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Syftet med studien har varit att belysa vikten av barns utveckling och lärande genom leken samt hur 
man som pedagog skall förhålla sig till den. Allt detta utifrån pedagogers synvinkel. Förutom 
relevant  litteraturstudie till ämnet genomfördes en enkätundersökning. Enkätundersökningen vände 
sig till pedagoger inom förskolan och behandlade fem stycken frågor. 15 enkäter kom till mitt 
förfogande av 36. Efter resultatbeskrivning och analys av enkätundersökningen visar det att 
respondenterna anser att barn utvecklas och lär sig av leken. Samma uppfattning gick att hämta av 
den litteraturstudie som beskrevs i början av studien.  Allt sker genom leken menar såväl 
respondenterna som den tidigare forskningen.  Att leken är lustfylld, frivillig, spontan och 
symbolisk instämmer både respondenter och forskare med i. Pedagogens förhållningssätt till leken 
skall enligt respondenterna och forskarna vara uppmuntrande, engagerande samt uppmuntrande 
gentemot barnen. 

                                                                                                                                                                

Nyckelord: utveckling, lärande, lek, barn,  pedagog



Innehållsförteckning
1. Inledning...........................................................................................................................................4

1.2 Syfte och frågeställningar..........................................................................................................5
2. Bakgrund..........................................................................................................................................6

2.1 Historia – förskolepedagogiken.................................................................................................6
2.2 Historia – leken..........................................................................................................................6

3 Tidigare forskning – inledning..........................................................................................................8
3.1 Vad säger tidigare forskning om lek och barns utveckling?......................................................8

4 Metod...............................................................................................................................................12
4.1 Forskningsstrategi....................................................................................................................12
4.2 Datainsamlingsmetod...............................................................................................................12
4.3 Urval........................................................................................................................................13
4.4 Databearbetning och analysmetod...........................................................................................15
4.5 Reliabilitet och validitet...........................................................................................................15
5.6 Etiska ställningstaganden.........................................................................................................15

5. Resultatpresentation.......................................................................................................................16
6.1 Lek, lärande och utveckling.....................................................................................................16
5.2 Pedagogens roll........................................................................................................................17
5.3 Sammanfattning.......................................................................................................................18

6. Analys.............................................................................................................................................19
6.1 Lek, utveckling och lärande.....................................................................................................19
6.2 Pedagogens roll........................................................................................................................20
6.3 Sammanfattning.......................................................................................................................20

7 Avslutande diskussion......................................................................................................................21
7.1 Metoddiskussion......................................................................................................................22
8.2 Nya forskningsfrågor...............................................................................................................22

Referenser...........................................................................................................................................24
Bilaga 1 ..............................................................................................................................................25
Bilaga 2...............................................................................................................................................26



4

1. Inledning

Bertil  är  ensam  hemma.  Han  ligger  på  sängen  och  känner  sig  ensam. 
Plötsligt hör han små, små trippande steg under sängen. Spökar det här, 
tänker Bertil och böjer sig ner över sängkanten. Och då får han se något 
underligt. Där under sängen står - ja, det är precis som en vanlig pojke. Det 
är bara det att han inte är större än en tumme. 

Hej,  säger  pojken.  Jag  heter  Nils  Karlsson-Pyssling.  Han  bodde  under 
golvet under Bertils säng. Där hyrde han en lägenhet av en otäck råtta. 

Bertil ville bli lika liten som Nils Karlsson Pyssling så att de skulle kunna 
leka tillsammans. "Det är den enklaste sak i världen", sa pysslingen." Du 
bara petar på den där spiken, och så säger du killevippen. Bertil kröp under 
sängen, satte pekfingret på spiken och sa killevippen. Och verkligen! Där 
stod  han  framför  råtthålet  lika  liten  som  pysslingen.   Urdrag  ur  Nils 
Karlsson-Pyssling, (Lindgren 2007) 

När jag var liten, lekte och fantiserade jag om att jag var en liten tomtenisse eller pyssling 
eller hamnade i en annan värd om jag gick på ett brunnslock och sade ”pilleplutt”på näsan. 
Dessa minnen lever kvar och känns nästan som om det hände igår. Mina barn och jag har 
en speciell tunnel som vi brukar åka igenom, vår alldeles speciella drömtunnel. När vi har 
åkt igenom den hamnar vi alltid i en annan värd, tex plåsterlandet där allt består av plåster 
eller muffinslandet etc. 

Alla människor på vår jord kan nog ta fram olika situationer från sin barndom då de har 
lekt och fantiserat. Att leka ägnar sig de flesta av oss med, både barn och vuxna i olika 
situationer och i olika miljöer. 

År 1998 fick förskolan en egen läroplan, Lpfö 98. I den står det beskrivet vad förskolan har 
för uppdrag samt att förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Innan Lpfö 98 
var förskolan en del av socialtjänsten men är nu en del av utbildningssystemet och har 
Skolverket som tillsynsmyndighet. Nu läggs fokus på varje enskilt barn och dess behov till 
att utvecklas i sin takt och utifrån dess egna individuella förmåga. Läroplanen belyser att 
en kärleksfull omvårdnad är förutsättningen för barnets utveckling samt ett aktivt lärande. 
Lekens betydelse för barnets utveckling betonas samt att barnets egna aktivitet lyfts fram 
som en nödvändighet i den kreativa utvecklingen, (Niss & Söderström 2006)

Att barn leker är en självklarhet för de flesta människor och kulturer i vår värld men jag 
tror inte att så många vet vilken betydelse leken egentligen har för barnen, inte jag heller 
förrän jag började läsa till lärare. Den stora uppenbarelsen kring leken fick jag av mina 
egna barn samt när jag började arbeta på en förskola. Jag tycker att det är ett intressant 
ämne  och  vill  lära  mig  mera  om  lekens  betydelse  samt  ta  del  av  andra  pedagogers 
erfarenheter. Jag vill med denna uppsats belysa vikten av barns utveckling genom leken.

Leken är viktig för barns lärande och utveckling. Ett medvetet bruk av leken 
för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten 
i förskolan, (Lärarens handbok 2004, s. 26). 

Att alla barn skall ha rätt till att leka är en sån grundläggande sak att det skrivits in i FN: s 
konvention om barns rättigheter artikel 31,  ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till 
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vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder, ( Niss & Söderström 2006)

Förskolan är enligt mig en central plats för barnet utanför hemmet där han/hon skall läras 
och utvecklas till sociala, intellektuella och starka individer. Förskolan skall hjälpa barnet 
att erövra den kunskap som behövs för att kunna klara sig i det framtida skolväsendet.  Det 
är vi som pedagoger som måste se till att  barnets nyfikenhet uppmuntras så att de vill lära 
sig.

Barnens  nyfikenhet,  företagsamhet  och intressen skall  uppmuntras  och deras  
vilja och lust att lära skall stimuleras, (Lärarens handbok 2004, s. 27)

Förskolan skall också enligt mitt tycke vara en plats där barnet känner sig tryggt, de ska 
veta vad som händer under dagen samt vad som förväntas av dem. För om inte barnet 
känner sig tryggt blir inte förskolevistelsen rolig och lärorik, då kan jag som pedagog inte 
inspirera barnet till lek och aktivitet.

Omsorg om det  enskilda barnets  välbefinnande,  trygghet,  utveckling och 
lärande skall prägla
arbetet i förskolan, (Lärarens handbok 2004, s. 26)

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet, ( Lärarens handbok 2004, s. 27)

Förskolans stora och viktiga uppdrag är ”...lägga grunden för ett livslångt 
lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 
deltar.  Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 
omsorg ,fostran och lärande bildar en helhet” (Lärarens handbok 2004, s. 
26)

Jag anser att ovanstående citat är viktigt att fundera på och arbeta utifrån. Men hur får 
man som pedagog in det här i vardagen med barnen? Jag vill bli en bra pedagog och vara 
bra på det jag gör. För att lyckas med det behövs hjälp på vägen. Hur kan jag som pedagog 
lägga grunden för ett livslångt lärande? Vad kan jag göra med lekens hjälp för att stimulera 
barnens utveckling och lärande?

Jag  vill  med denna uppsats  se  vad  forskningen  kommit  fram till  inom ämnet  lek  och 
utveckling samt att se andra pedagogers uppfattningar och tolkningar.

