedagogen ska vara handledare och ge 

stimulans till barnet för att det ska lära och utvecklas (Dahlberg & Lenz Taguchi, 2003). 

 

2.5 Rummet - en utmaning för pedagogen  

 

Hur man som pedagog planerar tiden och rummet, kan vara en betydande faktor för barnets 

lek. Den visar synsättet som pedagogen har på barnets lek.  

 

2.5.1 Avbryt inte – respektera! 

 

Att visa respekt för barnets lek, synliggör man, enligt Hjort (1996) genom att inte avbryta i 

onödan. Att man värnar om den och tar den på allvar, och inte stör och styr för mycket. Hon 

menar att lekarna behöver tid och utrymme för att de ska kunna utvecklas. Hon nämner att 

man aldrig kan lägga in leken i ett schema, eftersom leken uppstår när barnet har lust. Det är 

inte lätt att leka på bestämda tider. Därför måste man som pedagog vara flexibel i sin 

planering och kunna skjuta på en aktivitet, anser hon. Pedagoger i förskolan ska organisera 

miljön och till exempel hjälpa till att hitta lämpliga utrymmen så att lek uppstår, de ska även 

bistå med material som inspirerar till lek (Hjort, 1996). Annica Löfdahl (2003) nämner, precis 

som Hjort att man ska låta barnet få fullfölja sin lek, eftersom det alltid finns en fortsättning 

och ett lyckligt slut på den traumatiska leken. Hon säger även att om inte barnet får fullfölja 

sin lek är det som att själv sluta läsa mitt i en bok (Tidningen Förskolan, nr 7, 2003). Norén - 

Björn (1995) anser även hon att miljön har en betydelsefull funktion för barnets lek. Hon 

anser att om en lek ska vara länge, krävs det att lekens miljöbygge och de föremål som har en 

betydelsefull funktion i leken får stå kvar. Sedan kan barnet fortsätta där det var om det blir 

avbrutet för någon annan aktivitet eller måltid. Det krävs då för pedagogen att se förbi det 

röriga genom att låta saker och ting få stå framme säger hon. Att man i stället ser vad som 

skapas och utvecklas i barnets lek (Norén- Björn, 1995).  
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2.5.2 Kreativitet kräver förändring 

 

Birgitta Kennedy, förskollärare (2002) tycker liksom Hjort att man ska bistå med material, 

men att man måste tänka på att man placerar det på barnets nivå, så att det självt ska få 

tillgång till det när det leker. Detta leder till att barnet får känna sig självständigt och att inga 

onödiga avbrott sker i leken. När materialet är synligt för barnet uppmuntrar det barnets eget 

skapande, vilket kan resultera i att leken berikas. Som pedagog behöver man vara observant 

på när barnen förändrar miljön. På det sättet kan man se hur de använder sig av rummen och 

materialen, för att sedan kunna ändra miljön till det bättre, anser hon. Hon nämner även att 

miljön på en förskola aldrig kan anses som färdig, utan man måste ständigt utveckla och 

förbättra den (Kennedy, 2002). 

 

Annika Claesdotter hänvisar i artikeln ”Miljön sänder budskap” till Pia Björklid, professor i 

pedagogik, hennes forskningsöversikt synliggör att miljön i dagens förskola bör vara 

konstruerad så att barnen kan klara sig själva, att materialet befinner sig på deras nivå. Det är 

av vikt att hålla miljön föränderlig, att man byter ut sakerna, vilket kan leda till att gamla 

saker blir som nya. Det kan då skapas nya och spännande lekar. Men hon belyser även att man 

får tänka på att för många saker kan bilda mer kaos än lek hos barnet. Marjanna de Jong 

universitetslektor i pedagogik belyser även hon i artikeln ”Rummens placering påverkar 

pedagogiken” att förändring leder till en utvecklande lek. Hon säger att ett tecken på att ett 

rum inte lockar till lek hos barnet, kan vara när man ser att det släpar ut lekmaterialet och 

leker med det någon annanstans. Detta kan bero på att rummet inte fungerar för just den 

aktuella leken. Då har pedagogen en betydande roll för att få leken att fungera säger hon 

(Förskolan nr 6, 2005). 

 

2.5.3 Oj, vad möblering kan inspirera till lek! 

 

I Temaserien Förskolans pedagogiska rum- med plats för alla sinnen tas det upp att om ett 

rum ska signalera till lek kan man skapa rum i rummet, där man ordnar med vrår. Vrår kan 

lätt skapas genom att använda stolar, tyg och skärmväggar, där gränserna synliggörs. De 

nämner också att pedagogen kan variera om barnen ska vara med och möblera eller om 

pedagogen ska möblera självt och överraska. Detta kan skapa spänning där nya lekar kan 
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uppstå (Temaserie från Tidningen Förskolan, 2004). Torben Hangaard Rasmussen, 

förskollärare (1993) tar upp motsatsen till det ”fyllda” rummet. Det tomma rummet inbjuder 

bara till springlekar och barnet får det svårare att komma igång och leka. Med hjälp av saker 

som till exempel kuddar kan rummet få en annan karaktär, anser han. Rummet är inte 

gränslöst, utan känns mer lekinspirerande. Rummet utgör en ram i vilken leken kan röra sig. 

Han anser att leken utvecklas bäst i ett rum som signalerar till lek, där pedagogen också har en 

betydande roll genom att vara tillmötesgående för barnets idéer (Hangaard Rasmussen, 1993). 

I artikeln ”Miljön sänder budskap” kan man läsa att man idag lägger fokus på att se miljön 

som en tredje pedagog, som en resurs för barnets lek och utforskande. Om barnet uppfattar 

miljön som understimulerande, bidrar det till att lek uteblir. Detta kan leda till att man 

hämmar barnets utveckling. Man kan tydligt se i val av möblering och material vilket synsätt 

pedagogerna har om barnets lek, vilket utrymme man ger barnet, vilka möjligheter och 

begränsningar det får (Förskolan nr 6, 2005).  

 
”Och sist men inte minst är det den vuxnes uppgift att vattna och ge 

näring åt plantorna i lekens trädgård, genom att förse barnen med 

gemensamma upplevelser att leka utifrån, materiel att leka med och 

tid och plats för leken att blomstra.” (Öhman, 2003, s 113) 
 

Man får inte glömma att förskolepedagogen har en betydande roll för barnets lek och dess 

utveckling. Pedagogen kan hjälpa barnet och ge näring till leken med hjälp av material och 

utrymme, vilket kan tydas i citatet ovan. 
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3 Problemprecisering och frågor 
 

Mot vår bakgrund om lek har vi valt att studera hur olika förskolepedagoger tänker angående 

vilket utrymme leken ska få i förskolan och på vilket sätt pedagogen kan göra för att inspirera. 

Som en hjälp för att komma fram till ett resultat kommer vi att intervjua förskolepedagoger på 

olika förskolor i en kommun i Blekinge.   

Våra huvudfrågor lyder enligt följande:   

Hur tänker förskolepedagogen angående vilket utrymme leken ska få i förskolan? 

På vilket sätt kan förskolepedagogen inspirera till lek? 
 

4 Metod 
 

I detta kapitel kommer följande rubriker att redovisas: Urval, där vi tar upp var och på vilka 

förskolor intervjuerna ägt rum. Därefter följer Datainsamling, där vi ger en kort beskrivning 

av vilka metoder vi använt oss av, under intervjuerna. Sedan redovisas Etiska överväganden, 

där vi visar att vi beaktar de forskningsetiska reglerna. Slutligen följer rubriken Kritiska 

reflektioner av val av metoder, här synliggör vi vår ärlighet, där vi tar upp våra tankar om vad 

vi tror påverkade våra intervjuer. 

