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1 Inledning 

Denna kvalitetsrapport redogör för kvaliteten inom lek på förskolor i Borås 

Stad. Huvudman såväl som enhet ska enligt Skollagen, kap 4, bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete utifrån målområden i förskolans läroplan. Varje 

huvudman ska inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa 

upp och utveckla utbildningen. Kvalitetsrapporter är ett sätt att följa upp och 

säkerställa Borås Stads förskolors systematiska kvalitetsarbete mot de nationella 

målen. 

Rapportens empiri utgår från rektors dialoger med pedagoger samt rektors 

observationer och analyser av förskolans arbete inom lek mot förskolans 

läroplan. 

2 Omvärldsanalys 

Enligt Skollagen kap 1 § 5 ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Omvärldsanalysen i kvalitetsrapporten har till syfte att 

bevaka relevant forskning inom området. 

I läroplanen för förskolan (2018) står följande: Lek ska ha en central plats i 

utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som 

uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och 

välbefinnande (Skolverket, 2018, s.8). 

Heikkilä et al. (2020) har forskat kring rummens betydelse för barns lek och 

lärande. Författarna lyfter fram begreppet hållbara betingelser. Det betyder i 

korthet att rummet bör vara hållbart och utgöra en frihet. Organisationen av 

rummet bör ha utrymme för barns agens. Flexibelt material är en del som 

författarna kopplar samman med hållbara betingelser. I rapporten framkommer 

att några förskolor arbetar med leklådor och okodat material, två exempel på 

hållbara betingelser. 

I rapporten beskrivs att pedagoger upplever att det är svårt att delta i barns lek 

och några uttrycker att de inte vill leka med barn. Öhman (2019) lyfter lekens 

egenvärde och att det är barnen som äger leken. Det innebär dock inte en lek fri 

från vuxna. Den vuxnes roll är att skapa goda lekerfarenheter. Ett sätt att förstå 

barns lek är enligt Öhman att närgranska (observera) barns lek och hur leken 

ser ut, hur den förflyttar sig, vem styr och så vidare. Leken behöver, enligt 

Öhman, värnas och pedagogen behöver vara lekbar samt skapa en organisation 

på avdelning/hemvist för att leken ska kunna pågå en längre tid utan avbrott. I 

rapportens slutsats blir det tydligt att begreppet lek behöver problematiseras. 

Jensen (2013) skriver att det finns flertalet olika lekteorier, traditioner och 

perspektiv på barns lek. Jensen poängterar att forskarens egna erfarenheter och 

ståndpunkter kring lek kan göra att ett perspektiv får större utrymme, 

exempelvis ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Synen på lek är beroende av 

egna erfarenheter av lek från barndomen. Pramling och Wallerstedt (2019) 

väljer i sin forskning att inte definiera lek. De poängterar att flera forskare 

genom åren misslyckats att definiera lek och vad lek är. I förhållande till 
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rapportens innehåll är det en viktig aspekt att ta hänsyn till när en förskola ska 

bearbeta och samtala om begrepp om och kring lek. 

Pape (2016) beskriver tre myter om barns lek; 1: leken kommer självmant, bara 

barn får leka så leker de. 2: Leken är barnens, vuxna ska hålla sig undan. 3: Barn 

vill inte att vuxna ska delta i leken. Vuxna poängterar Pape är viktiga för att 

barnen ska få förutsättningar att leka. Wood (2014) poängterar att 

maktrelationer mellan barn blir mer framträdande i barns lek där vuxna inte 

deltar. Hierarkier och normer som finns i barns lek kan riskeras bli befästa i 

frånvaro av en vuxen (Wood, 2014). 

Bruce (2010) lyfter lekens roll för att utveckla språket, ”Leka och språka” 

(s.103) är två delar som berikar varandra. 

3 Resultat 

Rapportens resultat har bearbetats inom lek mot uppdrag, mål och riktlinjer 

från förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Det är den första kvalitetsrapporten 

som skrivs om lek på förskolan i Borås Stad. Lärmiljöns betydelse för barns lek, 

pedagogens roll i lek och hur pedagoger organiserar för lek är rubriker som 

framkommit i analys av rektorers beskrivningar och som resultatet har 

kategoriserats utifrån. 

42/72 förskolor ingår i resultatet. Tre av medverkande förskolor har lek som 

prioriterat område i verksamhetsplanen. 