1.2 Syfte och frågeställningar
Huvudsyftet  med  denna  uppsats  är  de  ta  reda  på  om  leken  har  betydelse  för  barns 
utveckling och om så är fallet, vad lär sig barn genom leken.

Mina frågeställningar är: 

 Vad är lek?

 Hur ser pedagogerna på lekens roll i verksamheten?

 Vilket synsätt har pedagogerna på lek och lärande?
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2. Bakgrund

2.1 Historia – förskolepedagogiken

Fröbel är den person som satt mest spår i den Svenska förskolepedagogiken. Vid mitten av 
1800  talet  öppnade  han  sitt  bildningsprogram  ”Kindergarden”  som  var  en  lek-  och 
sysselsättningsanstalt. Kindergarden var föregångare till våra Barnträdgårdar som senare 
kom att  bli  dagens  förskola.  Fröbels  pedagogiska  tankar  bygger  på  de  antaganden  att 
utvecklingen sker utifrån barnets inre drift att vara aktiv samt att söka erfarenhet.  Detta 
sker  för barnet med yttre  stöd.  Barnen skulle  utvecklas  samt växa upp under ordnade 
former. Förskolan skulle vara ett komplement till hemmet där barnen skulle leka, lära om 
naturen, odla samt  bli fostrade,(Pramling & Sheridan 2006)

Fröbel  menar  att  självverksamhet  och  lek  var  de  viktigaste  principerna  för  att  barnen 
skulle växa upp till fria tänkande människor. Fröbel skapade  lekmaterial åt barnen för att 
de  skulle  kunna  se  nya  lösningar  och  sammanhang,  dvs  främja  barnens  fantasi.  Det 
pedagogiska materialet bestod av bollar, klossar samt origami. När barnet leker, skapar 
och  bygger  med  dessa  material  stimuleras  fantasin  samt  utvecklar  den  kreativa 
matematiken.  Fröbel  såg  leken  som  barnets  inre  väsen,  det  är  genom  leken  barnen 
uttrycker sina sina känslor, upplevelser och innersta tankar. (Pramling & Sheridan 2006)

Förskolepedagogiken  kom  senare  att  influeras  av  Dewey.  Dewey  (2005)  hämtade  sin 
inspiration från progressivismen, vetenskapen skall utgöra grund för handlandet. Denna 
pedagogik utgår från barnet och dess intressen. Dewey tycker att man skulle ta vara på 
barnens lust och skapade en aktivistpedagogik där han utgick ifrån att barn lär genom eget 
handlande samt egna intressen.  Kärnan i  denna pedagogik är individen,  samhället  och 
nyttan. Utbildningen gör så att individen får organiserade erfarenheter och på så vis kan 
lära sig. Utbildningen kom att bli ett instrument för att kunna skapa nya demokratiska 
medborgare och att det är genom den progressiva pedagogiken som det framtida samhället 
samt den moderna människan skulle skapas.

2.2 Historia – leken

Samhällets  syn på leken  och dess  betydelse  på barnets  utveckling  har  genom de olika 
tidsåldrarna   präglats  av  samhällets  syn på barnuppfostran menar  Wélen  (2003)  i  sin 
publikation för Myndigheten för skolutveckling.  Hon menar att  många forskare genom 
tiderna hävdat att leken är lika gammal som den allmänskådande kulturen och andra har 
hävdat att den är äldre än själva kulturen. 

Lekens säte sitter i  det limbiska Jaget i hjärnan belyser Matti Bergström som är läkare 
samt professor emetrius i fysiologi vid Helsingfors Universitet. I det limbiska Jaget  bildas 
det en kollision mellan kaos och ordning. Grunden till alla lek menar Matti Bersgström 
beror  på att  barnets  beteende är  fritt  från  logiskt  tvång  samt  att  inget  binder  barnets 
fantasi. Men barnet kan bindas av fysisk materia under leken i den yttre miljön men det 
beror på att barnet kan projicera Jagets fria möjlighetsvärld. Barnet använder sin fantasi 
till den fysiska världen dvs omgivningen så som att stenar kan bli flygplan, djur kan prata 
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etc. (Bergström 2008)

Människan har egentligen tre hjärnor anser Matti Bergström,  den kvinnliga, den manliga 
samt  barnhjärnan.  Men  som  vuxen  har  vi  inte  kvar  våran  förmåga  att  använda 
”barnhjärnan”  om  vi  inte  är  kreativa  personer.  Den  kreativa  vuxna  har  sparat  sin 
”barnhjärna”  och  har  kvar  sin  lekförmåga  samt  fantasin.  Definitionen  för  lek  och 
kreativitet är införandet av kaos i ordningen menar Bergström. Det är därför barn gillar att 
förstöra och störa, kaos medför alltid destruktion i någon form. Det är samma sak med 
kreativiteten hos vuxna, de leker med teorier och paradigm som de utsätter för kaotiskt 
fritt tänkande. Då nya idéer och teorier dyker upp förgås några av de gamla. 

Bergström beskriver att barnen behöver både ”vita – och svarta” lekar. Med det menar han 
ordnade eller pedagogiska lekar samt fria lekar. Barnets hjärna kan inte utvecklas fullt ut 
om barnet bara får ta del av den pedagogiska leken dvs, där vi lär barnet våra vuxna vanor. 
Hjärnans  allsidiga  förmågor  kan  inte  utvecklas,  då  dessa  resurser  sitter  i  de  tidigt 
utvecklade delarna av hjärnan. De kan inte utvecklas senare i livet. Forskning har kunnat 
påvisa att lekaktiviteten har kunnat förena helt vitt skilda saker i hjärnan. Det är därför 
viktigt att låta barnet leka både vita- och svarta lekar. (Bergström 2008)

Pramling & Sheridan (2006) skriver om att leken inom förskolan alltid har haft en central 
roll men det har dock funnits olika synsätt på den under åren. Det har funnits och finns två 
olika synsätt på leken,  det ena är att leken är barnets angelägenhet samt att leken används 
som ett pedagogiskt verktyg som styrts av den vuxne. De menar på att leken är svårfångad 
dvs det är svårt att definiera den. De flesta  forskare har dock hittat gemensamma begrepp 
som de anser gestaltar leken. De framhåller att leken tex är frivillig,  lustfylld, spontan, 
symbolisk samt att lekens mål inte är förutbestämd. 

Niss  &  Söderström  (2006)  skriver  att  förutsättningen  för  att  leken  skall  fungera  för 
barnet/barnen är turtagning, samförstånd samt ömsesidighet. Med det menar dem:

 Turtagning betyder att barnet måste kunna ge och ta tex en leksak av ett annat barn. 
Barnet måste även kunna vänta på sin tur. 

 Samförstånd är när barnet vet när det är ”lek” och ”verklighet”. Vi vuxna måste visa 
tydligt för barnet när det är på lek och när det är allvar. När alla vet vad som gäller 
råder det samförstånd och alla kan leka.  Det måste  också råda samförstånd om 
vilken lek man leker, det är förutsättningen för att leken skall bli gemensam. 

 Ömsesidighet  i  leken  betyder  att  alla  som deltar  i  leken  oavsett  ålder   leker  på 
jämställd nivå.   

Genom leken lär sig barnen om sig själva, om andra samt om omvärlden. I själva leken lär 
sig barnet förstå vad som händer runt  om kring dem menar Niss & Söderström (2006). 
Författarna skriver vidare att det är  genom att leka tillsammans med andra som deras 
sociala förmåga utvecklas. Barn lär sig hur de skall bete sig mot andra, vad som är rätt och 
fel, de kommer även i kontakt med både sina egna och andras känslor. Författarna skriver 
vidare  att  intellektet  stimuleras när barnen upptäcker,  undersöker och experimenterar. 
Språket, motoriken samt alla sinnen tränas genom leken, allt som vi vill lära barnen kan 
ske genom leken menar författarna.

