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Abstrakt 

Barns lek i förskolan har i pedagogiska sammanhang varit ett omdiskuterat ämne, där leken har 

diskuterats och tilldelats olika värden alltifrån tidsfördriv till betydelsefull resurs för barns 

utveckling och lärande. I förskolans läroplan är leken framskriven som förhållningssätt och 

metod för barns utveckling och lärande. Hur leken som pedagogisk resurs iscensätts av 

förskollärare har betydelse för den pedagogiska verksamheten. Samtidigt har föräldrars 

uppfattning om barns lek i förskolan en stor betydelse i det förväntade samarbetet mellan 

förskollärare och föräldrar. Ett av förskolans uppdrag genom detta samarbete är att vara tydlig 

med verksamhetens och förskolans innehåll. Uppfattar föräldrar fortfarande att lek är ett 

tidsfördriv i dagens förskola eller är de mer delaktiga i förskolans verksamhet och innehåll? Har 

förskolan visat föräldrar hur barns lärande och utveckling kan synliggöras? Mot denna 

bakgrund föll valet på att undersöka föräldrars föreställning om lek och lärande på förskolan 

samt hur deras uppfattning om pedagogers deltagande i barnens lek. Vi har arbetat mot följande 

frågeställning: 

 

 Hur uppfattar föräldrar barns lek i förskolan i förhållande till utveckling och lärande? 

 Hur ser föräldrar på pedagogers delaktighet i leken? 

Vi har utgått från en kvalitativ ansats med syftet att få en djupare kunskap och förståelse för hur 

föräldrar ser på lek och lärande. Mot bakgrund av de frågor som presenterats kom sedan fem 

huvudsakliga intervjufrågor att formuleras. Sex kvalitativa intervjuer har genomförts med 

föräldrar som har barn i förskolan.  Intervjusvaren har sedan sammanställts och tolkats. Vi har 

använt oss av en hermeneutisk tolkning. Många föräldrar ser lek som något lustfyllt, men 

samtidigt en livsnödvändighet för att lära sig sociala samspelsregler. Resultatet visar att 

föräldrarna ser en stark koppling mellan barns lek och utveckling. Många ser dessutom att 

pedagogen spelar en viktig roll i barns lek. Hur mycket, och på vilket sätt pedagogen ska delta, 

fanns det olika meningar om. Några föräldrar ansåg att barn behöver en närvarande pedagog i 

leken för att fånga upp lärandet och vidareutveckla leken. Andra föräldrar menade att 

pedagoger kan vara för normerande och påverka barnens lek negativt.   
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1. Inledning/ Bakgrund 
 

Barnen leker 

När de leker 

ekar livets låt i deras tankar 

Gäll och yster eller dystert dov 

ljuder den så länge den får lov 

 

Allt de tror och vet om verkligheten 

Gör de lek av 

det är märkligheten 

Vuxna tror att lek är tidsfördriv 

de har fel i detta 

lek är liv! 

Caj Lundgren 

 

Leken har i olika tidsperioder tillmätts olika värde (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson 

(2003). Under 80- och 90-talet har forskning om lek fått ökad betydelse, men trots detta har 

forskningen ingen framträdande plats internationellt (Welén, 2004, Lillemyr, 2002). 

Läroplanen för förskolan reviderades år 2010 och fokuserar mycket på kunskapsämnen vilket 

kan ge en bild av att lek är en fristående syssla som är ett tidsfördriv utan mening. Denna bild 

kan skapa många tankar och frågor hos föräldrarna som kan komma att ifrågasätta 

förskolornas arbetssätt. Precis som dikten lyder tror många vuxna att lek är tidsfördriv. Men i 

leken sker så mycket i och med barnet. 

 

I Sverige fick förskolan sin första läroplan 1998 (Öhman, 2003). Denna reviderades 2010 och 

är ett styrdokument med strävandemål för verksamheten och dem som arbetar i den. Här 

nedan följer några citat hämtade från denna, som alla tar upp något om lekens roll i 

verksamheten. 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet (Lpfö, 

2010:6) 

  

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

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Lpfö, 2010:6). 
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Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö, 2010:7). 

 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 

både i planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö, 2010:7). 

 

 

Trots läroplanens fokusering på kunskapsämnen kan vi ändå utläsa av citaten att det lustfyllda 

lärandet är centralt. Skolverket (2005) skriver att grunden för den pedagogiska verksamheten i 

förskolan ska vara lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära. De skriver vidare att lek är ett 

arbetssätt som möjliggör barnets eget utforskande och deras egna frågeställningar. 