   

4.1 Urval 
 

Våra undersökningar har ägt rum i en kommun i Blekinge. Vi har intervjuat sju 

förskolepedagoger, på tre förskolor, från olika avdelningar. Vi valde att intervjua 

förskolepedagoger som är inriktade på de äldre barnen, 3- 5 år, vi har erfarenhet av att det är 

stor skillnad på barnets lek i åldrarna mellan 1- 5 år, därför valde vi att begränsa oss. Fem av 

de sju förskolepedagoger vi intervjuade har stor erfarenhet inom förskoleverksamheten 

eftersom de har arbetat under många år. De andra två har mindre erfarenhet på grund av att de 

inte har arbetat så länge inom verksamheten. Förskolepedagogerna har ingen speciell 

inriktning på lek, vilket vi upplevde som positivt, eftersom vi vill nå ett resultat där man får se 

hur en förskolepedagog utan inriktning på lek tänker angående lekens utrymme.    
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4.2 Datainsamling 
 

Vi kommer att använda oss av kvalitativa metoder. I den kvalitativa intervjun så är det endast 

frågeområdena som är bestämda. Frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende på 

hur den som blir intervjuad svarar och vilka aspekter denne tar upp. Ett syfte med den 

kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så grundliga och utförliga svar som möjligt 

om det intervjun behandlar. Om detta ska ske måste man formulera sina frågor så att den som 

blir intervjuad får möjligheter att ta upp allt denne har att säga om det aktuella ämnet. Genom 

att spela in intervjuerna på band får man med allt som sägs, eftersom att pauseringar, tonfall 

och avbrutna meningar kan vara betydelsefulla för att förstå vad som sägs. När man har spelat 

in intervjuerna på band skriver man sedan ut dem noggrant (Johansson & Svedner, 1998). 

Genom en personlig intervju får den som intervjuar en referens till svaren. Under intervjun så 

bör intervjuaren ge all sin uppmärksamhet åt den personen som blir intervjuad, intresset från 

intervjuaren måste riktas helt och hållet till den intervjuade. När man intervjuar ska man inte 

argumentera men ställa följdfrågor och vara en god lyssnare (Svenning, 2000).   

 

Tidsomfattningen på intervjuerna var cirka 40 minuter vardera. Några av förskolepedagogerna 

intervjuade vi efter arbetstid och några under dagen, på arbetstid. Vi författare valde att 

tillsammans intervjua förskolepedagogerna detta för att vi ville känna oss lika delaktiga och 

för att inte missa någon information. Vi intervjuade förskolepedagogerna en och en, detta för 

att de inte skulle påverka varandras svar. Vi använde oss av frågor som vi hade förberett, de 

bestod av sju öppna frågor som berörde vår problemprecisering (Bilaga). Vi sökte oss till ett 

ostört rum, där vi i lugn och ro kunde utföra vår intervju. För att få med all information från 

förskolepedagogerna använde vi oss av en diktafon, sedan transkriberade vi materialet, det 

vill säga lyssnade av och antecknade allt som hade sagts. Intervjuutdragen i arbetet är 

transkriberade precis så som de intervjuade har uttalat sig.  

 

4.2.1 Etiska överväganden 
 

Vi ansåg det viktigt att informera förskolepedagogerna innan intervjun, detta för att de skulle 

kunna ta ställning om deltagande och i sådana fall kunna förbereda sig. Vi förklarade även att 

deltagarna skulle förbli anonyma i vårt examensarbete på grund av att vi ville visa respekt för 

dem och deras åsikter.  
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Johansson och Svedner (1998) belyser att examensarbetet måste bygga på hänsyn för de 

människor som deltar. Deltagarna får inte bli lurade eller förda bakom ljuset när det gäller 

undersökningens syfte. De som deltar ska ha fått en grundlig information angående intervjuns 

syfte och de ska då ge sitt samtycke och de ska när som helst få avbryta sitt deltagande, utan 

att det ska få en negativ följd. Deltagarna ska även vara säkra på att deras anonymitet skyddas 

(Johansson & Svedner 1998).  

 

4.3 Kritiska reflektioner av val av metoder 
 

Under våra intervjuer med förskolepedagogerna kom vi till insikt att det var svårt för dem att 

avsätta tid till våra intervjuer, detta ledde till att de under intervjuerna kände sig stressade. 

Något annat som vi tror kan ha påverkat förskolepedagogerna kan ha varit nervositeten för 

diktafonen, de kände sig ovana att bli intervjuade på detta sätt. Detta tror vi kan ha påverkat 

resultatet då svaren blev kortfattade. Dessutom kände vi författare oss ovana att intervjua, 

eftersom vi inte har använt oss av denna metod tidigare. En annan faktor som vi tror kan ha 

haft betydelse, är att vi hade svårt att ställa oss undrande på grund av vår förförståelse för det 

aktuella ämnet. Detta resulterade i att vi tog de intervjuades svar som självklara och därför 

blev resultatet av intervjuerna inte så djupgående som vi hade velat. Vi har en förförståelse för 

lekens betydelse eftersom vi har läst en kurs om lek i vår utbildning, däremot vill vi forska 

vidare och se vilket utrymme den betydelsefulla leken får i förskolan. 

 

4.4 Analys av data – tillvägagångssätt 
 

Vi började med att läsa igenom det transkriberade materialet, för att hitta nyckelbegrepp. 

Svenning (2000) beskriver att kvalitativa intervjuer kodas, med kodning menas att man sätter 

etiketter och skapar begreppskategorier. Den kvalitativa kodningen kan man betrakta som en 

kretsformig process, med detta menas att materialet läses om och om igen. Det första stadiet 

av kodning av materialet, är att vi forskare söker efter mönster (Svenning, 2000). Efter att ha 

analyserat materialet flera gånger, kom vi fram till olika kategorier. Det andra stadiet i den 

kvalitativa kodningen, enligt Svenning är att man går djupare in i texten, där man försöker 

hitta länkar mellan begrepp och att man ställer frågor till materialet man har (Svenning, 

2000). Detta gav oss en djupare inblick i innehållet, nu kunde vi lättare hitta länkar mellan 
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kategorierna. Detta förde oss vidare till det tredje och sista stadiet i den kvalitativa kodningen, 

enligt Svenning. Det sista stadiet är den selektiva kodningen, där vi forskare väljer ut och letar 

efter fall som stödjer de kategorier/teman som uppstått vid ett tidigare stadie (Svenning, 

2000). När vi fått ut våra olika teman, valde vi utdrag från intervjuerna som kunde stödja 

temat och fungera som ”bevis” på vårt forskningsresultat. Merriam (1994) skriver att under 

tiden man letar kategorier, kommer man närmre innehållet i informationen (Merriam, 1994). 

Detta upplevde vi när vi analyserade och kodade vårt material. Innehållet blev tydligare och 

tydligare för varje genomläsning. 

 

I analysen och resultatet kommer vi att ta upp det vi författare tycker är det mest väsentliga 

för att få fram ett starkt resultat. Vi har valt att inte beröra pedagog 3:s intervju, då vi 

författare ansåg att denna intervju blev kortfattad och därmed blev svaren ytliga. Vi författare 

ansåg att det inte var relevant för resultatet. Vi kommer även i analysen att använda oss av 

kodade namn. Intervjuaren kommer att förkortas med I och förskolepedagogerna P1, P2 och 

så vidare. De teman som framkommit ur materialet är: Lek och lärande går hand i hand, 

Utrymmet påverkar leken, Miljön - en inspirationskälla och Inspirera utan att ta över. 

 

5 Resultat 
 

I det här kapitlet utgår vi från vårt resultat som består av fyra teman, som bygger på ett antal 

kategorier. 