Söderström (2006) belyser att det är viktigt att barn lär sig att leka. Det är vi vuxna som 
måste hjälpa barnet genom att leka med dem för att leken skall utvecklas, precis som att vi 
vuxna måste prata med barnet för att  de skall  lära sig språket.  Genom samspelet med 
andra läggs grunden för barnets lekförmåga, detta sker under hela småbarnsperioden.
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3 Tidigare forskning – inledning

Forskningen kring lek har bedrivits av många olika vetenskapsmän och kvinnor så som 
psykologer,  pedagoger och antropologer men även inom andra områden som tex inom 
barnkultur, språkvetenskap, massmedia och formgivning. Forskarna har betraktat leken 
utifrån sitt eget perspektiv och använt metoder som passar dem själva för att belysa deras 
egna problemställningar, (Welén, 2003)

Många forskare har också inspirerat och påverkat varandra. Lekteoretikerna har till mesta 
dels intresserat sig för leken i förhållandet till barns utveckling men under senare år också 
fokuserat på leken i ett socialt och kulturellt sammanhang.

Forskare har under flera sekel intresserat sig för lek och försökt att definiera-, förklara-, 
förstå- samt relatera till begreppet. De har dock inte kommit fram till någon gemensam 
definition. 

Vad säger forskningen om begreppet lek? Begreppet lek är väldigt diffust och används med 
olika betydelse  i  olika  sammanhang,  skriver  Welén.  Begreppet  lek  används oftast  med 
betydelsen ”fri”  men också som ”självvald” aktivitet . Inom lärandeprocessen kan lek även 
ses som ett redskap och som en förberedelse till vuxenlivet.

Welén skriver att många kända lekteoretiker delar in leken i fyra olika lekformer som dem 
tycker gestaltar leken på ett bra sätt;

 Funktionslek

 Rollek

 Konstruktionslek

 Regellek

”Olika perspektiv kan läggas på lek och vad som än är sagt och vad som än sägs om lek så 
kompletterar teorierna varandra genom att bidra med varsin pusselbit” Welén (2003 s.23)

3.1 Vad säger tidigare forskning om lek och barns utveckling?

Welén (2003) har i en publikation för Myndigheten för skolutveckling skrivit en rapport 
om att kunskap kräver lek. Författarens syfte med publikationen har varit att redogöra 
kunskapsläget  utifrån  den  internationella  lekforskning  som råder.  Det  som författaren 
koncentrerat sig på har varit om leken har förändrats genom tiden, hur lekpedagogiken 
kan  utnyttjas  positivt  i  skolan  samt  hur  vuxna  och  då  speciellt  lärare  ser  på  lekens 
betydelse för barns utveckling. Metoden som användes var kunskapssökning genom den 
redan skrivna litteraturen.  Författaren har använt sig av databaser så som LIBRIS och 
ERIC. Welén har också haft e-post kontakt med internationella samt nationella erkända 
lekforskare som tex Lillemyr. Författaren ger en kunskapsöversikt över vad andra forskare 
kommit fram till. 

Welén  skriver  att  för  att  kunna  utveckla  leken  till  ett  pedagogiskt  instrument  inom 
förskolan och låta den få en synlig plats hänger det på pedagogernas förhållningssätt till 
leken. Vidare skriver hon att forskning har visat att pedagogernas egna kunskap om barns 
lek  har  varit  bristfällig  och bör därför  uppgraderas.  För  att  kunna använda leken som 
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pedagogisk metod måste det finnas en samsyn där man arbetar. Det är också angeläget att 
påvisa för föräldrar och politiker vikten av lekens betydelse för barnens utveckling.

Welén  skriver att leken som metod inte alls har haft en sån stor genomslagskraft inom den 
pedagogiska verksamheten. Det har länge funnits ett motstånd inom förskolan samt en 
rädsla för att vuxna skall gå in i leken och ta över. Synsättet har varit att stödja men inte 
störa, detta har gjort att vuxna inte har varit delaktiga i barnens lek. Idag har man gått mer 
och mer ifrån det tankesättet och börjat upptäcka fördelarna med att den vuxne är med i 
leken med barnen. Idag har man blivit mer medveten av lekens betydelse för att främja 
utvecklingen och lärandet. Barnens utveckling genom leken har på senare år betonats mer 
och mer av många pedagoger  och psykologer.  De menar att  leken är den ledande och 
dominerande aktiviteten under barnens uppväxt . Leken är även en central del av barnens 
utveckling  som  främjar  det  sociala,  emotionella,  motoriska  samt  den  intellektuella 
förmågan. Internationellt sätt har synen på lekens betydande varierande ståndpunkt. Detta 
beror  dels  på  vilka  förutsättningar  som  finns,  tillgången  till  lekmaterial  samt  vilka 
värderingar som finns i  samhället kring lek

Welén skriver att det finns lite forskning om hur lekpedagogiken kan användas praktiskt 
för  att  kunna  utveckla  barnens  färdigheter  och  kompetenser.  Welén  skriver  i  sin 
summering att det borde skapas en ”verktygslåda” med metoder för olika lekpedagogiska 
aktiviteter som kan anpassas till de olika utvecklingsfaserna. Det skulle därför bli lättare 
att föra över de olika teorierna kring lek till en mer praktisk tillämpning. Vidare skriver 
författaren att det har visat sig inom lekforskningen att leken har betydelse, (Welén 2003) 

Lindqvist & Löfdahl (2001) behandlar lekens roll  i förskolan  i sin forskarrapport. I sitt 
inledande stycke beskriver dem den försummade leken dvs trots att leken  har ett stort 
inflytande  i  förskolan  har  den  dock  inte  prioriterats  och  utvecklats  som  pedagogisk 
verksamhet. De menar på att förskollärarna inte vet hur de skall  förhålla sig till  leken. 
Tanken var förr att barnet utvecklas ändå i leken utan den vuxnas närvaro. Författarna 
menar att pedagogerna själva har utgått från ett organisatoriskt synsätt samt den vuxnas 
perspektiv.  De menar  att  allt  styrs  av  den vuxnas  sysslor  och att  allt  är  planerat  i  ett 
dagschema, när barnen skall  leka,  äta ,  sova etc.  Att  detta har skett  dvs att  leken inte 
vidareutvecklats  som  pedagogisk  verksamhet  tror  författarna  beror  på  att 
förskolepedagogiken vilat på utvecklingspsykologiska teorier. De menar på att leken kan 
ses ur två synsätt, det ena är att leken utgår från barnet själv ”den fria leken” eller som en 
yttre styrning från den vuxne. Genom att det endast funnits eller finns två förhållningssätt 
har detta medfört ett hinder mot att kunna utveckla pedagogiken. För att kunna utveckla 
en pedagogisk process anser dem att man måste kunna ställa frågor om relationen mellan 
barnet  och  omgivningen  eller  hur  påverkan  ser  ut.  Dessa  ting  är  nödvändiga  för  att 
utveckla pedagogiken.  

Barns lek grundar sig på biologin och tonvikten hamnar vid de funktionella aspekterna i 
deras utveckling. Förklaringen till barns lekutveckling i sådana teorier förankrar sig i den 
allmänna  psykologiska  utvecklingsprocessen.  Lekutvecklingen  relateras  där  till  de 
psykologiska funktionerna, dvs barnets mognad avgör hur utvecklingen kommer att bli. 
Vanligtvis anses lekutvecklingen gå från lek med föremål till lek med symboler och roller 
till regellek. Detta är den vanliga uppfattningen bland lekforskare. Det finns två olika sätt 
att se på lekens utveckling enligt författarna. Enligt det första synsättet frigör sig barnet 
mer och mer från den materiella omgivningen och kan utifrån det utveckla sig en egen 
symbolvärld. Det andra synsättet är att barnet blir socialiserat dvs att genom barnets egna 
uppfattning om omvärlden kan de utveckla ett medvetet rolltagande samt förmåga att leka 
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med andra barn, (Lindqvist & Löfdahl, 2002)

Löfdhal  (2000) behandlar  ämnet  barns  meningsskapande i  leken i  en avhandling från 
mars 2000. Syftet med avhandlingen har varit att söka olika perspektiv på barns lek, dels 
hur barn uppfattar sitt  meningsskapande samt vad den vuxne anser vara meningsfullt i 
leken. Författaren vill undersöka om det finns något som kan kallas för barnperspektiv. 
Inledningsvis beskriver  hon synen på leken som varit, dvs den har  betraktats som något 
självklart men har ändock inte alltid fått en betydande roll i förskolan. Hon menar på att 
leken betraktades som barnets egna självverksamhet dvs ”den fria leken” och har under en 
lång  tid  haft  en  undanskymd  roll  som  pedagogiskt  verktyg  inom  förskolan.  Under  de 
senaste årtionden har det kommit lekforskare som har ifrågasatt den vuxnes frånvaro i 
”den fria leken”. Forskningen går  mer och mer mot en lekpedagogik där den vuxne får en 
mer betydande roll i barnen lek, skriver Löfdhal. Förskolan har en stark tradition och på de 
allra  flesta  håll  ser  miljön  ut  som de  rekommendationer  barnstugeutredningen  gav  ut 
under tidigt sjuttiotal dvs verksamhetens modell med samling, fri lek, aktivitet, lunch, vila 
samt utevistelse.