 

Under vår utbildning till förskollärare har våra tankar om hur viktig leken är för barns 

utveckling stärkts. Genom erfarenheter från förskolor och i diskussioner med kurskamrater 

har frågor om hur föräldrarna tolkar lekens betydelse för lärande uppstått. Vi vill därför 

undersöka hur föräldrar tänker om leken och dess betydelse för lärande. Vi tycker dessutom 

att det är intressant att ta reda på hur föräldrarna uppfattar pedagogens roll i barns lek. Anser 

föräldrarna att pedagogerna bör hålla sig passiva och endast gripa in vid konflikter, eller ser 

de pedagogerna som ett verktyg i barns lek där pedagogerna utvecklar och stimulerar leken? 

Istället för att se lek och lärande som separata delar, menar många av författarna vi läst att 

dessa delar inte går att skilja åt, utan att de är sammantvinnade. I förskolans läroplan står det 

vidare att förskola och hem ska samarbeta (Lpfö, 2010). Vi upplever därför att det är viktigt 

att pedagoger och föräldrar har en gemensam syn på att lärande sker genom lek.  

 

Skolverket (2005) skriver även att förskolans personal ska ha återkommande samtal med 

föräldrarna om barnets utveckling och lärande, vilket gör det intressant att forska i hur 

föräldrar ser på lek och lärande. Samverkan mellan förskola och hem är viktig så att varje 

barn utvecklas efter sin förmåga, vilket också gör att det känns viktigt med en samsyn på hur 

barn lär. Barn skiljer inte på lek och arbete, utan för dem är det en integrerad helhet. Vuxna 

däremot tenderar att särskilja leken och hänvisa den till särskilda platser och tider i samhället, 

såsom lekplatser och raster (Welén, 2004). Vi har valt att fördjupa oss i ämnet lek eftersom vi 

anser att lekens betydelse för barns utveckling är enormt viktig. Vi ser dessutom föräldrarna 

som en stor resurs och viktiga samarbetspartners i arbetet med barnens utveckling. Genom 

utbildningen har vårt intresse för sambandet mellan lek och lärande växt och med avstamp i 
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detta vill vi göra en studie om föräldrars tankar om lek.  Hur går föräldrarnas tankegångar vad 

gäller lek och lärande?  

 
 
1.1 Syfte och frågeställning:  
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur föräldrar till barn i förskolan ser på relationen 

lek och lärande, samt pedagogernas roll i barnens lek. 

 

 Hur uppfattar föräldrar sambandet mellan barns lek i förskolan i förhållande till 

utveckling och lärande? 

 Hur ser föräldrar på pedagogers delaktighet i leken. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Sociokulturell inriktning 
Barn leker för att deras behov ska bli tillfredställda, de gör regler hur leken ska vara, hittar på 

lekar och vill själv ha kontroll över leken. Leken är en social process, och enligt Vygotskij, 

som var företrädare för den sociokulturella inriktningen, så har leken en betydelse för barnets 

förmåga att fantisera. Först fantiserar barnet om sina egna erfarenheter men senare så byggs 

den på med nya händelser och erfarenheter, detta är det abstrakta tänkandets utveckling, I 

leken kan barnet göra de saker som hon/han inte skulle klara av i andra situationer utanför 

lekens ramar och detta kallar Vygotskij som möjlig utvecklingszon. Alla lekar innehåller 

regler och dessa regler uppfinner barnen själv. Barn måste kunna förstå hur en lek ska lekas, 

vilka roller som behövs, vad man ska säga. Men reglerna bygger ändå på hur de fungerar på 

riktigt (Öhman, 2011). 

 

Genom barns samspel med varandra eller vuxna så lär barnen sig enligt Vygotskij att tala och 

tänka hur de ska handla i de lekar de är med i (Williams, 2006). Här är det den som har mer 

kunskap som leder i början men ju längre leken håller på blir de mer självsäkra och kan utföra 

handlingen själv. Vidare skriver Williams (2006) att det är viktigt med en lärande miljö där 

barn blir delaktiga och lär sig på ett positivt sätt. I läroplanen för förskola står det att 

 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet, den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter (Skolverket, 2010:9).  

 

Leken består av regler och lust menar Vygotskij. Genom att spela en roll i leken så bygger 

barnet upp sin förståelse för sina erfarenheter. Fantasin är enligt Vygotskij en viktig del i 

verkligheten och genom fantasin utvecklas kreativiteten. Barnens känslor som följer med i 

fantasin behövs i leken för att bättre förstå de erfarenheter och upplevelser barnen har och hur 

dessa kan utvecklas och skapa mer kunskap (Lillemyr, 2002). Det är därför viktigt att en 

pedagog är närvarande och kan styra/stötta dem i leken. I läroplanen för förskolan står det att  

 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket, 2010:7).  

 

Fantasin i leken är lika viktig som verkligheten. Det är i deras roll i leken som ett barn 

socialiserar sig själv och inte efter de vuxnas ord enligt Vygotskij (Lillemyr, 2002). Lillemyr 
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ger ett exempel på två systrar som leker att de är systrar. De gör detta genom att utveckla sin 

förståelse av vad det innebär att vara systrar. De försöker få fram vilka sociala regler och 

normer det innebär.   