 

5.1 Lek och lärande går hand i hand 

 

I det här temat blev kategorierna: Lärande sker i leken, Leka och lära bidrar till socialt 

samspel och Imitation sker i leken synliggjorda för oss författare. Här ser vi ett tydligt och 

gemensamt mönster i svaren. Det framkommer klart och tydligt att de intervjuade 

förskolepedagogerna tycker att barnet lär i lek. Förskolepedagogerna är överens om att det de 

vill att barnet ska lära sig, tycker de att man ska förmedla genom lek. Ett perspektiv som vi 

författare tycker förskolepedagogerna förhåller sig till, är att de ser leken som en hjälpande 

hand till lärande. Vi tycker att förskolepedagogerna ligger nära sättet att se på barnet som 

kultur – och kunskapsskapande, vilket menas att förskolepedagogen ser barnet som kompetent 
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men som behöver stöd och stimulans av den vuxne i sitt lärande (Dahlberg & Lenz Taguchi, 

2003). 

 

5.1.1 Lärande sker i leken 

 

Lek och lärande går hand i hand påpekar förskolepedagog 2. Hon anser att lärande sker i 

leken. 

P2: Lek och lärande går hand i hand. Jag tror inte att man kan särskilja dom två begreppen. 

För lärande sker när du har roligt och förhoppningsvis har du roligt när du leker. 

 

5.1.2 Leka och lära bidrar till socialt samspel 

 

Även förskolepedagog 5 anser att lärande sker i leken. Hon nämner här bland annat vad 

barnet kan lära i leken, socialt samspel och matematik.  

P5: Lek och lärande hör ihop, absolut! Som jag sa det sociala samspelet där, men sedan är 

det ju också man kan ju bara tänka i dockleken så här att när barn dukar till exempel hur 

mycket de bara lär sig utav det, hur många ska sitta tillsammans vid bordet, man räknar, man 

ser så att det stämmer antal barn, antal platser, eller antal dockor om det är dockorna som 

ska äta till exempel. 

 

5.1.3 Imitation sker i leken 

 

Även här skönjer vi att förskolepedagog 7 ser att barnet lär i lek. Hon anser att i leken imiterar 

barnet den vuxnes handlingar, för att lära sig hur livet fungerar.   

P7: Jag tycker barnen lär genom lek, det barnen börjar göra är att härma oss vuxna, det vi 

gör. Det är ju genom leken de börjar t ex när de står i dockrummet då ska de laga mat, det är 

så man gör hemma sen ska man mata, man ger dockorna de är ju deras barn. Det är ju ett 

sätt för dom att lära sig hur livet fungerar det visar de genom lek. 
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5.1.4 Kommentar och tolkning  

 

Förskolepedagogerna tar upp många exempel på vad barnet kan lära genom lek som till 

exempel samspel och turtagning, men även ämnesinlärning så som matematik. 

Förskolepedagog 2 nämner att barnet inte lär sig så mycket i påtvingade situationer utan att 

det ska komma ifrån barnet självt, därför är det viktigt att ge tillräckligt med utrymme för lek, 

anser hon. Vi författare ställer oss kritiska till detta. Vi upplever att de intervjuade pratar mer 

om hur de vill att verksamheten ska vara uppbyggd, än hur det egentligen ser ut. Det märktes 

tydligt att förskolepedagogerna hade visioner, men frågan är hur de ska gå tillväga för att 

uppnå dessa? Vi uppfattar att förskolepedagogerna försöker framställa verksamheten så 

drömlikt som möjligt, när det egentligen kanske inte är så. Vi tror att de försöker svara så 

”politiskt korrekt” som möjligt. Som vi tidigare nämnt trycker förskolepedagogerna på att 

barnet lär mycket genom lek. Det vi författare ställer oss undrande över är om det går att hitta 

en balansgång mellan lek och lärande? Det svåra kan vara att inte få för mycket styrt lärande i 

leken, då det kan övergå till mer lärande där förskolepedagogerna styr, än lek där barnet får 

styra.  

      

Lärande sker i leken är något som till exempel förskolepedagog 2 uttryckte sig om. Detta har 

även uppmärksammats tidigt i historien. Enligt Hjort (1996) skapade Elsa Köhler (1879- 

1940) ett intressecentrum som kännetecknades av lek och inlärning. Det skulle tillgodose 

barnets verksamhets- och kunskapsbehov. Man utgick ifrån ett ämne som man pratade om och 

det resulterade till upplevelser som skulle väcka barnets intresse. När barnet visade intresse 

blev följden att barnet gestaltade upplevelsen. Leken ansågs vara väldigt betydelsefull i 

intressecentrum, därför att den gav möjlighet till inlärning (Kärrby 1989 & Johanson 1947 se 

Hjort 1996 s. 22). Även idag belyser Läroplanen för förskolan (1998) vikten av barnets lek, 

vilken anses bidra till lärande. I leken stimuleras bland annat fantasi och kommunikation, 

dessutom kan barnet i leken bearbeta sina upplevelser. Barnet söker och tillägnar sig 

kunskaper genom lek, därför ska förskolans verksamhet gynna leken och det lustfyllda 

lärandet (Utbildningsdepartementet, 1998). Förskolepedagog 2 nämner också att barnet leker 

för att det är roligt och då kan barnet lättare lära sig. Hjort (1996) menar att barnet lär i lek, 

men att det leker för att det är roligt (Hjort, 1996). Även Öhman (2003) anser att barnet leker 

för att det är roligt och genom leken lär de sig att utforska omvärlden, att använda sig av sin 

kunskap och få ytterligare kunskap inom olika områden (Öhman, 2003). 
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Leka och lära bidrar till socialt samspel belyser förskolepedagog 5 som betydelsefullt. Redan 

under Storbarnkammarens tid ville Alva Myrdahl (1902-1986) att utrymmet för lek skulle 

finnas för att skapa möjligheter till sociala relationer, skriver Lindqvist (Myrdal 1935 se 

Lindqvist 1996 s. 52). Hjort (1996) nämner att socialiseringen hade även stor betydelse i det 

Pedagogiska programmet och därför hade rolleken en central roll, för det var i den barnet 

kunde få öva detta (Hjort, 1996). Även Knutsdotter Olofsson (2002, a) benämner leken som 

en kommunikation, där barnet tillsammans med andra barn utvecklar en social samvaro 

(Knutsdotter Olofsson, 2002, a). Öhman (2003) säger även hon att barnet i leken utvecklar en 

social samvaro när det får leka tillsammans med andra barn och hur givande det kan vara att 

dela upplevelser (Öhman, 2003). Detta var något som förskolepedagogerna starkt påpekade, 

att lek för barnet bland annat är en social företeelse. 

 

Imitation sker i leken anser förskolepedagog 7, där barnet i leken imiterar den vuxnes 

handlingar, till exempel hur mamman gör när hon lagar mat. Här kan man se spår från Piagets 

tänkande, han hävdar att leken är ren assimilation och fri från ackommodation. Han menar att 

barnet inte skapar nya kunskaper i leken. Han anser dock att när barnet imiterar så uppstår det 

ett lärande, när det härmar en yttre modell (Piaget, 1968). I detta fall ser vi skribenter tydligt 

imitationen, då mamman lagar mat. Norén- Björn (2003) beskriver leken som en spegling av 

barnets upplevelser och hon anser att barnet leker vad det vet om verkligheten (Norén- Björn, 

2003). Här ser vi skribenter också en koppling till att barnet härmar det, det kan om 

verkligheten. 

 

5.2 Utrymmet påverkar leken 

 

I det här temat blev kategorierna: Avbrott för rutiner och För liten yta kan leda till konflikter 

synliggjorda för oss författare.  

Under intervjuerna uppmärksammade vi att många av förskolepedagogerna belyste att 

utrymmet för lek i dagens förskola ofta påverkas av rutiner. Med rutiner menar de till 

exempel, lunch, vila och gymnastik. Förskolepedagog 5 talar mest om rummet som utrymme 

för leken. Hon menar att det har stor betydelse för om leken ska bli utvecklande eller inte.  

Övervägande har förskolepedagogerna ”det rätta tänkandet” över hur stort utrymme de vill att 

leken ska ha i förskolan, en annan fråga är då, görs detta i praktiken?  
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5.2.1 Avbrott för rutiner 

 

Förskolepedagog 6 anser att leken behöver utrymme, men att den idag inte får det på grund av 

rutiner. 