Löfdhal  menar på att det krävs mer forskning som fångar upp barnens egna tankar om lek. 
Att man utgår från deras egna intressen, erfarenheter och behov, forskningen bör fokusera 
på barnens meningsskapande i själva leken. 

Definitionen  på  lek  beskriver  Löfdhal  som  en  företeelse  som  har  fått  många  olika 
förklaringar  i  litteraturen.  Det  är  svårt  att  hitta  en  specifik  förklaring  till  leken. 
Förklaringen  varierar  beroende  på  vad  som  studerats,  vissa  studerar  kroppen,  andra 
beteende  eller  grupper  och  individer  etc.  Men det  finns  dock  en  gemensam nämnare, 
skriver Löfdhal och det är att alla använder begreppet lek för alla dessa saker de studerar. 
Det  finns dock en gemensam nämnare i det västerländska samhället och det är att lek 
förknippas med aktiviteter som barn gör och som anses vara viktigt för deras utveckling.

I forskningen kring lek har flera lekforskare försökt att definiera och kategorisera i en rad 
olika varianter, skriver Löfdhal. Det kan bl. a vara rollek, konstruktionslek, fri lek, krigslek 
etc. Det finns också forskare som låtit barnen själva vara med och kategorisera begreppet 
lek. Då har resultatet blivit lite annorlunda än det ovannämnda. Då har resultatet blivit bl 
a, spel med regler, jaga lekar, kortspel, bygga/tillverka saker samt leka med figurer/docka. 
Författaren menar att det är nödvändigt att kategorisera och beskriva för att kunna rama 
in företeelsen för fenomenet lek. Detta för att kunna komma fram till något resultat. För 
Löfdhal är det viktigt att barnens egna perspektiv på lek lyfts fram i kategoriseringen. För 
att kunna komma åt kärnan med barns lek och meningsskapande som de gestaltar sig i 
barnens  livsvärldar  krävs  det  en  öppenhet  i  motsats  till  klassifikation  under  fasta 
kategorier. (Löfdahl 2002)

Tullgren (2004) betraktar barn och lek utifrån ett konstuktionistiskt ljus i sin avhandling 
dvs fokus ligger på vilka ”sanningar” som ger sig i uttryck i förskolan då det gäller barnets 
natur  samt  i  leken.  Syftet  med  avhandlingen  är  att  belysa  förskolan  som en  plats  för 
politiskt  styrning.  Frågeställningarna  som  genomsyrar  avhandlingen  är  ”Vad  i 
leksituationer  blir  föremål  för  pedagogers  styrning?  (Tullgren,  2004,  s.23)  och  ”Vilka 
tekniker  använder  pedagogerna  för  att  styra  barnen  i  leken?  (Tullgren,  2004,  s.  23). 
Undersökningen genomfördes med hjälp av videoobservationer på barn mellan fyra och 
sex år. Studien utfördes på fyra grupper i tre olika förskolor. 

Tullgren menar att det är själva aktiviteten i leken som har betydelse för barnets utveckling 
och  lärande.  Det  är  därför  som vi  anser  att  lekande  barn  är  kreativa,  engagerade  och 
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aktiva.  Med  sådana  premisser  som  utgångspunkt  skriver  Tullgren  blir  det  aktiva 
deltagandet i leken nödvändig för att inte barnet skall  gå miste om lekens utvecklande 
egenskaper. Pedagogerna ser därför till  att försöka engagera och uppmuntra barnen till 
aktivt  deltagande  i  leken  i  den  studie  som  Tullgren  skriver  om  i  sin  avhandling. 
Pedagogernas uppmuntran och tillåtelse att följa barnens påhitt reglerar barnet mot frihet 
och kreativitet .Pedagogerna ser också till så att leken inte störs eller avbryts. Det som kan 
vara störande för leken enligt Tullgren kan vara andra barn som inte deltar i leken men det 
kan också bero på konflikter  mellan de barn som leker.  Då är det pedagogens roll  att 
försöka stoppa detta så att inte den aktiva leken avbryts. 

Leken klassas som en aktivitet som måste stödjas, uppmuntras samt stimuleras och i själva 
leken blir barnen aktiva och fria, skriver Tullgren . Författaren menar att lekens frihet och 
aktivitet inte är valbar för barnen. Hon antyder att det är svårt för barnen att välja bort 
leken.  Leken  har  blivit  som en norm som barnen måste  leva  upp  till.  Det  är  barnens 
förpliktelse att se till att utnyttja sin frihet, enligt pedagogerna till en meningsfull aktivitet. 
För att inte bryta normen måste barnen leka på ett sätt som gör att lekens karaktär får de 
goda  egenskaper  som ger  barnet  utveckling,  social  kompetens  samt  lärande.  Uppfyller 
leken dessa egenskaper klassas den som god, och det är det  som pedagogerna strävar 
efter, enligt Tullgren. Det är pedagogernas uppgift att upprätthålla normen och se till så att 
den inte avbryts. De lekar som går utanför normen måste korrigeras och  barn som inte 
deltar i  själva leken måste bjudas in av pedagogerna för att barnet skall kunna deltaga i 
leken. 

Sammanfattningsvis beskriver Tullgren (2004) att förmålet för styrning kan delas in i tre 
olika kategorier; att-, vad- och hur barn leker. Att barn leker syftar till aktivitetsgraden i 
leken  dvs  de  betraktas  som  aktiva,  kreativa  samt  förmögna  att  att  fylla  leken  med 
meningsfullt  innehåll. Att barn leker syftar till  innehållet i  lekarna. Lekarna styrs in på 
sådant innehåll som anses vara nyttigt och trevligt.  Familjelek får stort utrymme enligt 
Tullgren.  Denna  lek,  speciellt  att  leka  att  man lagar  mat  anses  vara  nyttigt.  ”  Barnen 
konstrueras som lärande subjekt där leken är en väg till lärandet.” (Tullgren,  2004, s. 83). 
Hur  barn  leker  riktar  sig  mot  hur  barnen  är  mot  varandra  i  leken  samt  att 
kommunikationen är ett sätt att förmedla de värderingar som finns i samhället. Barnen 
tränas  i  leken  att  kommunicera  med  varandra  på  ett  sådant  sätt  som  anses  vara  god 
kommunikation.  Tullgren menar på att leken styrs mycket mot det som uppfattas vara 
nödvändigt för barnen som blivande vuxna och samhällsmedlemmar. Framtiden är det 
som styrningen i leken drivs mot och föremålen för styrningen är bl. a att barnen styrs till 
det som uppfattas som nödvändiga kompetenser i framtiden. 
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4 Metod

Under metod kommer en redogörelse för hur forskningen har gått till under studiens gång. 
Hur forskningsstrategin varit upplagd, vilken datainsamlings metod som används, urvalet 
till  undersökningen,  hur  data  har  behandlats  samt  hur  analysen  av  det  insamlade 
materialet används. Det kommer sedan att redogöras för tillförlitligheten i studien samt en 
diskussion kring de etiska aspekterna som tagits hänsyn till.