 Lärmiljön- betydelse för barns lek 

Under rubriken behandlas hur arbetslaget ger varje barn förutsättningar att 

utveckla leken samt om barn har möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta 

intryck genom lek. Rubriken berör även hur leken kan utvecklas genom att 

pedagoger utmanar och stimulerar barnens kommunikation, samarbete och 

problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Motoriken och 

hur den kan stimuleras genom lek är andra faktorer. Huruvida arbetslaget ger 

varje barn tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. 

Arbetslagets förmåga att organisera för en miljö som uppmuntrar till 

nyfikenhet, kreativitet samt lust att leka och lära ingår också. 

3.1.1 Styrkor 

Lärmiljön och materialet lyfts fram som betydande faktorer för att stimulera 

barns fantasi och kreativitet i lek. Hur material väljs och presenteras av 

pedagoger, poängterar rektorer, är avgörande för hur en lek ges möjlighet att 

utvecklas. Okodat material beskrivs som betydelsefullt för att barnen ska 

utveckla kreativa och fantasifulla lekar. Okodat material kan till exempel vara 

naturmaterial i form av kottar, pinnar, stenar och snäckor. Vanligt 

förekommande är återvunnit material. Materialets möjlighet att kunna flyttas 

och varieras för olika lekar är betydande för att leken inte ska begränsas enligt 

flertalet rektorer. Flera förskolor har arbetat fram leklådor som möjliggör för 

barnen att till exempel leka frisör, brandman eller doktor tillsammans med en 

vuxen i olika miljöer. Leklådorna bidrar till att utveckla barns rollek samt ger 
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dem möjlighet att skapa nya erfarenheter kring olika innehåll med stöd av en 

pedagog och andra barn. Vanligt förekommande är att pedagoger för samtal 

med barnen, observerar och lyssnar in lekar som pågår och sedan tillför ett nytt 

material till en lek. Någon rektor poängterar att när barnen får spara material 

från en lek tills nästa dag, kan en lek pågå i flera dagar. När det gäller att barn 

kan imitera och uppleva genom lek, skriver några rektorer att barnen leker 

utifrån både fakta och fantasi. Både barnprogram, litteratur och saker barnen 

hört de vuxna prata om, till exempel sjukhus kan bli till en lek hos barnen. 

Vi gör mycket aktiviteter som inspirerar barnen till fantasi för att utveckla sin fria lek. Vi 

ser ofta att de genom leken bearbetar det vi tidigare gjort. Vi har skapat inspirerande 

lärmiljöer inom vårt tema ”Pippi. Barnen får möjlighet att imitera och bearbeta intryck 

genom att leka lekar som de är intresserade av. Vilket är olika karaktärer från data/tv 

spel. 

Ett mål är att barnen ska bli stimulerade och fångade i olika lekar och att de ges möjlighet 

vara kreativa i sin lek utifrån det material som finns tillgängligt. Detta är också upplevelsen 

att barnen blir i stor utsträckning i de miljöer som personalen aktivt arbetat med. De 

oarbetade miljöerna blir i större utsträckning även orörda och ointressanta för barnen. Annat 

som vi observerat under året är att förändring ger lust och nyfikenhet och för att hålla liv i 

nyfikenhet, kreativitet och lust så behöver arbetet med lärmiljöerna ständigt pågå. 

Barns möjlighet att utveckla sin motorik sker främst via utemiljön, förskolans 

gård är en plats där barnen kan leka och pröva sin grovmotorik, särskilt om 

gården är kuperad. Exempel på lekar som har motoriskt innehåll är Mini-Röris, 

Bamsegympa, och fredagsdans. Både rörelse och avslappning i form av tillexempel 

miniröris, motorikbanor, dans och yoga erbjuds på alla hemvister under veckan. Alla 

hemvister går upp till skogskullen där barnen får utmaningen att gå i en mer ojämnterräng. 

Några förskolor har tillgång till närliggande gymnastikhallar där barns motorik 

kan stimuleras via lek. Någon förskola har så kallade motorikrum eller 

rörelserum inomhus. Ett material som omnämns stimulera barns motorik 

genom lek är hinderbanor. Flera rektorer framhåller att motoriskt material 

köpts in för att stimulera barns motorik genom lek och materialet används 

kontinuerligt i undrvisningen. En rektor ger exempel på material: Utomhus har vi 

bollekar, balansgång, klätterställning, hinderbana, samt olika rörelselekar. Inomhus har vi 

rörelserummet, musikrummet, ateljéer mm. Styrda aktiviteter sker främst inomhus, 

utomhus sker motoriska aktiviteter mer spontant i barns lek. 