P6: Det är ju jätteviktigt att det finns utrymme för det, men tyvärr så tycker inte jag att det 

finns tillräckligt, idag alltså det är ju så mycket rutiner och så mycket annat som ska finnas 

med i vardagen på förskolan.           

 

Även förskolepedagog 2 tycker att leken blir avbruten alldeles för ofta på grund av onödiga 

avbrott. 

P2: Då kan jag tycka att vi bryter barnens lek alldeles för mycket i förskolan, med mycket 

saker som vi tror kanske är viktiga. Vi kanske bryter för fruktstund, varför gör vi det? Är det 

något som barnen behöver? Har de bett om det? 

 

5.2.2 För liten yta kan leda till konflikter  

 

Förskolepedagog 5 anser att om inte utrymme finns så bidrar det till att leken inte utvecklas. 

Detta resulterar till att konflikter lättare uppstår.   

P5: Alltså finns det inte utrymme att leka så blir det ju inte bra lekar utan då blir det ju det 

här springa och förstöra för varandra och hela tiden personalen som får lösa konflikter i 

stället. 

 

5.2.3 Kommentar och tolkning  

 

Med alla dessa avbrott, hur ser de då på lek egentligen? Vi författare ställer oss undrande, 

behövs alla rutiner, går det att bryta ett mönster? Kan detta påverka barnet positivt eller 

negativt? Vi tror att om barnet ska få behålla sin lekvärld, är det betydelsefullt att 

förskolepedagogerna hittar smidiga övergångar mellan lek och inte lek. Exempel kan vara att 

äta frukt i rymdskeppet tillsammans med de läskiga rymdvarelserna! Vi har också funderingar 

över hur man som pedagog kan förbereda barnet, genom att tala om en händelse som ska ske 
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innan den gör det. Detta kan till exempel vara när ett barn ska bli hämtat av en förälder. Vi 

tror att barnet lättare kan ta sig ur lekvärlden om detta har förmedlats till barnet. 

 

Vi författare tror att om inte utrymmet ges för lek, så missgynnar inte det endast barnet, utan 

även förskolepedagogen. Den värdefulla tiden går åt till att lösa konflikter och skapa lugn och 

ro i barngruppen, när de istället kunde ha haft en väl fungerande lek. När man tittar närmre på 

förskolepedagog 5:s svar, så kan vi författare se att hon har rummet som utgångspunkt för att 

barnet ska få en fungerande lek. Vi ställer oss frågande angående om inte barnet trots liten 

plats, kan hitta sitt utrymme för lek? Är det verkligen rummet som avgör om lek ska uppstå? 

  

Avbrott för rutiner är något som förskolepedagogerna generellt tycker att det är för många i 

förskolan, de har visioner om att förändra detta. Enligt Hjort (1996) visar man respekt för 

barnets lek, när man inte avbryter i onödan. Att man inte stör och styr för mycket, utan värnar 

om leken och tar den på allvar. Lekarna behöver få tid och utrymme för att de ska kunna 

utvecklas. Det är inte lätt att leka på bestämda tider, därför måste man som pedagog vara 

flexibel i sin planering och kunna skjuta på en aktivitet, anser hon (Hjort, 1996). 

Förskolepedagogerna har läroplanen att följa och där tas det också upp vikten av att ge 

tillräckligt med utrymme. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) nämner att förskolans 

verksamhet ska ge utrymme för barnens egna aktiviteter, deras fantasi och kreativitet i lek och 

lärande. Dessutom ska alla som arbetar i förskolan erbjuda barnen en god miljö för lek, 

utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 1998). Som Annica Löfdahl nämnde 

tidigare kommer barnen i kontakt med existentiella frågor i leken, därför är det vikigt att de 

får fullfölja sin lek eftersom det alltid finns en fortsättning och ett lyckligt slut på den 

traumatiska leken. Hon säger även i sin artikel ”Leken handlar om själva livet” (2003) att om 

inte barnen får fullfölja sin lek är det som att själv sluta läsa mitt i en bok (Förskolans tidning, 

nr 7, 2003).  

 

För liten yta kan leda till konflikter anser förskolepedagog 5, för att om inte utrymmet ges, 

utvecklas inga bra lekar. Detta resulterar i att konflikter lättare uppstår och att 

förskolepedagogen har fullt upp i att medla i dessa. Åm (1993) skriver att barnet inte bara 

leker för att leka, utan också för att pröva sin kontroll i olika situationer. Enligt henne kan 

detta leda till att olika maktförhållanden i leken uppstår. När en sådan uppstår i leken kan den 

upphöra och handlingen stannar av och då måste de lekande, enligt Åm hitta lösningar om 

leken ska kunna fortsätta. Hon menar att sådana här situationer ofta kan leda till att ett eller 
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flera av barnen går ur leken, eller att leken helt avslutas (Åm, 1993). Folkman och Svedin 

(2003) anser även de att pedagogen ska fungera som medlare i en konflikt, som inte barnen 

kan lösa själva. Detta är ett sätt för pedagogen att ytterligare värna om leken, anser de 

(Folkman & Svedin, 2003). Ytterligare en utmaning för pedagogen är att visa respekt, att vara 

lyhörd och framföra förslag till fortsättning av leken, när problem uppstår (Norén- Björn, 

1995). Detta kan vara ett bra sätt för pedagogen att tillföra syre till leken enligt oss skribenter.  

 

5.3 Miljön en inspirationskälla 
 

I det här temat blev kategorierna: Ner med grejerna, Miljön – inbjudande och utmanande och 

Se möjligheterna och förändra synliggjorda för oss författare. 

Förskolepedagogerna har en sak gemensamt, att miljön har en stor betydelse för barnets lek. 

De ser miljön som en inspirerande källa till barnets lek, att den ska locka och vara utmanande.  

Några av de intervjuade förskolepedagogerna nämnde att de tycker att man ska tänka på hur 

man placerar materialet för barnet. Vår uppfattning är att de intervjuade förskolepedagogerna 

vill att miljön ska vara inspirerande och locka barnet till lek. Vår tolkning är att de vill sträva 

efter att ha det så. Men om miljön inte är inspirerande kan barnet uppfatta det som att, här är 

det inte tillåtet att leka och stöka ner. Förändring kan vara lika med inspiration, det tycker i 

alla fall merparten av de intervjuade förskolepedagogerna. En gammal leksak blir som ny 

efter att den har varit borttagen under en tid. De belyser även att miljön kan ha en betydande 

roll för de barn som har svårt att koncentrera sig. Ytterligare något som de intervjuade 

förskolepedagogerna belyste, är att ha ett tillåtande förhållningssätt när det gäller lek. Barnet 

ska inte vara begränsat till ett rum, utan få möjligheter att gå över gränserna, så länge det inte 

påverkar andra barns lek. 

 

5.3.1 Ner med grejerna! 

 

Förskolepedagog 2 hävdar att om man håller materialet osynligt för barnet, kan det inte uppstå 

någon kreativitet.   

P2: Det finns ju vissa förskolor där man har det i skåp och så tänker man varför ritar aldrig 

barnen? Miljön har jättestor betydelse för barns lek, dels om man försöker göra sig lite 

kortare än vad man är och tittar in i ett rum så ser man ju också, är grejerna högt upp? Och 
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som litet barn kan jag tänka, jaha ska jag få leka med dom, eller får jag inte det? Ner med 

grejerna! 

 

5.3.2 Miljön – inbjudande och utmanande 

 

Miljön ska vara inbjudande och utmanande för barnet, anser förskolepedagog 1.  

P1: Den har väldigt stor betydelse, både innemiljön och utemiljön. Dels att den är inbjudande 

då naturligtvis och utmanande, ja och att man blir sugen på att leka, det ska vara Å, Ah nu 

vill jag börja med det. 

 

5.3.3 Se möjligheterna och förändra! 

 

Förskolepedagog 6 hävdar att man måste se möjligheterna i rummet, det är där man kan fånga 

upp barnets intresse.  