4.1 Forskningsstrategi

Forskningen  baseras  på  en  kvalitativ  forskningsmetod  där  intresset  för  hur  andra 
människor  uppfattar  och  förstår  lekens  betydelse  för  barns  utveckling  står  i  centrum. 
Undersökningsmetoden  är  vald  utifrån  att  studien  inte  skulle  bli  allt  för  omfattande, 
forskningen skulle hålla sig till det småskaliga och beskrivande. Några betydande frågor 
skulle genomsyra arbetet och koncentreras enbart på dem. Då denna forskning kräver en 
större mängd svar än vad tex. ett par intervjuer skulle göra anses en enkätundersökning 
vara mer lämplig. Samtidigt som respondenten själva kan bestämma när han/hon har tid 
att svara samt att denna metod kan ge mer kraft åt resultatet samtidigt som det går att 
generalisera resultaten bättre, (Stukát. 2005).

4.2 Datainsamlingsmetod

Till studien användes litteratur som koncentrerades på vad den tidigare forskningen har 
sagt om ämnet lek och utveckling. Utifrån detta gjordes en enkätundersökning om vad 
andra pedagoger säger om ämnet. 

Enkäten (bilaga 2) har konstruerats så att de två första frågorna skall ge en bakgrund om 
respondenterna. Dessa frågor tar upp adekvat utbildning samt hur länge pedagogerna varit 
verksamma. Detta är gjort med hänsyn till om detta skulle kunna påverka deras syn till 
resterande frågor i enkäten, (Stukát, 2005)

Forskningsfrågorna har delats upp till  fem adekvata frågor för att kunna besvara syftet 
med studien. Frågorna i  studien har valts att  vara öppna eller s  k.  ostrukturerade dvs. 
respondenten får själv skriftligen formulera sitt svar. Genom att använda ostrukturerade 
frågor  låter  man  respondenten  själv  formulera  svaret  samt  välja  längden  på  svaret. 
Frågorna är ofta korta och svaren tenderar att bli långa. Men det är upp till respondenten 
att bestämma. Fördelen med sådana frågor är att respondenten själv får uttrycka sig med 
sina egna ord. Nackdel med ostrukturerade frågor är att det kräver mer av respondenten , 
vilket  kan  påverka  deras  vilja  att  medverka.  Fasta  eller  strukturerade  frågor  har 
konstruerats  så  att  svaren  endast  skall  kunna  passa  in  i  den  kategori  som  forskaren 
bestämt  i  förväg.  Respondenten  svarar  på  frågorna  genom att  välja  ett  svarsalternativ 
vilket kan vara ”Ja” eller ”Nej”; ”Man” eller ”Kvinna”. Fördelen med strukturerade frågor 
är att forskaren förses med information av enhetlig längd som lätt kan kvantifieras och 
jämföras.  Nackdel  med  strukturerade  frågor  är  att  respondentens  svar  inte  behöver 
reflektera det verkliga förhållandet  eller  den egentliga inställningen till  ämnet.  Beaktar 
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man  dessa  typer  av  frågor  känner  jag  att  jag  vill  få  en  mer  reflekterande  bild  av 
respondenternas åsikter. Av den anledningen har jag valt att använda mig av öppna frågor 
eller ostrukturerade frågor. Jag vill att respondentens egna synpunkter skall träda fram 
genom att han/hon får uttrycka sig med sina egna ord. Att använda enkät som metod är 
också vald för att  minimera den omedvetna styrning som kan uppkomma vid intervju, 
detta kan då bli en stor osäkerhetsfaktor (Denscombe, 2005; Stukát, 2005).  
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4.3 Urval

Genom att undersökningen riktas mot pedagogers synvinkel och är därmed framträdande, 
har ett subjektivt urval gjorts genom att enkätundersökning är vänd till personer med den 
bakgrunden dvs pedagoger inom förskolan. Dessa personer kan med stor sannolikhet ha 
kännedom  om lekens  betydelse  på  barns  utveckling  (Denscombe,  2005).  Efter  det  att 
enkäten konstruerats kontaktade jag fem förskolor. Förskolorna ligger både i Stockholm 
och Västerås.

Kontakten med pedagogerna skedde med varierande metoder. På två av de fem aktuella 
förskolorna kontaktades förskolechefen som i sin tur frågade personalen på förskolans om 
han/hon  ville  medverka  i  enkäten.  De  tre  resterande  förskolorna  kontaktades  genom 
telefonsamtal,  mailkontakt  samt  ett  personligt  besök.  Syftet  med  kontakten  var  att 
fastställa om de ville vara med i den kommande studien.  

Till enkäten satt ett försättsblad, missivbrevet (bilaga 1) där det stod beskrivet om vem som 
utförde studien, dvs jag (Ulrika Bennelöv), vad studien hade för syfte, när enkäten skulle 
sändas  tillbaka  samt  vikten  av  deras  medverkan.  I  ett  försök  att  betona  vikten  av 
undersökningen samt att visa min tacksamhet gentemot respondenterna erbjöds de att ta 
del av studien när den är avslutad och godkänd (Stukát 2005).

36 enkäter sändes ut och svarsresultatet av detta blev 15. Detta motsvarar ett bortfall på 
över 50 %, vilket i slutändan kan påverka reliabiliteten negativt.  När de 15 enkäterna som 
besvarats kom mig tillhanda, numrerades dessa så att åtskillnad kunde ske. Denscombe 
(2005)  skriver  att  om  enkäten  ska  vara  anonym  skall  serienumret  tillhandahållas  när 
enkäten kommit in, vilket jag tagit fasta på. Detta på grund utav att man som forskare bara 
skall kunna identifiera allmän information så som datum och plats men inte vem personen 
i fråga är. 

Respondenternas bakgrund är beskrivna i  figurerna 1 och 2.  Figur 1  visar fördelningen 
mellan  respondenternas  bakgrund  dvs.  om han/hon är  barnskötare,  förskollärare  eller 
övrig utbildning. Figur 2 visar fördelningen mellan respondenternas arbetslivserfarenhet 
inom yrket.
         Antal
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4.4 Databearbetning och analysmetod

Efter  insamlandet  av  enkäterna  gjordes  en  grundlig  analys  av  dessa.  Resultatet  sattes 
sedan i relation med den tidigare forskningen som beskrevs under rubrikerna Bakgrund 
och Tidigare forskning. Detta gjordes för att se om det fanns några likheter och olikheter 
mellan forskarna och respondenterna. Därefter skedde en diskussion mellan vad forskarna 
kommit fram till samt vad respondenterna kommit fram till. 

4.5 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och menas med att studien skall vara pålitlig. Validitet 
innebär  att  undersökningen  mäter  det  som är  den  är  avsedd att  mäta  dvs  att  den  är 
relevant  enligt  det  syfte  som  satts  upp  (Denscombe  2005).  Metoden  har  grundligt 
förklarats för studiens genomförande och genom det anser jag att vem som helst skulle 
kunna replikera den, vilket ökar studiens reliabilitet. Reliabiliteten kan dock ha påverkats 
negativt av det stora bortfallet med enkäterna. I studiens inledande kapitel redovisas tre 
forskningsfrågor  som  jag  sedan  har  undersökt  under  studien.  Validiteten  kan  därför 
kontrolleras utifrån dessa tre forskningsfrågor. 

5.6 Etiska ställningstaganden

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra stycken forskningskrav som man som forskare skall 
beakta  ,  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt 
nyttjandekravet. Dessa  riktlinjer  är  uppsatta  för  att  i  första  hand  skydda 
undersökningspersonernas integritet. 

Informationskravet  handlar om att man skall informera respondenterna om vilket syfte 
studien har. Detta gjordes i missivbrevet (bilaga 1) då information om studien beskrevs 
samt  vilket  syfte  studien  hade.  Samtyckeskravet handlar  om  att  respondenterna   i 
undersökningen  har  rätt  att  själva  bestämma  över  sin  medverkan.  I  missivbrevet 
förklarades det att deltagandet i studien är frivilligt.  Konfidentialitetskravet beskriver att 
man skall ta hänsyn till  de medverkandes anonymitet. Detta har beaktats då det står  i 
mssivbrevet  att  ”Enkäterna är anonyma och kommer så att förbli under hela processen. 
Uppsatsen  kommer  dock  att  bli  en  offentlig  handling.” Nyttjandekravet  är  är  att  den 
information  som  samlats  in  får  enbart  användas  för  forskningsändamål.  Enkäterna 
kommer endast att användas till studien och ingenting annat, ( VR 2009) 
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5. Resultatpresentation

Enkäteten inleddes med två frågor för att ta reda på respondentens bakgrund, dessa har 
redovisats under rubriken Urval. Då jag anser efter att ha läst och analyserat enkäterna att 
respondenternas bakgrund inte har någon relevans på de övriga frågorna som jag ser det 
kommer någon sådan härledning inte göras

Resterande del av enkäten tar upp frågor gentemot mina frågeställningar. Fem stycken 
frågor som skall hjälpa till att få större klarhet i hur barn lär och utvecklas genom leken 
samt pedagogens roll i det hela. Jag har delat in dem i tre olika rubriker. 5.1 Lek, lärande 
och utveckling samt 5.2 Pedagogens roll.