 

  

2.2 Lek i förskoleverksamhet 
 

Lek, verksamhet som sker ”som om”, låtsasverksamhet. Lek förekommer både bland 

människor(särskilt barn) och bland högre stående djur. Det lekfulla beteendet måste tolkas 

utifrån lekens mening. […]. (Nationalencyklopedin) 

 

Ordet lek kan vara svårt att definiera, men enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) kan det beskrivas som många smådelar som tillsammans bildar en helhet. 

Benämningen ”fri lek” härstammar från Fröbels pedagogik där lek sågs som en nödvändig 

aktivitet, skild från arbete och lärande. När arbete och andra sysslor var avklarade var det fri 

tid som ägnades åt lek, ”fri lek” (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). För -

fattarna skriver vidare att lekprocessen är en del av lärandet, och att barn lär tillsammans och 

av varandra. Det är genom leken som barn utvecklar sin kunskap om omvärlden, och lek och 

lärande bör ses som sammanflätat (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). 

Lekens betydelse har gått från att vara något som barn bara höll på med på rasterna till att 

användas som ett pedagogiskt verktyg, men Lillemyr (2002) poängterar samtidigt att leken 

inte bara är ett medel utan också viktig i sig. Genom barns lek upptäcker vi deras lärande och 

hur de utvecklas inom olika områden, menar författaren. Karaktäristiskt för leken är enligt 

Lillemyr (2002) att den är lustfylld och frivillig. 

 

Liknande skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) om leken och menar att genom 

leken utvecklas barnen socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Författarna skriver 

vidare att i leken både använder och befäster barnen begrepp som de har lärt sig och att själva 

processen är viktigare än produkten. Författarna skriver att leken länge haft en självklar plats 

inom förskolan men att den setts ur två olika perspektiv, dels som barnens ensak, och dels 

som en pedagogisk aktivitet styrd av vuxna. Trots olika definitioner på lek är, verkar alla 

forskare enligt författarna ändå överens om lekens karaktärsdrag: lustfylld, frivillig, spontan, 

symbolisk, ett aktivt engagemang, oftast social och att medel dominerar över mål (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 2006:84). 
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Lek är ett svårdefinierat begrepp enligt Knutsdotter Olofsson(1987). Hon ser dock att ”som 

om” är lekens karaktärsdrag, här kan barnen prova sig fram utan fördömanden och utan att 

vara rädda för att göra fel. Lek är på låtsas, den är frivillig, och själva leken är målet i sig, 

menar hon. Författaren menar också att lek inte är ett beteende, utan ett förhållningssätt. Som 

exempel har hon i sin litteraturgenomgång av forskning ett barn som tvättar en docka, ”barnet 

kan leka att dockan är smutsig och därför tvätta den, men den kan också tvättas för att den 

faktiskt är smutsig” (Knutsdotter Olofsson, 1987:16). Det är bara barnet som vet om det är lek 

eller på riktigt. 

 

Genom att barn tolkar erfarenheter och känslor genom sin fantasi så blir dessa tolkningar nya 

kunskaper, och till skillnad från vuxna som gärna låter fantasi och drömmar stanna därvid, 

menade Vygotskij att barn vill leva ut sina fantasier i handlingar t.ex. genom lek (Vygotskij, 

1995). Lekens kännetecken är enligt Vygotskij glädje och regler, samt att den är ”som om” 

(Lillemyr, 2002). Vygotskij menade även att barn lever ut sina fantasier och drömmar i leken, 

samt att de testar att hävda sina egna tankar och viljor mot vuxna. I leken är det språket som 

styr, och ord och handling är sammanflätade.  

 

Ett psykodynamiskt perspektiv på lek däremot, med Freud i spetsen, hävdade att barnet 

genom leken skapar en värld som barnet känner sig trygg i. Freuds inledande tankar var att 

barn genom leken bearbetar roliga upplevelser och att de gör sådant de inte kan göra i 

verkliga livet. Han lade sedan till att barnen även bearbetar tråkiga saker som hänt för att bli 

av med den negativa känslan. Freud menade därmed att barnet fick utlopp för sina känslor 

(Öhman, 2011). 

 

Grunden för all inlärning och anpassning i livet är lek, menar Johansson och Pramling, 

Samuelsson (2007). I leken får barnen möjlighet att byta perspektiv och prova att vara någon 

annan vilket ger stor social träning enligt författarna. Här befäster barnen sina kunskaper om 

hur livet i samhället fungerar, och kombinerar tidigare kunskaper med nya. Både lek och 

lärande grundar sig på erfarenheter skriver författarna. Vidare hävdar författarna att barn inte 

skiljer på lek och lärande, frånsett de allra yngsta barnen, utan de ser leken som en helhet.  
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2.3 Barns lärande 
 

Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget  

om innebörden i begreppen kunskap och lärande (Lpfö2010:6). 