En miljö som används för att barnen ska utveckla lek och grovmotorik är 

skogen. Grovmotoriken stimuleras främst utomhus, medan barns möjlighet att 

utveckla finmotorik mestadels sker inomhus enligt rektorer. I ateljén ges barn 

förutsättningar att utveckla och stimulera sin finmotorik. Saxar, pärlor och 

pennor är material som omnämns som stimulerande för barns finmotorik. 

Barns skapande i ateljén sker ofta som en del i leken och material som tillverkas 

används ibland för att starta upp en lek eller vidareutveckla en pågående lek. 

Förskolor som haft, eller har, lärmiljö som prioriterat område har i större 

utsträckning miljöer som på olika sätt stimulerar och lockar till lek. Utbildningar 

och insatser menar rektorer har bidragit till att pedagoger fått kompetens att 
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utveckla lärmiljön. När teoretisk och praktisk kunskap varvats med handledning 

har pedagoger än mer involverat barnen i att utveckla miljöer som främjar lek. 

3.1.2 Utvecklingsområden 

Rektorer poängterar att material från inne-miljön i större utsträckning skulle 

kunna förflyttas ut. Någon rektor poängterar att pedagoger oftare borde 

arrangera lekmiljöer inne såväl som ute. Till exempel kan pedagoger ställa i 

ordning en lekmiljö på eftermiddag/kväll innan de går hem för dagen. 

Pedagoger kan även arbeta för en progression i miljö och material och inte utgå 

från att en lärmiljö blir ”klar”. En rektor skriver: En fara när man ändrat i alla 

miljöer är att inte känna sig ”färdig” utan att det är ständig progression i miljöerna för att 

utmana barnen ytterligare. 

Utevistelsen kan främja barns lek än mer, gården som rum kan användas i 

större utsträckning än vad som görs idag. En rektor beskriver att pedagoger 

skapat olika stationer på gården vilket är ett koncept som fler förskolor skulle 

kunna vidareutveckla. Olika lekstationer har skapats på gårdarna för att utmana barnen 

vidare, vilket samtliga pedagoger upplever har skapat ro och tydligare lek. Det är ett pågående 

arbete och vi ser att vi behöver arbeta mer med vad vi medvetet erbjuder barnen för möjligheter 

till lärande lek under eftermiddagarna. 

Någon rektor anser att förskolans lokaler till viss del kan begränsa möjligheten 

att genomföra aktiviteter som stimulerar motorik på grund av rummens storlek. 

Förskolor som har delade gårdar för äldre och yngre barn lyfts fram som ett 

dilemma. Framförallt när det gäller yngre barns möjligheter att utveckla sin 

motorik, eftersom yngre barns gårdar ofta är mindre kuperade och utmanande. 

 Interaktion-Pedagogens roll i lek 

Pedagogens roll i barns lek i förhållande till läroplanens innehåll bearbetas 

under denna rubrik. Hur arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla 

leken samt hur barnen får möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck 

genom lek. Samt arbetslagets förmåga att stötta barns lek genom att utmana 

och stimulera barns kommunikation, samarbete, problemlösning samt förmåga 

att tänka i bilder och symboler. Huruvida arbetslaget stöttar barn att delta i 

gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga och huruvida 

de har en aktiv närvaro i barns lek för att både stärka kommunikationen och 

minska konflikter. Arbetslagets förmåga att introducera barn till lek och hur de 

tar till vara på barns egna initiativ till lek berörs också.  

3.2.1 Styrkor 

Flertalet rektor skriver att pedagoger regelbundet använder tydliggörande 

pedagogik i form av bildstöd, aktivitetstavlor och TAKK. Syftet med 

tydliggörande pedagogik är att stärka barnens kommunikation, samarbete och 

problemlösning i lek. Några rektorer beskriver hur pedagoger använder ”Rit-

prat” för att stötta barns kommunikation i lek. 

Utvecklat arbete med TAKK och AKK samt bildkartor. Barnen ges utrymme att lösa 

konflikter själva, förskolan har plockat fram en konfliktkarta som barnen gärna använder i 

sin kommunikation utan att vuxna behöver träda in. Ritprata är också ett 



Borås Stad 
Datum 

2021-08-27 
      

      
Sida 

7(12) 

 

Kvalitetsrapport lek 2021 

kommunikationsverktyg som används. Aktivitetsbilder för olika rum finns tillgängligt för 

barnen. 