6.1 Lek, lärande och utveckling

Respondenterna  har   många  olika  definitioner  på  själva  begreppet  lek.  Flera  av 
respondenterna definierar leken till det forum där barnen själva får använda sin fantasi. 
De menar på att fantasin utvecklar leken och det blir därför viktigt för barnen att kunna få 
tillfällen till  att kunna utöva den fritt utan inblandning av oss vuxna. Genom att kunna 
fantisera fritt bidrar det till barnens egna utveckling. Respondenterna menar också på att 
fantasin behövs i ett större sammanhang än till den enskilda individen Att barnen behöver 
fantasin även tillsammans med andra barn. 

”utveckla sin lek genom fantasi” 

”användning av fantasi både enskilt och i grupp” 

Andra definitioner från respondenterna som kom fram genom enkäterna var att leken är 
spontan, lustfylld och rolig, att barnen får röra på sig samt att barnen får ta tid och plats. 

En respondent har även definierat leken som ”fri lek och organiserad lek”. Med fri lek 
menar respondenten rollek, ensamlek samt parallellek. 

Respondenterna menar på att  lekens syfte  för barnen är att  lära sig om andra och sig 
själva. Barnen lär sig empati, de får en chans att bearbetar sina intryck och upplevelser 
samt stärka sin egen personlighet. Det är genom leken som barnet lär sig om livet samt att 
kunna utveckla sin fantasi. Respondenterna skriver också att genom leken lär sig barnen 
allt. Men flera av respondenterna skriver att barnen lär sig hur livet fungerar. Att leken är 
en förberedelse och bearbetning för vuxenlivet som väntar.

”genom lek lär sig barn allt” 

”Funktionen ... blir att att de lär sig för livet” 

”att förbereda och bearbeta vuxenlivet”  

Respondenterna menar  på att syftet med lek kan också vara att barnet får fly verkligheten 
och ge utlopp för sina inre behov. Leken är även enligt respondenterna en träning till att 
barnen skall få en social kompetens och lära sig samspela med andra.

”träning för sin framtida sociala kompetens” 

”... lära sig samspela med andra” 
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En respondent  anser  att  det  inte  finns  något  syfte  med själva  leken,  leken är  bara  en 
naturlig del för barnet. Att barnet endast har en inneboende lust till att leka.

Respondenterna anser att barn lär sig genom leken och att det är det mest naturliga sättet 
för barnet att lära sig saker genom. Leken blir då till ett lustfyllt lärande medan barnen 
leker  och  har  roligt  tillsammans  med  de  andra  barnen  samt  de  vuxna  som  vistas  på 
förskolan. Medan barnen leker med varandra tränar dem även upp det sociala samspelet 
som  är  så  viktigt  i  dagens  samhälle.  Respondenterna  menar  också  på  att  leken  är 
förutsättning för att barnet skall utvecklas till egentänkande individer. Genom leken kan 
barnet  utvecklas  i  sin  egen  takt  och  genom att  leka  blir  lärandet  mycket  enklare  och 
roligare. 

”... lärandet sker i leken” 

”Leken är nyckeln till allt lärande” 

”träna upp förmågan att hantera olika situationer och samspela” 

Genom att leka får barnen också chansen till att öva upp sina förmågor, öva-pröva- lära. 
Barnen kan göra fel och testa olika saker utan att det gör något. Om barnen inte tränar 
olika färdigheter  kommer de  inte  att  lära  sig  och utvecklas  mer  som individer.  Det  är 
viktigt i lärandet att barnen får tid till att öva-pröva-lära. Som pedagog vet man inte hur 
lång tid det tar för barnet/barnen att lära sig en sak. Barnet/barnen kan lära sig på första 
försöket, på femte eller kanske på femtionde försöket.     

”I leken kan man oxå gå från , ”det här är nåt jag lär mig” till ” det här kan jag” 
dvs. implementera ny kunskap” 

Leken främjar det kreativa och – symboliska tänkandet enligt respondenterna samt stärker 
självkänslan. Detta medför att att barnet blir bra på att lösa problem som vuxna. Genom 
självkänslan får barnet större tillit till sig själv och självkänslan blir då större vilket kan 
medföra att barnet tror på sig själv och vågar pröva nya saker, Barnet kommer att litar på 
sin egen förmåga. 

5.2 Pedagogens roll

Alla respondenter är överens om att pedagogen skall finnas till hands för barnet/barnen 
som medupptäckare, stöd eller vägledare till  leken. Som pedagog skall  man ha en liten 
avvaktande roll och finnas med bakom leken detta för att pedagogen inte skall styra , ställa 
och underhålla barnen. För att kunna bli självständiga medmänniskor måste barnen få lära 
sig att  och bli  stärkta av att  de kan klara detta själva.  När pedagogen ser att  han/hon 
behövs för att ”rädda” leken från olika ting kan han/hon träda fram för att kunna hjälpa 
eller  stödja.  Pedagogen  kan  också  om  tillfälle  ges  vara  med  i  leken  och  ha  roligt 
tillsammans med barnen. 

Att kunna vara närvarande för barnet/barnen och finnas till hand för deras behov är det 
bra om pedagogen är lyhörd för barnet/barnens signaler. Pedagogen kan snabbt gå in och 
hjälpa och det blir en trygghet i vardagen för barnet. För att kunna vara den tryggheten för 
barnet måste man som pedagog vara lyhörd och engagerad. Det är även viktigt att som 
vuxen  kunna  hjälpa  barnet/barnen  påvisa  andra  tankesätt  och  nyanseringar  för  att 
utveckla leken och hitta andra vägar. För det barnet inte vet vet dem inte att det finns. Man 
måste därför kunna visa för barnet/barnen vilka andra vägar som finns och att man inte 
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alltid kan tänka lika.

”Engagerade och  lyhörda  vuxna som är  med på  barnens  nivå  och  upptäcker  
tillsammans med barnen”

”... vägleda och finna nya vägar vid behov” 

”viktigt att vara med som vuxen i leken i bland styra upp lite & hjälpa..” 

Det framgick också att respondenterna anser att man som pedagog skall hjälpa de barn 
som är utanför leken att få komma in till  det sociala samspelet  med de andra barnen. 
Pedagogen skall även finnas tillhands om leken leder in på fel spår. Att den blir farlig och 
barnen inte kan bedöma vad det leder till.

”Vägleda och hjälpa barn som ej tar del i/av leken”

” Hjälpa barn in i leken som inte kan komma in” 

”... behöver gå in och agera ... om leken leder in på farliga moment ... dels när  
något barn har hamnat utanför leken och behöver hjälp att komma in” 

”Se till att leken går till på ett bra sätt” 

”Att kunna sätta gång en lek om barnen inte kan”

Respondenterna tar också upp att den fria leken är viktig samt att vid den pedagogiska 
leken har pedagogen en viktig roll att lära ut regler samt att se till att alla barn är delaktiga.

”viktigt att ge tid till den fria leken”

Pedagogen  skall  också  kunna observera  leken  som ett  redskap  för  att  kunna fastställa 
barnets utveckling, sociala förmåga samt barnets status i gruppen. 

5.3 Sammanfattning

Att barn utvecklas och lär genom leken är den bild alla respondenter har. De har lite olika 
uppfattningen om hur leken påverkar barnet/barnen. Trots deras olika uppfattning om hur 
lekens påverkar barnet blir  kontentan av den densamma. Barnet/barnen lär  sig för att 
klara livet som vuxna civiliserade människor.