P6: Det är ju också jätteviktigt ju. Det är ju där vi liksom kan fånga dem och fängsla dem och 

barn som är oroliga och studsar runt hela tiden, jaha vad är det nu som inte finns med här i 

rummet som detta barn behöver. Så det är hela tiden att man får ändra och förändra och titta 

och se möjligheterna i rummet. 

  

Ett tomt rum utan förskolepedagogers inverkan, kan leda till att barnet får använda sin fantasi 

och skapa en lekvärld, enligt förskolepedagog 7.  

P7: Vi tänkte på det när vi möblerade vår avdelning, vi har ett rum som vi bara har öppet, vi 

sa att här skulle vi inte ha några leksaker, men barnen får ju dra med leksaker om det är så 

att de vill göra något och helt plötsligt blir det rummet en affär för en dag eller något annat. 

 

5.3.4 Kommentar och tolkning  

 

Självklart för oss författare är att placera materialet på barnets nivå, eftersom detta påverkar 

barnets kreativitet. Det är ju för dem materialet ska vara tillgängligt, inte för pedagogerna. Vi 

upplever ofta att materialet placeras högt upp och gömt inne i skåp, vad kan detta signalera till 

barnet, undrar vi? Vi tror att man som pedagog måste kunna se miljön med ett barns ögon, är 
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miljön tillåtande? Också att man ska kunna ge barnet inspiration, genom nya infall i miljön, 

som kan stimulera barnet till nya tankar och nya lekar. 

  

Vi författare tycker det är av vikt att man som förskolepedagog försöker se förbi det stökiga 

och se vad som egentligen händer. Att man som pedagog är tillåtande och att man själv är 

aktiv i leken, för att kunna se vad som verkligen sker.  

 

Vi anser precis som förskolepedagog 1 att det är betydelsefullt att miljön är lockande och 

utmanande för barnet, precis som när man äter mat, det måste se aptitligt ut även för ögonen. 

Man måste dock tänka på att låta miljön och materialet vara begränsat, eftersom för mycket 

material lätt kan skapa oreda, än ordning för barnet, enligt oss författare. Något som vi anser 

är av vikt, är att förskolepedagogen ska inspirera genom att skapa en miljö som inbjuder till 

lek. 

 

Som vi nämnde tidigare så tror vi att förskolepedagogerna talar mycket om hur de vill att 

verksamheten ska se ut, men de vågar kanske inte alltid ta steget fullt ut. Vi författare tror att 

man lätt kan bli hemmablind och slutar se möjligheterna. Detta kan till exempel gälla 

möbleringen på förskolan. Vi anser att om man har ett tillåtande förhållningssätt till barnets 

lek, kan det leda till att de skapar nya lekvärldar. Förändringarna och flexibiliteten är ett 

faktum. Kan det vara så att det kan leda till kaos för vissa barn, undrar vi författare? Eller är 

det egentligen så att kaoset skapas hos förskolepedagogen?  

 

Ner med grejerna säger de intervjuade förskolepedagogerna och de menar att miljön har en 

stor betydelse för barnets lek. De betonar vikten av att miljön ska vara inspirerande och locka 

till lek. Enligt Hjort (1996) är det betydelsefullt att pedagogerna i förskolan ska organisera 

miljön och hjälpa till att hitta lämpliga utrymmen så att lek uppstår, de ska även bistå med 

material som inspirerar till lek (Hjort, 1996). Kennedy (2002) tycker att man som pedagog 

måste tänka på att man placerar materialet på barnets nivå, så att det självt ska få tillgång till 

det, när det leker (Kennedy, 2002). Detta är något som även förskolepedagogerna tar fasta på, 

hur betydelsefullt det kan kännas för barnet att materialet är på dess nivå. Det signalerar att, 

här är det tillåtet att leka! Även Kennedy (2002) belyser detta då det leder till att barnet får 

känna sig självständigt och då blir det heller inga onödiga avbrott i leken. När materialet är 

synligt för barnet uppmuntrar det barnets eget skapande, vilket kan resultera i att leken berikas 

(Kennedy, 2002). Det var endast få av de intervjuade förskolepedagogerna som nämnde att 
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det är viktigt att tänka på hur man placerar materialet för barnet. Det signalerar den vuxnes 

synsätt på barnet. Förskolans tidning (2005) framhåller att man tydligt kan se i val av 

möblering och material, vilket synsätt pedagogerna har om barnets lek, vilket utrymme man 

ger barnet, vilka möjligheter och begränsningar det får. Annika Claesdotter hänvisar till Pia 

Björklids forskningsöversikt där det också synliggörs att miljön i dagens förskola är viktig 

och den bör vara konstruerad så att barnet kan klara sig självt, att materialet befinner sig på 

dess nivå (Förskolan nr 6, 2005). 

 

Miljön - inbjudande och utmanande är av stor betydelse anser förskolepedagog 1, för att 

barnet ska få känna inspiration till lek. När barnet kommer in i rummet ska det känna att det 

inbjuder och signalerar lek. I Temaserien ”Förskolans pedagogiska rum- med plats för alla 

sinnen” tas det upp att om ett rum ska signalera till lek kan man skapa rum i rummet, där man 

ordnar med vrår. Vrår kan man skapa med hjälp av stolar, tyg och skärmväggar, där gränserna 

synliggörs. Boken tar också upp att pedagogen kan variera om barnen ska vara med och 

möblera eller om de ska möblera själva och överraska. Detta kan skapa spänning där nya lekar 

kan uppstå (Temaserie från Tidningen Förskolan, 2004). Förskolepedagogerna tog upp att 

miljön ska vara en resurs för barnets lek och att det är förskolepedagogens uppgift att hjälpa 

till att skapa den. I tidningen Förskolan (nr 6, 2005) tas det upp att man idag lägger fokus på 

att se miljön som en tredje pedagog, som en resurs för barnets lek och utforskande. Om barnet 

uppfattar miljön som understimulerande, bidrar det till att lek uteblir. Detta kan leda till att 

man hämmar barnets utveckling. Man kan tydligt se i val av möblering och material vilket 

synsätt pedagogerna har om barnets lek, vilket utrymme man ger barnet, vilka möjligheter och 

begränsningar det får (Förskolan nr 6, 2005).  

 

Se möjligheterna och förändra genom att byta ut sakerna, kan leda till att gamla saker blir 

som nya. Det kan då skapas nya och spännande lekar, understryker Pia Björklid (Förskolan nr 

6, 2005). Detta tar även förskolepedagog 6 fasta på, där hon nämner att det är miljön som ska 

fånga och inspirera barnet. Samma förskolepedagog anser också att det är viktigt att 

pedagogerna är observanta och ser möjligheterna på förskolan. Kennedy (2002) antyder att 

man som pedagog behöver vara observant på när barnet förändrar miljön. På det sättet kan 

man se hur det använder sig av rummen och materialen, för att sedan kunna ändra miljön till 

det bättre. Hon tycker även att miljön på en förskola aldrig kan anses som färdig, utan man 

måste ständigt utveckla och förbättra den (Kennedy, 2002). Detta är något som de intervjuade 

förskolepedagogerna understryker, de anser att man måste vara observant på barnets lekar för 
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att kunna se vad som behöver förändras. Läroplanen för förskolan (1998) belyser också att 

miljön ska vara tilltalande och innehållsrik för att främja leken, kreativiteten och barnets 

lärande (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Marjanna de Jong, universitetslektor i pedagogik, säger att ett tecken på att ett rum inte lockar 

till lek hos barnen, kan vara när man ser att de släpar ut lekmaterialet och leker med det någon 

annanstans. Detta kan bero på att rummet inte fungerar för just den aktuella leken. Då har 

pedagogen en betydande roll för att få leken att fungera säger hon (Förskolan nr 6, 2005). 