 

För att kunna arbeta utifrån de styrdokument som förskolan har så måste pedagogerna enligt 

Benn (2003) ha en aktiv diskussion i arbetslaget om vad lärande och kunskap faktiskt är. Hur 

pedagogerna arbetar i förskolan präglas av vilken syn de har på detta, och pedagogernas 

förhållningssätt har stor betydelse för barnens utveckling. Pedagogerna bör enligt Benn 

(2003) agera som medutforskare och som en reflektionspartner, för barnen är beroende av de 

vuxnas reaktioner vilket hjälper dem att skapa sin egen självbild, upptäcka sitt eget lärande, 

samt hur detta går till. Författaren belyser att kunskap kan ses både som en produkt och som 

en process, där produkten är vad barnen lär och processen beskriver hur det går till. I 

processen menar Benn (2003) att det är viktigt att barnen får skapa sig egna teorier genom att 

utforska, undersöka och reflektera. Pedagogens roll är att hela tiden utmana barnen och ta 

tillvara på de tillfällen som ges för att ta tillvara på de tillfällen som ges för diskussioner. Hon 

poängterar att barn lär i sociala processer.  

  

Jensen (2011) menar att det råder en stor oenighet om vad lärande faktiskt är. Lärande finns i 

många former och sker i många olika sammanhang. Lärande har ofta förknippats med 

kunskap, och kan enligt Gustavsson (2002) inbegripa fakta, förståelse, förtrogenhet och 

färdighet. Jensen (2011) menar att förskolan fått en ny belyst plats i utbildningssystemet 

vilket medfört större förväntningar och krav på barns lärande och utveckling. 

 

Nelson och Svensson (2005) skiljer på informellt lärande och formellt lärande, och menar att 

det informella lärandet sker när intresse väcks i olika miljöer, och denna nyfikenhet leder till 

lärande utan att detta var syftet. Det informella lärandet är oplanerat, spontant och utan 

målbild. Det formella lärandet, menar författarna, är planerat, organiserat och sker med hjälp 

av läromedel med inriktning på en bestämd målbild. Här kontrolleras lärprocesserna för att 

försöka uppnå resultat som ska kunna utvärderas. Nelson och Svensson (2005) hävdar att man 

inte lär sig mer i en formell lärsituation, då någon har planerat att man ska lära sig något, och 

betonar att lärande alltid sker i ett sammanhang. 
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I skola och förskola tas det ofta förgivet att det som barn ska lära sig är kunskaper och 

färdigheter (Doverborg och Pramling, 1995). Författarna menar att det istället borde fokuseras 

på hur barn erfar och uppfattar omvärlden, att se saker ur barnens perspektiv. De menar att 

”att lära sig”, innebär att skapa mening och innebörd av egna erfarenheter och att precis som 

Nelson och Svensson (2005) menar de att lärande alltid sker i ett sammanhang, i samspel med 

individ och omgivning.  

  

Begreppet lärande och lek är två helt olika begrepp skriver Lillemyr (2002). Lärande menar 

han är något som försiggår i barnet, medan begreppet lek är att barnet är i leken (Lillemyr, 

2002:64). Lärande har tidigare förklarats som inre processer menar han, där man utifrån nya 

erfarenheter ändrar sitt beteende, sina handlingar. Senare kom synen på lärande att även 

inkludera insikt, förståelse och individens upplevelse. Lärande kan enligt författaren visa sig 

konkret i handlingar, men också i dolda processer som tänkande. En helhetssyn på lärande 

innefattar både tänkande och handling, och kräver kunskap om specifika principer, som enligt 

författaren är: 

 

Lärande måste med lämpliga utmaningar anpassas till det enskilda barnets nivå och erfarenheter. 

Lärande måste motiveras. 

Lärande bör vara praktiskt, det vill säga kopplat till handlingar och praktiskt utförande. 

Lärande är vanligen socialt, vilket påverkar vad barnet har lust att lära sig. 

Lärande handlar om hela barnet, det vill säga lärandet får betydelse för alla sidor hos barnet. 

Lärande bör vara meningsfullt, det vill säga antyda samband som skapar mening för barnet. 

Lärande bör fortsätta. Man bör sikta på att bygga upp en varaktig motivation för det barnet lär. 

Lärande bör kopplas till skapande, med möjlighet att experimentera, utforska, hitta på. 

Lärande bör förstärkas (underhållas) genom varierade former av lek och lärande. (Lillemyr, 

2002:56-57) 

 

Hur man väljer att beskriva begreppet lärande, menar Lillemyr (2002) grundar sig i vilken 

människosyn och barnsyn man har, samt vilken syn man har på lärande, vilket lärande man 

anser är viktigast. 