Nedan  visas  en  sammanfattande  bild  av  vilka  fördelar  leken  har  på  barnet  samt  hur 
pedagogen skall förhålla sig i leken. 

    
      Lekens fördelar för barnet 
       Tränar upp grov,- och finmotoriken 

Barnet tränar upp sina sinnen

Träna upp språket och sin kreativitet

Kunna bearbeta jobbiga händelser

Träna upp den sociala förmågan

Öka sin fantasi och uppfinningsförmåga

      Pedagogens roll i leken

Att vara lyhörd

Kunna vara en medupptäckare

Vara ett stöd för barnet

Kunna vägleda barnet

Kunna hjälpa barnet i leken
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6. Analys

Under  den  kommande  rubriken  görs  en  analys  kring  respondenternas  svar  i 
enkätundersökningen med den tidigare forskningen som det skrivits om i studien. Först en 
summeringen och analys kring de resultat som uppkom i enkätundersökningen, därefter 
kommer det resultatet att ställas mot  forskarnas ställningstaganden. 

6.1 Lek, utveckling och lärande

Att definiera ett begrepp som används i dagligt tal kan vara svårt då man själv kanske inte 
går runt och funderar på vad det egentligen står för. 

Respondenterna har många olika svar på hur man definierar begreppet lek. Det anser att 
leken är det forum där barnet kan använda sin fantasi fullt ut. Samtidigt har det kommit 
fram till några gemensamma begrepp kring leken och det är att leken är lustfylld, spontan 
och rolig.  Det samma skriver Welén (2003) men kontrar  även över att  leken också är 
frivillig och symbolisk. Welén skriver att lek är ett väldigt diffust begrepp som är svårt att 
definiera-, förklara-, förstå samt att relatera till. Vilket även gäller för respondenterna då 
de hade olika svar. Pramling & Sheridan (1999) och Löfdhal (2000) instämmer med det 
föregående  att  det  är  svårt  att  definiera  och  förstå  och  har  kommit  fram  till  samma 
begrepp som ovan. Welén (2003) skriver också att leken är ett redskap för att förbereda 
barnen till vuxenlivet. Löfdhal(2000) menar också på att lek är en aktivitet som barn gör 
och som anses vara viktigt för deras utveckling 

Leken har enligt respondenterna ett meningskapande för barnet. Syftet med leken är att 
barnen skall lära sig.  Men det kan också vara att barnet/barnen får fly verkligheten en 
stund och kunna ge utlopp för sina egna inre behov. 

Att barnen utvecklas genom leken är alla respondenter införstådda med. Det finns ingen 
förmåga som inte kan utvecklas inom leken dvs det mesta hos barnet utvecklas genom 
leken, enligt respondenterna. Tullgren, C (2004) skriver att det är själva aktiviteten i leken 
som har den positiva betydelsen för barnets utveckling och lärande. Det betyder att barnet 
självt måste vara en aktiv deltagare i leken för att inte gå miste om lekens utvecklande 
egenskaper samt lärande. 

Lärandet är det underliggande syftet med leken. Leken är det mest naturliga sättet för barn 
att lära sig enligt respondenterna. Leken blir då till ett lustfyllt och roligt lärande. 

Niss & Söderström (2006) menar också på att det är genom leken som barnen lär om sig 
själva, om andra samt om omvärlden.  Genom att leka med andra tränar och utvecklar 
barnet sin sociala förmåga De menar också på att språket,  motoriken samt alla sinnen 
tränas  genom  leken.  Detta  bekräftas  av  respondenterna.  Respondenterna  belyser  även 
vikten av att fantasin får sitt utlopp genom leken. Respondenterna anser även att leken är 
det  tillfälle  där  barnet  kan  få  vara  någon  annan  och  fly  verkligheten  en  stund.  Både 
forskarna  och  respondenterna  har  en  gemensam  syn  att  leken  har  en  stor  och  viktig 
påverkan på barns lärande. Båda anser att det är genom leken som barn lär och utvecklas. 



6.2 Pedagogens roll

Respondenterna anser att pedagogen skall vara engagerande och vägledande i leken. Vilket 
även  Tullgren  (2004)  skriver  om  i  sin  studie.  Hon  menar  på  att  genom  att  vara 
uppmuntrande samt att kunna engagera barnen till att vara aktiva i leken mister dem inte 
lekens utvecklande egenskaper samt lärandet som händer när barnen leker. Det är därför 
det är viktigt för barnet att hålla igång leken. Respondenterna tycker också det är viktig att 
som  pedagog  hjälpa  dem  barn  som  står  utanför  leken  att  komma  in  och  vara  aktiva 
deltagare. Tullgren menar att pedagogerna bjuder in barn till lek för att det är viktigt med 
deltagandet på grund utav det som beskrevs ovan, att lärandet sker vid den aktiva leken. 
Det är därför viktigt att leken fortgår och inte avbryts eller störs på något sätt anser både 
respondenter samt Tullgren.

Som pedagog är det också bra att kunna vara en medupptäckare så att man kan visa och 
vägleda barnen vid behov. Genom att vara med och upptäcka med barnen kan man med 
sin lyhördhet  få  veta  vad som intresserar just  dem. Genom detta  kan barnen själva få 
inflytande över sin dag på förskolan. 

Respondenterna anser också att fria lekar behövs i förskolan. Att det är viktigt att vi som 
pedagoger kan ge barnen den tid de behöver för den fria leken. Matti Bergström (1997) har 
också den övertygelsen om att barnen behöver både pedagogiska lekar samt fria lekar för 
att hjärnan skall utvecklas på bästa möjliga sätt. 

6.3 Sammanfattning

Att  definiera  ett  begrepp  kan  vara  svårt  samtidigt  som  det  också  kan  få  många  olika 
betydelser  eller  definitioner.  Både  forskarna  och  respondenterna  har  många  olika 
förklaringar samt definitioner på begreppet lek. Någon gemensam definition finns dock 
inte  men  gemensamma  begrepp  finns  tex.  att  leken  är  lustfylld,  frivillig,  spontan  och 
symbolisk. 

Syftet  med  leken  är  enligt  forskarna  och  respondenterna  är  att  lära  och  utifrån  det 
stimuleras barnens utveckling.  Respondenterna anser också att  leken är det forum där 
barnet  kan  använda  sin  fantasi  fullt  ut.  Att  barnen  utvecklas  genom  leken  är  både 
forskarna och respondenterna  övertygade om. Barnen utvecklar en mängd olika saker 
genom leken tex. sin sociala förmåga, språket, motoriken, sina sinnen och en mängd andra 
viktiga saker. Forskarna och respondenterna anser att det är genom leken barn lär sig. 
Leken gör så att barnen lär genom att öva, pröva och träna sig fram.

Pedagogens förhållningssätt till leken enligt forskarna och respondenterna är att han/hon 
skall försköka uppmuntra, engagera och stötta barnen i leken. Pedagogen skall vara till 
hands för barnen och säkerställa att leken är aktiv och att den inte störs. Pedagogen skall 
också hjälpa de barn som är utanför leken att komma in. Några respondenter anser också 
att man som pedagog om tillfälle ges kan deltaga i leken och ha roligt tillsammans med 
barnen.



7 Avslutande diskussion

Syftet  med studien har  varit  att  försöka belysa vikten av barns  lärande och utveckling 
genom leken ur pedagogens synvinkel samt hur man som pedagog skall förhålla sig till 
den.

När förskolans läroplan kom 1998 blev förskolan en plats där barnet fick lära sig saker 
utifrån en pedagogik som riktas mot dem som befinner sig där. Istället för att betraktas 
som en plats där barnen kan förvaras medan föräldrarna är på jobbet har blivit en plats där 
de faktiskt lär sig. Förskolan har blivit en verksamhet som är viktig i barnens liv. Det är det 
första steget i det livslånga lärandet. I Lpfö 98 kan man läsa att leken har fått en betydande 
roll  inom  förskolan  i  det  avseende  att  det  påverkar  barnets  utveckling.  Barnets  egna 
aktivitet har också lyfts fram som en nödvändighet till den kreativa utvecklingen. 