Något som förskolepedagog 7 lyfter upp, är att om man låter ett rum stå omöblerat, kan detta 

leda till att barnet skapar sin egen lekvärld där. Pedagogen måste ha ett tillåtande 

förhållningssätt, där man låter barnet få ta med material fritt in i rummet. Att skapa lekvärldar 

är något som Lindqvist (1996) framhäver, där man tillsammans skapar en miljö, där olika 

världar träder fram, vilket leder till att barnets lek frodas (Lindqvist, 1996).  Förskolepedagog 

7 berättar att det kan vara bra att ha ett ”öppet” rum på förskolan, där barnet får använda sin 

fantasi och fritt använda sig av material. Pedagogen menar att barnet kan skapa nya lekvärldar 

på grund av detta. Kreativiteten är något som Öhman (2003) anser, att barnet tillämpar i 

leken. Barnet förvandlar saker till den aktuella leken, en stol kan förvandlas till en båt och så 

vidare. Kreativiteten skapar inre bilder hos barnen där de får uttryck för sin fantasi, som de 

sedan lever ut i leken (Öhman, 2003).  

 

5.4 Inspirera utan att ta över 
 

I det här temat blev kategorierna: Observera och Närvara och Lek fri från vuxeninblandning 

synliggjorda för oss författare.  

Många av de intervjuade förskolepedagogerna tycker att man ska ha en observerande roll som 

pedagog, eftersom det är då det synliggörs hur barngruppen fungerar, mår och så vidare. 

Några av dem har nämnt att man som förskolepedagog ska vara med och inspirera, men inte 

ta över i leken. För de som inte kan lekreglerna, tycker förskolepedagogerna att de har en 

betydelsefull roll, att tillsammans med barnen visa hur man leker och samtidigt synliggöra 

lekreglerna. Att se alla barn och arbeta utifrån deras erfarenheter är något som är av vikt, 

enligt förskolepedagogerna. För att kunna göra detta, krävs det att man är en delaktig 

pedagog. Genom att vara observant kan man på ett smidigt och snabbt sätt upptäcka och 

hjälpa de barn som har svårt att leka, säger de. Många av förskolepedagogerna lägger 
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tyngdpunkten vid att vara närvarande, att befinna sig vid sidan om leken. Det är viktigt att 

verkligen se vad som händer i leken och inte missa viktig information som barnen signalerar. 

De anser också att man som pedagog ska vara en inspirationskälla och ge syre till leken, 

genom att bistå med material och idéer. 

 

5.4.1 Observera och närvara 

 

Förskolepedagog 7 belyser att man ska observera  barnets lek, för att ta emot alla de signaler 

som barnet sänder ut.  

P7: Jag tycker det är viktigt att man observerar dem mycket, det händer ju så mycket i lek. En 

del barn visar ju genom lek hur de mår och kanske hur man har det hemma och så vidare, 

man får ju ut jättemycket signaler genom lek. Även att man är med och visar och inspirerar.  

 

Närvara och vara lyhörd i barnets lek, kan bidra till att man hjälper de barn som har svårt att 

leka, enligt förskolepedagog 5.  

P5: Lyhörd, öppen, snappa upp vad de säger och vad de vill och stötta alla. Alla är ju inte 

lika goda lekare, tyvärr så är ju inte alla barn det. 

 

Enligt förskolepedagog 1 krävs det en aktiv pedagog i barnets lek och att man även är någon 

vid sidan om.  

P1: Egentligen krävs det väldigt mycket av en pedagog just för leken, för det är inte bara att 

säga, ja men de leker så bra. För man måste se vad det är de leker och hjälpa dem. Vara 

någon vid sidan om som de kan komma till, att nu behöver vi det, nu skulle vi vilja göra så, att 

man då är tillgänglig och närvarande på något sätt.  

 

5.4.2 Lek fri från vuxeninblandning 

 

Förskolepedagog 4 anser att man inte ska lägga sig i barnets lek om den fungerar, men att 

man ska inspirera då och då.  

P4: Både och tycker jag, för att leker de bra så tycker jag inte att man ska lägga sig i, faktiskt. 

Styra och ställa, nej det tycker jag inte. Men om det är något som inte fungerar bra och så, så 

ska man givetvis göra det. Sedan kan det vara ibland om de har svårt att komma på lekar, så 
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kan man ju kanske vara lite så, ge dem lite inspiration eller komma med lite idéer och så, men 

annars så tycker jag nog att de ska få leka det de vill och tycker, utan att jag ska lägga mig i. 

 

5.4.3 Kommentar och tolkning  

 

Vi författare anser precis som förskolepedagogerna att det krävs mycket av en pedagog för att 

inspirera och man märker tydligt att barnen tycker om en fantasifull och kreativ pedagog, som 

befinner sig på barnets nivå. Här tror vi att pedagogerna gärna vill vara en hjälpande hand och 

bistå med idéer och material, men att de inte tar steget in i lekvärlden. Vi tolkar att 

pedagogerna tror att den hjälpen är tillräcklig för att ge inspiration till lek. Detta blir vi 

förvånade över, eftersom vår syn på det hela är att deltagande i lek ska ingå i pedagogens 

arbete, tillsammans med barnen.  

 

Ett fåtal förskolepedagoger ser leken som fri från pedagogens inblandning, men att det är 

tillåtet att lägga sig i när leken inte fungerar. Kan vi se en koppling till Erik H Erikson och i 

dessa tankar? Erikson såg leken som fri från den vuxnes inblandning, på grund av att barnet 

skulle få en chans att stänga ute vuxenvärlden (Tullgren, 2003). Dessa förskolepedagoger, tror 

vi, ser leken som barnets egen verksamhet och att om pedagogen skulle delta i leken, skulle 

den styra lekens mål. Här ställer vi författare oss undrande. När, var och hur ska man lägga 

sig i och inte? Är det endast när leken inte fungerar, som vi förskolepedagoger ska ingripa? 

Kan inte deltagande i en fungerande lek bidra till något positivt? 

 

Observera och närvara är något som de intervjuade förskolepedagogerna tycker att man ska 

göra, för genom observation kommer man närmre barnets tankar och hur det mår. Åm (1986) 

betonar vikten av en pedagogs närvaro i leken, där kan man fånga upp barnets tankar och 

stötta. Hon betonar att i leken kan vi göra nya upptäckter både om oss själva och om barnen, 

vilket kan utveckla arbetet framåt (Åm, 1986). När man observerar och deltar i leken, kommer 

man enligt Öhman (2003) närmre barnets intressen och med hjälp av den informationen kan 

man bygga vidare på barnets erfarenheter. Detta bidrar till att barnet känner sig betydelsefullt 

i sitt eget lärande, hävdar hon (Öhman, 2003). När man tittar tillbaka i historien när det gäller 

leken, skriver Hjort (1996) att man redan i det Pedagogiska programmet såg att den vuxne 

skulle ha en stor roll, den rollen var att ge den inspiration, god tid, utrymme och material, men 

även delta i leken vid olika tillfällen (Kärrby 1989 se Hjort 1996 s. 27). Lindahl (2002) tolkar 
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också att man även under Vygotskijs tid ansåg att pedagogens roll i leken skulle vara att 

inspirera barnet med dialoger, sagoberättande och även genom att erbjuda dem nya 

erfarenheter (Vygotskij 1978 se Lindahl 2002 s. 84). Detta synsätt lever kvar hos de 

intervjuade förskolepedagogerna än idag. De anser att deras roll i leken ska vara inspiratör 

och ge utmaningar. Några utav förskolepedagogerna ansåg vikten av att vara med i barns lek, 

för att stötta de barn som inte kan leka. Då deras roll skulle vara en ”stöttepelare” som barnet 

kunde luta sig mot och att pedagogen då kunde visa lekreglerna. Knutsdotter Olofsson (2002, 

b) anser att när pedagogen medverkar i leken kan den tydliggöra lekreglerna för de barn som 

har svårt att delta. Pedagogens uppgift blir då att tydliggöra förutsättningarna samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter Olofsson, 2002, b).  Även Läroplanen för förskolan 

(1998) skriver att den vuxne ska ge barnet stöd och vägledning för att genom egen aktivitet 

öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper (Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

Som vi nämnt tidigare tycker de intervjuade förskolepedagogerna att det är av vikt att visa 

intresse för barnets lek. Hjort (1996) anspråkar att om man visar intresse och uppmärksamhet 

för barnets lek, kan man bidra med idéer och skapa liv åt leken. Detta kan man göra genom att 

delta i barnets lekar. I leken är det barnet självt som bestämmer över innehållet och 

utförandet. Däremot krävs ett stort engagemang från pedagogen, där den tar reda på vad 

barnet leker och hur den på bästa möjliga sätt kan hjälpa till att utveckla den, säger hon (Hjort, 

1996). 