2.4 Samband mellan lek och lärande 
Johansson & Pramling Samuelsson (2007) har gjort en studie på om det skiljs på lek och 

lärande ute i verksamheten på olika förskolor. Barnens lek är inte bara lek utan det händer 

något med barnen också. Barns lärande kan vi se på samma sätt menar de. Vidare skriver 

författarna att barn delar sina livsvärldar med andra barn, det finns inget rätt eller fel i deras 
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värld. Barns samspel är på lika villkor. Reglerna för leken ändras hela tiden på grund av att 

aktörerna byts ut. Barn lär av varandra genom att de är olika i sitt tänkande, och åldern och 

deras erfarenheter spelar en stor roll i barns lärande. De har ingen tanke med leken innan den 

sätts igång utan deras tankar och fantasin sker samtidigt, tillsammans med leken. Ett exempel 

som författarna ger är ett barn som hoppar upp i gungan, och som först inte funderat på om 

vad gunga innebär, utan bara hoppar på gungan. Barnens lek är uppbyggd på deras 

erfarenheter men samtidigt genom barnens fantasi så flyter leken iväg. Barn låtsas att de är 

någon annan eller en låtsaskompis som de talar med i leken. På detta vis blir leken social. 

Några viktiga ingredienser för leken är fantasi, hängivenhet och engagemang. Barn kan även 

lösa olika problem i leken. Detta blir som ett mål för barnet och det är viktigt att barnet själv 

sätter målet. Barnet har en tanke med sitt mål, hon/han vet vad han/hon ska göra. Det sker en 

mening och ett mål i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007).  

 

Lust och engagemang är två ingredienser som finns med för att barn ska kunna lära. Genom 

att bejaka barns intresse och forska om detta för att barnet ska få mer kunskap så blir detta ett 

lärande. Människan kan ha en kunskap innan och ta för sig mer kunskap och därigenom 

förändras människan i sitt tankesätt hela tiden. I leken finns detta med, lärandet och 

förändringar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Här blir lärandet något som barnet 

får vetskap om och förstår det, det får en mening. Vygotskij menade att barnet får en 

förståelse för sin omvärld som spelar en viktig roll i lärandet (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007). 

Författarna skriver vidare att lek och lärande har både likheter och olikheter, de går ofta in i 

varandra. I lek och lärande ingår lust, kreativitet, valmöjligheter, meningsskapande och att 

barn ska kunna ha kontroll och kunna sätta mål. Dessa ingredienser är viktiga för just lek och 

lärande. Barn börjar tidigt spela en roll vilket också är viktigt i lärandet. Både att genomföra 

dialoger och samspela mellan barn – barn eller vuxen – barn är en viktig del i lärandet och 

leken enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007). Det är viktigt för pedagogen att se 

barnet som individ i dialoger med barnet. 

 

Läroplanen (Skolverket, 2010) skriver om det lustfyllda lärandet, vad betyder det? Lust 

kopplas ofta ihop med lek. Lek är barnens sätt att hantera vardagen. För att lära måste barnet 

kunna förstå omvärlden och genom lek får barnet kunskap om den världen (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003). Genom att förstå sin omvärld kan ett lärande ske. Just i mötet 

med barnet sker en viktig del av lärandet. Den vuxne ser barnets intresse och uppmuntrar till 
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fortsatt kunskap på ett lustfyllt sätt. Barnet tar emot denna kunskap och en lärprocess har 

inletts. Lek och lärande blir ett (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Piaget, som anses 

haft ett konstruktivistiskt perspektiv på lek, menade att lära är att reflektera över olika idéer. 

Barnets lek bidrog till tänkandets utveckling och genom att prova sig fram skedde även 

språkutvecklingen (Claesson, 2002). 

 

Margareta Öhman (2011) skriver vidare att det finns forskare som anser att barn i leken 

hanterar sin vardag för att klara av den bättre, därför anser de att leken inte är 

kunskapslärande utan hör till ett annat kunnande. Andra forskare anser att lek och lärande inte 

alls är lika men att de kan finnas där samtidigt. Barnet är i leken och lever sig in i leken och 

genom leken får barnet kunskaper och färdigheter (Öhman, 2011). Skulle vi ställa frågan till 

barnen om varför de leker skulle de svara att de leker för att det är roligt. De arbetar med sina 

känslor, intresse, nyfikenhet och sin makt, dessa ingredienser får barnen att fortsätta skaffa sig 

kunskap, detta är en förutsättning för lärandet (Öhman, 2011). Enligt Öhman så är leken på 

väg bort i förskolans och skolans värld. Ordet lärande och reflektion tar en större del och 

används flitigare. Leken blir något barnen får ägna sig åt i korta stunder på dagen i förskolans 

verksamhet när inga planerade aktiviteter görs (Öhman, 2011). Detta vänder sig bland annat 

Deborah J. Leong och Elena Bodrova (2012) mot. De vill att lek ska ses som något unikt i sig 

självt, som erbjuder barn en stor möjlighet till utveckling. De vill inte att lek ska ge vika för 

mer kunskapsinriktade ämnen, eller att lek ska ses som utfyllnadstid vid tråkiga stunder. I 

leken skapas möjligheter att lära sig saker som det annars inte skulle blivit tillfälle att lära sig.  