Respondenterna  menar  på  att  leken  har  en  stor  betydelse  på  barnets  utveckling  och 
lärande. Definitionen för leken har de olika aspekter på men det lutar mot samma sak. Att 
leken  är  det  forum där  barnen  får  använda sin  fantasi  fullt  ut.  Gemensamma ord  för 
begreppet lek har blivit att leken är lustfylld, spontan och rolig. De tidigare forskarna som 
jag redovisat om har också den uppfattningen. Jag måste också instämma med detta. Om 
inte leken skulle vara lustfylld, spontan och rolig vem skulle vilja leka annars.

Att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande är viktigt och början på barnens 
självständighet. Det är under förskolevistelsen som allt börjar, det är där barnen skall klara 
sig utan sina föräldrar och bli självständiga individer. Alla barn klarar detta på olika sätt, 
visa barn bättre än andra. Men det är då som vi pedagoger behövs för att kunna anpassa 
oss till varje unikt barn och se deras individuella behov. I allt detta har vi leken som vårat 
stora instrument. Det var en av anledningarna till att jag ville veta och få reda på mer om 
leken samt se hur andra pedagoger ser och förhåller sig till den. 

Leken har stor betydelse på barnens utveckling kan konstateras utifrån respondenterna 
samt de tidigare forskarna som jag studerat.  Respondenterna menar på att leken är en 
förberedelse och bearbetning för det framtida vuxenlivet. Att alla lekar har ett gemensamt 
mål egentligen och det är att klara av framtiden på ett bra sätt. I leken kan barnen vara vad 
som helst, vem som helst och vart som helst och det är bara deras fantasi som sätter dem 
begränsningarna. Så i leken kan dem träna och öva upp sina förmågor som dem har nytta 
av att kunna senare i livet. Under tidens gång dvs. under själva lärandet som jag inte tror 
att barnen är medvetna om, har de väldigt roligt. Tycker man att något är roligt blir det 
roligare att göra det. Och desto roligare man tycker det är desto mer lär du dig av det. 
Welén  (2003)  och  Löfdhal  (2000)  anser  också  att  leken  har  lärande  egenskaper  som 
barnen har nytta av i det vuxna livet. Att lekens lärande är en förberedelse för det som 
komma skall. Löfdhal och Tullgren (2004) menar på att det är själva aktiviteten som är 
själva lärandet och utan den lär sig inte barnet i samma utsträckning som det barn som är 
aktivt.   Respondenterna skriver att som pedagog skall  man visa och hjälpa barnen in i 
leken om de står utanför. Underliggande för detta kan vara att man vill att barnen skall 
vara aktiva så att de inte går miste om det lärande som leken medför.   

Respondenterna menar också på att barnen lär sig om sig själva i leken samt om deras 
medmänniskor och omvärld.  Denna inställningen har  även Niss & Söderström (2006). 
Niss & Söderström menar på att det är så barnet utvecklar sin sociala förmåga. Denna 



förmåga är väldigt viktig att besitta för att kunna klara sig i samhället idag.     

Det jag kan konstatera efter att ha läst litteratur, avhandling och forskarrapporter samt 
efter min egen enkätundersökningen är att leken har stor betydelse på barns utveckling. 
Det finns nog inget som inte barnen kan lära sig i leken om man ser till vad forskarna och 
respondenterna  säger  utifrån  deras  erfarenhet.  Att  barnen  utvecklar  så  mycket  saker 
genom leken tycker jag är helt fantastiskt. 

7.1 Metoddiskussion

Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod vilket innebär att jag intresserar mig för vad 
andra människor har för uppfattning, i detta fall uppfattning om barns utveckling genom 
leken. Jag anser att jag har valt rätt metod för det jag har undersökt.  Jag ville få fram det 
beskrivna ordet, kärnan i frågorna och inte någon statistisk bedömning. Jag valde att göra 
en enkät undersökning då jag ville få fram fler svar och tankar än vad som skulle kunnat 
hunnits med vid ett par stycken intervjuer. Jag tyckte att jag valde rätt metod men det var 
dock svårt att få tillbaka enkäterna. Att bortfallet blev ca 50 % kan påverka reliabilitet 
negativt dvs att tillförlitligheten blir svag. Då min studie är av småskalig kvalitativ karaktär 
har det inte jätte stor betydelse för resultatet. I en kvalitativ studie vill man ta reda på hur 
människor uppfattar- eller ser på olika saker i motsatt till  en kvantitativ forskning som 
bygger på statistisk data. Där är svarsfrekvensen väldigt viktig för resultatet. Att det första 
utskicket gjordes strax före jul var nog vid fel tidpunkt. Att tänka på till nästa gång är att 
välja en bra tidpunkt för utskick av enkäterna. 

Att analysera och få en generell bild på problemet är omfattande och då jag har fått 15 
enkäter till  mitt bifogande kan det vara missvisande vid en sådan liten studie. Men jag 
tycker dock att forskarna och respondenterna drar åt samma håll. Vill man till en annan 
gång göra om studien skulle jag nog försöka få in fler enkäter samtidigt som jag skulle göra 
några intervjuer, om tiden fanns. Att göra enkäter kan vara problematiskt i sig. Man kan 
inte veta om respondenterna uppfattar frågorna som man själv uppfattar dem.

8.2 Nya forskningsfrågor

Jag anser att jag har fått bra och reflekterande svar på min studie som både förvånade och 
bekräftade  mina egna tankar och idéer kring ämnet. Skulle jag göra om studien skulle jag 
vilja få in mer enkäter för att få en bredare bild av frågeställningarna. Studien skulle bli 
mer rättvis då. 

Men det kom upp helt  andra frågor inom mig under tiden jag skrivit  och arbetat  med 
studien. Jag skulle vilja gå djupare inom leken och då specificera mig till den pedagogiska 
leken. Ta reda på hur man vet att barnen har lärt sig det man vill att dem skall lära sig eller 
har dem lärt sig något annat. Hur får man bekräftelse på att barnen lär sig. Och vad skall 
barnen lära sig för något! Ska det lära sig en massa fakta uppgifter på förskolan eller ska 
det lära sig något annat, och vad ska det vara. Den frågan har nog de flesta pedagoger 
något svar på från deras egna erfarenheter, men är de lika eller skiljer dem sig åt. Jag vet 
precis vad jag skulle svara men jag undrar hur andra pedagoger skulle svara på den frågan. 



Till en fortsatt studie skulle jag koncentrera mig på; Hur vet man att barn lärt sig ? och vad 
ska de lära sig på förskolan?
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Bilaga 1 
Missivbrev

Hej!

Mitt namn är Ulrika Bennelöv och under ht 08 skriver jag  min C-uppsats i pedagogik vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Jag jobbar under tiden på Friluftsförskolor Lantgården i 
Viby, Sollentuna. Jag skriver om lekens betydelse på barns utveckling samt vilken roll 
pedagogen har  under själva leken. Jag vill också ta reda på vad olika pedagoger har för 
synsätt angående leken.

Jag har valt att göra en enkät undersökning och skulle behöva Er hjälp att svara på 
frågorna. Enkäterna är anonyma och kommer så att förbli under hela processen. 
Uppsatsen kommer dock att bli en offentlig handling.

Att svara på enkäten är frivilligt men jag vore väldigt tacksam om Ni skulle vilja ta Er tid 
att hjälpa mig med detta.. Desto fler som svarar desto bättre för min undersökning. Er 
medverkan är väldigt betydelsefull för mig.  Ni får gärna ta del av uppsatsen när den är 
färdig.

Ni som svarat på enkäten lägger den i kuvertet och ger den till Er förskolechef  senast den 
18 december. 

Tack på förhand

Med vänliga hälsningar

Ulrika Bennelöv



Bilaga 2
Enkät

På den första frågan ringar du in det svar som stämmer bäst överrens med dig. De andra 
frågorna svarar du på genom att skriva svaret efter frågan. Räcker inte utrymmet till 
skriver du frågans numer på det pappret bakom och fortsätter att svara. 

1. Är du ?...     lärare tidigare år?       Förskollärare? Barnskötare?

2. Hur många år har du arbetat inom förskolan?

3. Hur definierar du begreppet lek?

4. Vad anser du att leken har för syfte för barnet?

5. Vad anser du att barn utvecklar genom leken?

6. Hur ser du på barns lärande genom lek?

7. Hur ser du på din roll som pedagog i barnens lek?
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