   

Lek fri från vuxeninblandning var något som Förskolepedagog 4 starkt påpekade, att man inte 

ska lägga sig i under en fungerande lek. Däremot ska man som pedagog bidra med syre när 

inte leken fungerar. Här kan man se Fröbels teori, han sa att leken skulle vara självständig. Att 

pedagogen inte skulle blanda sig i, utan uppmuntra den och det skulle göra att leken 

blomstrade. Fröbelpedagogiken präglades av en blandning mellan frihet och styrd verksamhet 

(Fröbel, 1995). Tullgren (2003) tolkar att även Erikson tyckte att leken skulle vara fri från 

vuxnas inblandning, detta för att barnet i leken skulle få en chans att stänga ute vuxenvärlden 

(Tullgren, 2003). När förskolepedagog 4 under intervjun förmedlade detta till oss skribenter, 

ledde det oss till Öhmans forskning (2003) som visar att om pedagogen intar en passiv roll 

gentemot barnets lek kan det leda till att den blir kortvarig, barnet intar inga varierande roller. 

Leken får inget djup och därmed har barnet svårt att utveckla sin kompetens och kunskap, 

säger hon (Öhman, 2003). 
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6 Diskussion 
 

För att nå det resultat vi kom fram till, valde vi att fördjupa oss i tidigare forskning om lek. 

Det gav oss en djupare förståelse för lekens betydelse. Med detta som bakgrund sökte vi oss 

ut till olika förskolor för att intervjua dagens förskolepedagoger. Med ett material i handen, 

började vi sökandet efter teman som sedan gav upphov till kategorier. Utifrån detta 

kommenterade och tolkade vi svaren från de intervjuade förskolepedagogerna. Vi författare 

fick då en klarare bild över vilket synsätt förskolepedagoger idag har på barnets lek. Många 

av dem bedömer att utrymmet har en stor betydelse för att barnets lek ska fungera. Men tyvärr 

anser de att leken inte får det utrymme idag, detta på grund av alla avbrott och rutiner. Detta 

kan vi författare också stärka, eftersom även vi har mycket erfarenhet att relatera till, från den 

verksamhetsförlagda utbildningen och tidigare vikariat. Vi har uppmärksammat att leken har 

hamnat i skymundan, på grund av planerade aktiviteter och rutiner. Vi hävdar att det beror på 

förskolepedagogens förhållningssätt till verksamheten, att utrymme för lek ges. Det som 

förskolepedagogen anser som mest betydelsefullt, är det som är tydligast på förskolan. En 

annan faktor som kan påverka utrymmet av barnets lek, tror vi kan vara miljön på förskolan, 

till exempel att ytorna är för små och att barngruppen är för stor. Därför anser vi, precis som 

vi läst i Temaserien från tidningen Förskolan (2004), att det är viktigt att kunna utnyttja 

rummen på rätt sätt och finna möjligheter till att skapa rum i rummen. Med hjälp av till 

exempel vikskärmar kan man på ett enkelt sätt dela rummet till små lekvrår (Temaserien från 

Förskolan, 2004).  

 

Läroplanen för förskolan (1998) belyser vikten av barnets lek. Leken är viktig för barnets 

utveckling och lärande, därför ska den ha en central roll i verksamheten. Den vuxne ska ge 

stöd och agera handledare till leken (Utbildningsdepartementet, 1998). När leken är så central 

i läroplanen, varför läggs vikten då på den styrda verksamheten? Är det kraven från samhället 

som gör att pedagogen känner press att förmedla kunskaper genom den styrda verksamheten? 

Om nu lärande sker i lek, varför ges då inte tillräckligt med utrymme för den? Varför ska 

förskolan alltmer skolifieras? Precis som Jane Brodin (2004) och Geseke Lundgren (2004) 

påstår, så har förskolan alltmer skolifierats, vilket resulterar i att verksamheten blivit mer 

styrd och att lekmöjligheterna minskar (Brodin 2004 & Lundgren 2004). Det heter ju förskola. 

Vi tycker att förskolepedagogerna måste bli mer medvetna om lekens betydelse och att 

lärande faktiskt sker i leken. Leken kan lätt övergå till endast lärande, om pedagogen styr för 

mycket. Detta kan då leda till att barnet tappar gnistan och att det inte leker för att det är 
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roligt. Precis som Hjort (1996), så anser även vi författare att barnet leker för att det är roligt 

och när det har roligt så lär det sig (Hjort, 1996). 

 

I leken anser vi författare att barnet fritt får använda sig av sin fantasi, ett exempel kan vara 

när barnet är i djungeln och möter farliga djur. Fantasi kan även vara när barnet förvandlar en 

kloss till en telefon. När barnet använder sin fantasi, kommer det ett steg närmre sin omvärld, 

på ett lekfullt sätt. Fantasin är något som förskolepedagogen kan stärka och stimulera, genom 

att vara aktiv och deltagande. Att vara en aktiv pedagog, kan man visa genom att bistå med 

idéer och material som ökar barnets inspiration och fantasi. Även Knutsdotter Olofsson (2002, 

b) hävdar att, genom att man är en aktiv pedagog ger man barnet inspiration med hjälp av 

material. Hon belyser även att en aktiv pedagog kan hjälpa barnet in i lekvärlden (Knutsdotter 

Olofsson). När man ser en lek i full gång, ser man en värld som sprudlar av kreativitet, 

fantasi, samhörighet och glädje. Lekvärldar skapas enligt Lindqvist (1996) genom att 

förskolepedagogen gestaltar en figur ur en saga eller något liknande, detta ger barnet en 

inlevelse till att själv börja skapa lekvärldar (Lindqvist, 1996). En kombination av Knutsdotter 

Olofssons och Lindqvists syn på lek, kan ge verksamheten ett lekpedagogiskt lyft, tror vi. 

Däremot kan det vara svårt att hitta en balansgång angående hur mycket utrymme man ska ge 

lek. Ska man inte ha någon styrd aktivitet överhuvudtaget? Vi ser den fria leken som viktig 

för barnets utveckling, men även att man ska ha styrd verksamhet såsom temaarbete. Den 

styrda verksamheten kan bidra till att barnet lär på ett annat sätt, där barnet först får uttrycka 

sina tankar och funderingar som pedagogen sedan följer upp. Alla barn lär olika och det måste 

man som pedagog vara medveten om, så att om man använder sig av ett varierande arbetssätt, 

tror vi att de flesta barn känner sig bekräftade. Vi författare hävdar att den styrda 

verksamheten kan leda till att barnet formar den så att den passar in i dess lekvärld. Barnet 

påverkas av alla intryck och dessa ser man tydliga spår av i leken. En stor del av den styrda 

verksamheten, avslutas med fri lek, anser vi författare.  

 

Är styrd verksamhet en deltagande pedagog? Vi författare anser att förskolepedagogen ska 

vara aktiv i barnets lek, därför att genom deltagande kan man som pedagog ge syre till leken 

genom att bidra med idéer och material. Genom deltagande menar vi också att pedagogen får 

en chans att komma närmre barnet och ta emot de signaler det sänder ut. Vi vet av erfarenhet 

att genom deltagande i barnets lek, kan det ge stort utbyte för pedagogen och barnet. 