  

Research provides more and more evidence of the positive effects that well – developed play has 

on various areas of child development, such as children´s social skills, emerging mathematical 

ability, mastery of early literacy concepts and self – regulation. (Leong, Bodrova, 2012) 

2.5 Barn som inte leker 
 Leken har en stor betydelse för människans sociala liv (Folkman och Svedin, 2003). Enligt 

Clarence Crafoord (Folkman och Svedin, 2003) så börjar barns lekande så fort de märker att 

det finns en värld utanför deras egna, redan när fostret är i livmoderns trygga värld så kan 

fostret ha en känsla av något för omgivningen i mammas mage och utanför. Lekens olika 

processer är en viktig del i hur vi blir självständiga genom att utveckla vårt tänkande. Det kan 

vara hur vi löser konflikter eller konstruktioner. Även känslor i samspel med andra, familjen 

och sig själva har en stor betydelse i leken. De vuxnas närvaro är viktig. Anknytning till 

barnet är en viktig del i barnets första år i familjens sköte. De är trygga i samspelet med 
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familjen och är redo att möta förskolans värld. Det är inte alltid detta fungerar och barnet har 

inte fått den chansen att bli trygg i sitt hem innan han/hon står framför det sociala livet i 

förskolan. Många av dessa barn kan inte leka, de vet inte hur de ska leka. 

 

Folkman och Svedin (2003) tar upp olika exempel på barn som inte leker och hur 

pedagogerna på förskolan med enkla medel kan hjälpa dessa barn att leka. När ett barn inte 

leker så utgår man ifrån att det är till den sociala lekens grunder som de inte förstår men 

författarna menar att det är i relationen till de vuxna som den sociala leken växer fram. 

Genom att ha en känslomässig dialog mellan pedagogen och barnet så stärks samspelet dem 

emellan. I mötet med barnet är både ömsesidighet och tillit viktigt. Samspelet mellan barnet 

och den vuxne bygger på tillit och ömsesidighet. Folkman och Svedin (2003) skriver vidare 

om att det är viktigt för pedagogerna att fråga sig, Vad tycker barnen är roligt, vilka slags 

lekar ska vi uppmuntra, vilka lekar ska vi fördjupa oss i? Med dessa frågor kan vi hjälpa de 

barn som inte leker att förstå vad lek är. När de förstått vad lek är så sätter det igång deras 

fantasi och detta i sin tur gör att deras lek kan utvecklas. Det gäller för den vuxne att fånga 

ögonblicken, hitta de positiva ögonblicken, dela barnets lust och intresse. Detta kan ha en stor 

betydelse för barnets fortsatta framtid. Barnet dras in i en positiv spiral och kommer på detta 

sätt ”att kunna leka” och fungera i samspelet med de andra barnen. 

 

Folkman och Svedin (2003) var intresserade av vilka arbetssätt som kunde få barn som inte 

lekte att leka. Frågor de ställde var om det skulle bli en svår nöt att knäcka eller om det var så 

lätt som D.W. Winnicott beskrev som sin syn på vad barnen behövde för att utvecklas i leken. 

Han ansåg att det inte behövdes göras något speciellt. Han jämförde det med en lök som 

skulle bli en påsklilja, löken planterades i rätt slags jord och rätt mängd vatten. Från löken 

växte då en påsklilja upp. Genom att få rätt jord och mängd vatten kunde löken gro (Folkman 

och Svedin, 2003). Författarna hittade 6 arbetslag och tillsammans med dem skulle de 

observera de barn som inte lekte och se vad som väckte deras lust till att leka. Deras fråga var 

Vad gör vi om vi inte behöver göra något speciellt? Efter att ha observerat barnen och 

intervjuat pedagogerna som var med i deras utvecklingsarbete kom de fram till att leken var 

som ett pussel som bestod av olika delar. Delarna är närvarande vuxna, hur barnen uppfattar 

sig själva, samspel och kompisskap, känslan för lek, lekrum och lekro.  Dessa delar är viktiga 

i barnets utveckling av den sociala leken (Folkman & Svedin, 2003). Ofta tror vi att när ett 

barn inte leker med andra barn i barngruppen så beror detta på att barnet behöver lära sig den 
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sociala lekens grunder.  Men egentligen så är det anknytningen till den vuxne som behövs för 

att den sociala leken ska utvecklas hos barnet. Clarence Crafoord skriver så här 

 

Barnets första lekplats är alldeles invid någon förälder som övervakar leken med sin närvaro. 