Pedagogers närvaro är en förutsättning för att kunna stötta barns i 

kommunikation i lek poängterar flertalet rektorer. Någon rektor skriver att 

leken i sig ger barnen möjlighet att pröva problemlösning direkt i vardagen. 

Pedagogers aktiva närvaro i leken innebär att konflikter reduceras och flertalet 

rektorer beskriver hur pedagoger organiserat för att finnas i barns lek och ”ligga 

steget före”, en rektor beskriver arbetet så här: Pedagoger är närvarande så mycket 

det går för att stötta och hjälpa barnen i leken, ofta i rummet men också via att ha koll via 

ex dörrar och fönster så att barnen också får en chans att leka ostört. Vi har många som 

behöver hjälp för att hantera konflikter så barnen lämnas aldrig utan uppsyn. 

Pedagogerna bjuder enligt flertalet rektorer in till lekar där barn ges möjlighet 

att delta utifrån sin förmåga. Det kan vara regelstyrda lekar till exempel 

”hunden och benet”, ”kom alla mina kycklingar” eller direkt stöd i rollek. 

Pedagoger gör under dagen olika anpassningar för att alla barn ska lyckas i 

leken bland annat genom att använda bildstöd. 

Pedagoger arbetar med att synliggöra olikheter och likheter som främjande och 

förebyggande arbete för att stimulera goda lekar. Syftet är att skapa 

förutsättningar för alla barn att delta i lek. Lyhördhet, kompetens och 

nyfikenhet är viktiga nyckelbegrepp hos pedagoger när det gäller hur barn ges 

förutsättningar att utveckla och fördjupa leken. Pedagogerna är bra på att vara 

lyhörda inför barnens val av lek. Ofta vill barnen leka utifrån något de hört talas om hemma; 

just nu är det mycket med sprutor och annan sjukhusrelaterad lek. Barnen vill också ofta 

fortsätta lek utifrån en saga eller en aktivitet som genomförts på förskolan. 

Barnens idéer och förslag ligger till grund för lekens plats och utrymme. 

Flertalet rektorer poängterar att pedagoger stöttar i barns lek utifrån vad barnen 

riktar fokus på i leken. Pedagogers förmåga att lyssna in och utgå från barns 

intressen är faktorer som bidrar till att barn får möjlighet att imitera, fantisera 

och bearbeta intryck genom lek. 

Pedagogens roll i leken benämns som leklots, medlekare, medupptäckare 

och/eller lekförebild. Den ”fria leken” lyfts fram som viktig men hur den fria 

leken ser ut, eller vad en fri lek innebär förklaras inte i rektorers beskrivningar. 

Den aktiva närvaron av pedagoger i leken sker främst i lekar som pågår 

inomhus. De två citaten nedan beskriver pedagogers roll i barns lek. 

Leken används medvetet som ett verktyg i undervisningen av samtliga arbetslag, främst under första 

delen av verksamhetsdagen. Några arbetslag använder lekgrupper och leklotsar för att främja den 

sociala kompetensen hos vissa barn som behöver extra stöd samt att utveckla nya goda grupper som 

främjar och stärker leken under dagen hos alla barn. 

Pedagogerna är närvarande med barnen vid olika lektillfällen, stimulerar, uppmuntrar och 

skapar intresse hos barnen. Barnen deltar aktivt och pedagoger är aktiva genom att 

dramatisera och genom att vara med som en karaktär. Vi upplever att barnen har en 

förmåga att vara kreativa i sin lek när de har en aktiv pedagog som intar en roll i ex. 

rolleken. 
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3.2.2 Utvecklingsområden 

Det som framkommer tydligast är att pedagoger, behöver ta en mer aktiv roll 

i barns lek ute. I utemiljön finns tendensen att pedagogerna står ”i klunga” istället för att 

vara delaktiga och nära barnen i deras lek och utforskande. Pedagogers placering på 

gården och hur aktiva de är i barns lek, särskilt utomhus, är utvecklingsområden 

som nästan alla rektorer lyfter fram. Rektorer skriver att pedagoger behöver 

hitta en balans mellan lekar som de själva introducerar och vad barnen visar 

intresse för. Rektorer poängterar när barngruppen består av barn med annat 

modersmål blir pedagogers närvaro än viktigare för att bibehålla en lek samt 

främja kommunikation mellan barn. Pedagogerna behöver vara mer aktiva att 

introducera leken, inte minst för de barnen som inte har det svenska språket som modersmål 

och behöver extra hjälp i sin kommunikation. Rektorer påtalar att pedagoger i större 

utsträckning skulle kunna upprepa lekar för att barn ska kunna utvecklas och 

skapa erfarenhet kring olika innehåll genom lek. 