Dessutom visar man barnet att man respekterar det och dess lek, vilket är betydelsefullt för 

barnet att känna. Ett exempel där pedagogen visar respekt för barnets lek, är också när den 
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inte gör onödiga avbrott i leken. Detta är också något som Hjort (1996) tar upp i sin 

avhandling, att det behövs tid och utrymme för att lek ska kunna utvecklas och att pedagogen 

inte ska störa och styra för mycket (Hjort, 1996). Vi anser att man som pedagog kan försöka 

att undvika avbrott, genom att göra smidiga övergångar till exempel från en lek till lunch. Att 

man försöker hålla leken vid liv, även vid rutiner som lunch. Ett exempel kan vara när barnen 

leker att de arbetar på till exempel en brandstation, så kan man som pedagog ge förslaget att 

brandmännen behöver äta lunch för att orka släcka bränder. Å andra sidan måste man ibland 

avbryta leken, för till exempel hem måste de ju gå. Som vi tidigare nämnde, kan pedagogen 

förbereda barnet på hemfärd innan det ska ske. Detta kan göra att barnet har lättare för att gå 

ur leken när avbrottet väl sker. Alla rutiner och avbrott som sker i förskolan, påverkar de 

barnets lek, positivt eller negativt? Går det att bryta ett mönster? Vi författare hävdar att en 

del avbrott måste ske, men att man avbryter på ett mjukt sätt för att visa respekt för barnet och 

dess lek.  

 

Något som avspeglas på barnets lek är förskolepedagogens synsätt, genom att titta på miljön 

kan man få en tydlig bild av vilket förhållningssätt pedagogen har till lek. Precis som några 

utav de intervjuade förskolepedagogerna nämnde, måste man som pedagog tänka på hur man 

placerar materialet. Vad signalerar det till barnet om man har sakerna instängda i ett skåp? 

Säkert tror de att det inte är tillåtet att använda. Miljön anser vi ska vara inspirerande, 

inbjudande och tillåtande. Även här gäller det att skapa en balansgång, för vi tror att om man 

har för mycket saker framme får barnet för många valmöjligheter, vilket lätt kan skapa kaos 

hos barnet. För att miljön ska vara inspirerande och utmanande för barnet krävs det anser vi, 

att den hålls föränderlig. Pedagogens uppgift blir då att observera vad barnen leker med, just 

för tillfället och sedan byta ut och lägga till material, när det anses behövas. En av de 

intervjuade ansåg att det är rummet som avgör om det uppstår lek hos barnet. Vi författare 

anser att det inte är rummet som avgör, utan att lek kan uppstå var som helst, när som helst, 

bara intresset och inspirationen finns hos förskolepedagogen och barnet. Vi vet att barnet 

alltid finner plats för lek oavsett omgivningen. Å andra sidan anser vi att miljön kan ha en viss 

påverkan för inspirationen till lek. Som pedagog 1 nämnde i intervjun, måste miljön vara 

utmanande och locka till lek.    

 
Som vi författare nämnde i början av diskussionen, anser de intervjuade pedagogerna att 

utrymmet är betydelsefullt för barnets lek. Vi undrar om de svarar så, endast på grund av att 

det låter bra? Frågan är om de verkligen ger det utrymme som krävs för barnets lek? Visst är 
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det positivt med visioner, men det gäller också att förverkliga dessa, anser vi. Å andra sidan 

kan det vara så, att när man som pedagog har arbetat en längre tid på samma förskola, blir 

man lätt hemmablind över vilka möjligheter som finns. Det kan då behövas ett nytt synsätt 

som inspirerar och ser vad som behöver förändras. Vi författare anser att verksamheten på 

förskolan behöver ändras beroende på vilken barngrupp man arbetar tillsammans med. Alla 

barn är olika och har olika behov, därför behöver vi också bemöta dem olika. Vi som 

nyutexaminerade förskolepedagoger, vill fortsätta att följa med i samhällets utveckling och ta 

del av aktuell forskning. Detta tror vi, leder till att man utvecklas både som person och 

pedagog, vilket behövs i ett arbete tillsammans med barn. Leken är en rättighet för alla barn 

och det är förskolepedagogens skyldighet att hålla den vid liv, anser vi.  

 

Genom att ha sökt litteratur och intervjuat förskolepedagoger, känner vi att det har gett oss 

författare nya synsätt på lek och förskoleverksamheten i stort. Frågor som har väckts hos oss 

författare under arbetets gång är: Hur upplever barnet vilken betydelse utrymmet kan ha för 

dess lek? Det skulle vara intressant att forska vidare i hur leken ser ut från barnets perspektiv. 

Något som har framkommit i vår forskning om lekens utrymme i förskolan är att många 

förskolepedagoger gärna talar om hur de vill att verksamheten ska bedrivas. Å andra sidan 

känns det som att de saknar den gnista som behövs för att uppfylla visionerna. Ett alternativ 

att hitta den gnista som saknas, är att ta del av ny forskning i form av kompetensutveckling.      
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7 Sammanfattning 
 

Vi skribenter har gått specialiseringen Lek i pedagogiska miljöer där vi kom till insikt över 

hur viktig leken är för barnet och för dess utveckling. En anledning till att vi har valt att forska 

inom detta område, är att vi vill synliggöra vilket utrymme leken får i dagens förskola, 

eftersom vi har sett att leken har hamnat i skymundan och att styrd verksamhet har hamnat i 

fokus. Vi skribenter tycker att leken har en stor betydelse, därför att vi anser att den ger barnet 

så mycket kunskap om sig självt, andra och omvärlden. Vår problemställning är följande: Hur 

tänker förskolepedagogen angående vilket utrymme leken ska få i förskolan? På vilket sätt 

kan förskolepedagogen inspirera till lek? 

 

För att nå ett resultat, valde vi att fördjupa oss i tidigare forskning om lek. Det gav oss en 

djupare förståelse för lekens betydelse. Teoretiker som vi har valt att belysa i vårt 

examensarbete är bland annat: Piaget, Erikson, Vygotskij, Bateson, Knutsdotter Olofsson och 

Lindqvist. Dessa teoretiker har olika syn på barnets lek och de har alla bidragit med något 

värdefullt för lekens utveckling.  

 

I vårt examensarbete har vi skribenter använt oss av den kvalitativa forskningsintervjun. 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få den intervjuade att ge så grundliga 

svar som möjligt om det intervjun behandlar. Vi skribenter använde oss utav en diktafon, 

vilket är ett bra hjälpmedel för att ta tillvara på det som sägs. Vi fick då en klarare bild över 

vilket synsätt förskolepedagoger har på barnets lek idag. 

 

Det som har framkommit ur vår forskning är att leken idag inte får så stort utrymme, som 

pedagogerna skulle vilja. De anser att pedagogen har en stor roll i barnets lek, med detta 

menar vi skribenter att vara inspiratör, bistå med material för att ge syre till leken. De 

intervjuade förskolepedagogerna såg även rummet som betydande roll för barnets lek, de 

ansåg att rummet skulle vara inbjudande och utmanande och signalera lek. Det synliggörs 

tydligt i förskolepedagogens förhållningssätt, vilket utrymme de vill att leken ska ha i 

förskolan. Genom denna forskning har vi skribenter fått nya synsätt på lek och 

förskoleverksamheten i stort.  
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Bilaga  
 

Våra intervjufrågor: 

 

Berätta om hur du ser på lek och lärande? 

 

Berätta vilken roll du tycker utrymmet har för barns lek? 

 

Berätta hur du tänker när du planerar för barns lek? 

 

Vilken roll anser du att du som pedagog ska ha i barns lek? Berätta! 

 

Vad anser du miljön har för betydelse för barns lek? Berätta! 

 

Hur kan ni skapa en miljö som både är fysiskt och mentalt lekstimulerande? 

 

Berätta om hur du som pedagog kan göra för att inspirera barnen till lek? 

 