Inte så att han eller hon deltar i leken utan genom att bara finnas där (Folkman och Svedin. 

2003:21). 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver i sin forskning, om förskolebarns lek, att barn som inte 

leker är pedagogernas största utmaning. Hur ska de få med dessa barn i verksamheten och i de 

andra barnens lek. Efter att ha observerat de barn som ägnade sig åt ensamlek och parallellek 

kom de fram till att ofta var det dessa barn som hade det svårt i samspelet med andra barn. De 

som ägnade sig åt ensamlek blev inte inbjudna av de andra barnen till deras lek. Ensamleken 

består ofta av spring och knuffande. Det blev inget positivt samspel då med de andra. Ofta 

kunde de ensamma barnen inte bygga med lego, måla, leka med lera och sitta och rita. Den 

parallella låtsasleken går mest ut på att springa och skjuta med låtsaspistoler, rymdpistoler 

som de hade byggt av till exempel duplolego. Det blev mest aggressiva lekar. För att hjälpa 

dessa barn att börja leka så kan pedagogerna vara med i leken för att visa hur den ska gå till. 

Det kan vara till exempel att leka affär. Den vuxne visar hur man leker affär eller sjukhus. 

Genom att visa barnen hur de ska leka så kan detta öka barnens kunskap om rollekar. Alla 

barn vet inte hur man leker rollekar.  

 

Margareta Öhman (2011) skriver i sin bok att trygghet är en viktig del i leken. Barnen är 

trygga i sin lek och vet att någon hela tiden bekräftar deras närvaro i leken. Det kan vara ett 

barn som vill att den vuxna ska vara med i leken. Det kan räcka att pedagogen är i samma rum 

som barnen utan att störa deras lek. Den vuxne finns där, är närvarande ifall barnen vill ha 

hjälp i leken, pedagogen blir här ett stöd för att utveckla leken vidare. Genom att pedagogen 

visar respekt för leken så visar pedagogen även respekt för barnen. Öhman (2011) skriver att 

barn som inte leker behöver ett särskilt stöd av sina pedagoger. Alla barn kan leka, det är 

medfött. ”Genom positivt samspel kan lek utvecklas” (Öhman, 2011: 194 ). De barn som ” 

inte leker” har svårt för samspel, de har kanske inte mycket erfarenhet med sig ifrån hemmet. 

De känner sig osäkra eller otrygga. Vissa barn har inte haft en vuxen i sin närhet som har varit 

där för barnet i olika situationer. Några barn vet kanske inte hur de ska göra för att leka. De 

barnen behöver en liten knuff i rätt riktning. Genom en bra relation till pedagogen känner sig 

barnet tryggt och kan börja leka. 
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Hon skriver vidare att ”barn som inte kan leka” finns i alla barngrupper, vilket kan bero på 

olika orsaker. Här följer några exempel: Barn som inte kan ta för sig. Visar lite initiativ eller 

inget alls. De vet inte vad de ska göra med leksakerna eller de andra barnen. Där måste 

pedagogen tänka efter hur hon kan stödja barnet och ge barnet möjligheter att skapa positiva 

relationer, projekt som kan intressera barnet. Genom att observera barnet och ställa frågor till 

barnet kan pedagogen komma fram till det. Det finns också barn som styr och ställer när de 

ska leka med andra. De andra blir rädda för barnet och de andra barnen vill inte leka med 

barnet. Det är oftast barn som är otrygga som visar mer negativa känslor genom att styra och 

ställa i leken. Låtsaslek är inte bra för dessa barn. Att inte kunna leka beror oftast på dålig 

självkänsla. Genom att inte kunna läsa av de andra barnens leksignaler och svara på dem. De 

barnen går undan och känner sig annorlunda medan andra kan visa på makt över de andra 

barnen (Öhman, 2011). Författaren menar att alla dessa barn behöver stöd och hjälp från 

pedagogerna för att kunna komma igång med leken, knäcka lekkoden. Genom att bygga upp 

en relation till barnet får barnet det stödet och hjälpen. En närvarande pedagog är en trygghet 

för barnet. Det gäller att hitta något som barnen är intresserade av och göra detta till ett 

projekt som hela barngruppen sedan kan arbeta med. På detta vis så blir det positivt att vara 

tillsammans med de andra barnen i barngruppen. 