Rektorer skriver att det behövs mer samtal om barns lek och en del pedagoger 

uttrycker osäkerhet kring sitt deltagande i barns lek. Pedagoger betonar att de 

vill utveckla kunskap hur de kan bjuda in sig i barns lek. När kan och ska en 

pedagog vara aktiv i leken och när ska leken vara ”fri” från vuxen? En del 

pedagoger ger uttryck för att de inte vill leka och att leken är barnens. 

Pedagoger behöver diskutera hur de ser på barns lek och vad lek innebär för 

dem? Flera rektorer skriver att en samsyn kring lek och pedagogens roll i den 

kan diskuteras mer. 

En utmaning för pedagogerna är att komma in i leken på barnens villkor. Pedagogerna 

upplever att de inte sällan blir stoppade att komma in i leken av barnen. Ni stör – säger 

barnen ibland. En utmaning är att hitta rätt arbetssätt där leken ska vara den viktigaste och 

mest centrala arbetssättet. Viljan att vara med i leken kan utvecklas mer hos några 

pedagoger. 

Pedagogers möjligheter att ge varje barn förutsättningar att delta i gemensamma 

lekar hämmas av stora barngrupper enligt flera rektorer. Barn i särskilda behov 

och i bland brist på resurs försvårar en fullständig närvaro i barns lek. Ibland 

behöver flera barn stöd samtidigt och det kan vara svart att ge detta stöd i praktiken. Det 

upplevs som svårt ibland att möta varje barns behov när det sker flera parallella lekar i 

praktiken. 

 Undervisning-Organisation för lek 

Rubriken behandlar hur pedagoger organiserar för lek utifrån läroplanens 

innehåll. Hur ger arbetslaget ger varje barn förutsättningar att utveckla leken 

och när får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck? Barns 

möjligheter att kommunicera, samarbeta lösa problem utifrån hur leken är 

organiserad berörs också. Hitta på lekar, experimentera och uppleva är andra 

delar som belyses utifrån organisationen. Hur organisationen bidrar till att 

pedagoger är aktivt närvarande i barns lek diskuteras också. 

3.3.1 Styrkor 

En del rektorer skriver att pedagoger organiserat för att barn ska få leka utan 

avbrott, det ger barnen förutsättningar att leka färdigt. Någon rektor lyfter fram 
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att arbetsorganisationen på en avdelning/hemvist kan begränsa barns möjlighet 

till lek längre stund. Möten behöver planeras och genomföras utan att 

pedagogers närvaro i barngruppen begränsas i för stor utsträckning. Ett 

exempel på arbetsorganisationen på förskolans avdelning är att fördela vem 

som svarar i telefon och vem som leker med barnen. Många pedagoger är aktivt 

närvarande i barnens lek och sätter ord på situationer för att hjälpa till i det sociala 

samspelet. Men det kan utvecklas så att alla är delaktiga i barnens lek och aktiviteter. Lyfta 

begreppet ”löpare” med pedagogerna så att man får en ansvarsfördelning på gården och inne 

så pedagogerna kan känna ro att stanna kvar i leken, man vet att någon annan har den 

övergripande bilden. 

Lekgrupper som metod och förhållningssätt lyfts av några rektorer som ett bra 

sätt att stimulera barns kommunikation. Syftet med lekgrupper är att varje barn 

får tid och ro att leka med stöd av en pedagog. Rektorer poängterar att det 

främjar barns möjligheter att leka på lika villkor om pedagog och barn befinner 

sig i mindre sammanhang. Att dela upp barnen och skapa rum i rummen ger 

lekro och förutsättningar för barnen att fokusera en längre stund. Tidigare 

skrivna rapporter påvisar samma resultat för barns möjlighet till utveckling och 

lärande. 

3.3.2 Utvecklingsområden 

Lekgrupper som metod och förhållningsätt kan utvecklas ytterligare. När 

barnen organiseras i lekgrupper, blir leken mer koncentrerad och på djupet. 

Några rektorer betonar att det behöver finnas avsatt ”lektid” i avdelningens 

rutiner. 

Vi behöver arbeta med att öka medvetenheten kring pedagogernas närvaro i leken, fastställa 

”lektid” på personalschemat så man har fredad tid för att vara med i leken. 

En utmaning är att organisera grupper med en pedagog i varje när det är många 

barn i en grupp. Särskilt svårt är det när det finns barn som har olika behov och 

där en pedagog behöver finns som stöd för att barnet ska vara tryggt. 

Organisation av barn i mindre grupper är en utmaning på flera förskolor. 

Ofta avbryts leken av rutiner och övergångar och det finns få tillfällen för barn 

att leka klart eller återgå till lek. Avbrott gör att barnen får färre tillfällen att 

fördjupa en lek. Flera rektorer skriver att barnen sällan får spara material för att 

vidareutveckla leken, och pedagoger behöver värna barns lek genom att anpassa 

rutiner och strukturer. 

Det kan ibland vara svårt att ge barnen sammanhållen lektid, då det är mycket avbrott för 

dagliga rutiner. Barnen blir ibland avbrutna i leken då lekarna blir högljudda och spårar ur. 

Pedagogerna behöver utveckla möjligheten för barns lek genom att minimera avbrott för 

rutiner  
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4 Slutsats och utvecklingsområden 

Under avsnittet redovisas huvudsakliga slutsatser och utvecklingsområden 

utifrån resultat och analys av förskolornas arbete med lek mot läroplanens 

uppdrag, mål och riktlinjer. 

Eftersom det är den första kvalitetsrapporten om lek som skrivs går inte 

resultatet att jämföra mot tidigare rapporter. Det som framkommer tydligast i 

rapportens resultat är att leken ses som viktig. Flertalet rektorer skriver att 

pedagoger vill värna om lekens betydelse i förskolan. Lärmiljön och framförallt 

hur materialet är tillgängligt för att stötta och stimulera lek lyfts fram som 

betydelsefullt i flertalet av rektorers analyser. Huruvida barn får flytta material 

till pågående lekar eller spara material till nästa dag är något som kan utvecklas 

ytterligare. I rapporten för lärmiljö (2021) uttrycker rektorer att en god lärmiljö 

är centralt för att stimulera till lek hos barnen. Tydligt är att förskolor som haft 

lärmiljö som prioriterat område även har större fokus på leken. Förskolor som 

har lek som prioriterat område har miljöer som utvecklar lek samt pedagoger 

som i större utsträckning diskuterat hur de ser på lek och hur de kan organisera 

för lek. 

Tydliggörande pedagogik (bildstöd, TAKK) är ett förhållningssätt och en 

metod som används av flertalet förskolor. Pedagoger använder främst metoden 

inomhus för att stötta barn i lek och kommunikation. Inomhus är pedagoger 

generellt mer aktivt närvarande i barns lek. Några pedagoger uttrycker att det är 

svårt att veta hur de ska ta sig in i barns lek utan att de tar över leken eller att de 

stör och avbryter en lek som pågår. Resultatet i rapporten visar att det finns ett 

behov av kompetensutveckling kring pedagogens roll i lek. Leken som begrepp 

behöver generellt problematiseras och diskuteras vidare på förskolorna. 

Genomgående i resultatet lyfts utemiljön och utevistelsen som ett stort 

utvecklingsområde på de flesta av medverkande förskolor. Tidigare rapporter 

inom flera områden (Språk, Digital kompetens, Värdegrund, Lärmiljö, 

Matematik, No-Teknik) har alla belyst pedagogers förhållningssätt utomhus och 

att utemiljön är ett utvecklingsområde på flera plan. Det tyder på att någon 

form av kompetensutveckling av pedagoger behövs för att barns utevistelse ska 

bli mer meningsfull. Pedagoger behöver dels kunskap om hur utemiljön kan 

organiseras för lek, dels att pedagoger tar större ansvar för att bli mer aktiva i 

barns lek ute såväl som inne. 

Några förskolor beskriver hur de arbetar med så kallade lekgrupper och hur det 

gynnar leken. Enligt resultatet så sker indelningen i lekgrupper under relativt få 

tillfällen under en vecka. För att arbetssättet ska blir implementerat och gynna 

barns lek behöver det finnas en tydligare organisation för lekgrupper. Kunskap 

om lekgrupper och dess syfte behöver också utvecklas. 
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 Utvecklingsområden 

 Pedagogers kunskap om lek (förhållningssätt och lärmiljöns betydelse) 

 Utemiljön (förhållningssätt, material och undervisning)  

 Pedagogers aktiva närvaro i barns lek ute som inne 

 Organisation för lek i mindre grupper under hela dagen 
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