 

2.6 Pedagogers delaktighet i barns lek 
Leken har gått från att ses som en aktivitet fri från vuxenstyrning till att bli sedd som ett 

kommunikationsmedel, en väg, till lärande (Lillemyr, 2002). Charlotte Tullgren (2004) 

skriver i sin avhandling att det kan skilja ganska mycket på hur vuxna ser på leken och vilka 

barnens intentioner med leken är. I sina observationer ser hon på de vuxnas roll i barns lek ur 

flera olika aspekter. Bland annat nämner hon hur vuxna verkar vilja leda barnen att göra goda 

val, vilket kan ses som ett steg i att bli goda vuxna, goda samhällsmedborgare. Vissa lekar är 

inte önskvärda, om de inte leder till de kunskaper som de vuxna finner lämpliga. Hon nämner 

också hur vuxna ofta försöker styra barnen att uttrycka sina känslor med ord för att lösa 

konflikter. Sett ur barnens perspektiv visar hennes undersökningar att barnen kan uppleva de 

vuxnas deltagande som hinder för leken. Barnen upplevde att vuxna bestämmer vem som får 

delta och att de vuxna gör upp regler som inte barnen hade planerat. Vidare tyckte barnen att 

de ofta blev avbrutna och inte fick leka klart (Tullgren, 2004). 
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Pedagogen kan fungera som en förebild i leken. Vuxna kan hjälpa barn att ta sig in och ut ur 

leken, och hjälpa till att tyda leksignaler. För att ge inspiration till lekar kan vuxna berätta 

sagor som sätter fart på fantasin och utvecklar lekar och det är viktigt att utmana barnen för att 

de ska utveckla nya kunskaper (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). En annan viktig 

del som författarna tar upp, är hur vi ser på, och bemöter barnen. Det är viktigt att se barnens 

kompetenser, och att vuxna stöttar barnen i att behålla lusten för leken och lärandet. 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) har i sin forskning gått igenom en stor mängd 

insamlat datamaterial i ett försök att kartlägga hur och när barn bjuder in pedagoger i samspel. 

De börjar med att uppmärksamma att barnen löser otroligt mycket själva och involverar 

pedagogerna väldigt lite i leken. De beskriver sedan att det finns fem huvudkategorier av 

situationer då barn tar initiativ till samspel. När barnen:  

 

1. Vill ha stöd och hjälp i lek och lärande,  

2. Bli sedda av läraren,  

3. Uppmärksamma läraren på regelbrott,  

4. Ha information av läraren,  

5. Ha läraren med i sin lek (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007:93).  

 

För att bjuda in läraren i leken skriver författarna att barnen ofta skojar med läraren, fantiserar 

eller använder sig av symboluttryck.  

 

Det inte spelar någon roll om det är barnet eller den vuxna som initierar ett samspel, det är 

däremot alltid den vuxnas ansvar att veta vilka förmågor man vill hjälpa barnet att utveckla. 

Den vuxna måste alltid veta vilken förståelse man vill att barnen ska utveckla, hur detta kan 

gå till och varför det är viktigt att fokusera på just detta. (Doverborg och Pramling 

Samuelsson, 1995). 

 

Barn ser inte lek och lärande som två olika delar skriver Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007), allt är en helhet. En svår uppgift för pedagogerna är att identifiera delarna för att göra 

barnen uppmärksamma på lärandet menar författarna.  Författarna skriver om olika aspekter, 

såsom relevansstruktur, för att barn ska ta till sig och utveckla nya kunskaper måste ämnet 

göras intressant, sett utifrån barnens erfarenhetsvärld. En annan aspekt är lärandets objekt, 

vad är det barnen ska lära sig?  Pedagogen måste sträva mot ett mål, och utvärdera resultat. 
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Observationer av lekar ger uttryck för barnets aktuella fas i lärandet, och kan även göra 

pedagogen uppmärksam på lärandets akt, hur barnen lär sig. Är det genom att iaktta, imitera, 

delta eller lyssna? Slutligen betonar författarna hur viktigt det är att synliggöra variationen, att 

visa på olika perspektiv att tänka och lösa uppgifter för att ge barnen ett stort förråd av 

verktyg.  

 

Det finns två synsätt på lek skriver Lillemyr (2002), barnens och de vuxnas. Dessa två synsätt 

på lek måste förenas för ett lyckat resultat. Barnen ser på lek som ett sätt att få vara och 

bestämma själva, det sker glädjefullt här och nu. Vuxna ser på lek som ett tillfälle då barnen 

måste ta in ny kunskap för framtiden. När man förenar dessa två, menar Lillemyr (2002) att 

man måste hålla fast vid att leken får vara lustfylld, och ingen tråkig imitation av barnens 

egen lek. För att lyckas med detta måste de vuxna enligt författaren ha lekkompetens, fantasi 

och humor. Författaren drar slutsatsen att det är oundvikligt för vuxna att på ett eller annat sätt 

agera i barns lek. Det måste dock ske med en medvetenhet och respekt för leken och barnet. 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) tar i sin forskningsöversikt upp en undersökning som visar på att 

barns förmåga att leka är beroende av stimulans från vuxna och att den sociala samvaron 

spelar en betydande roll. Stöd i leken från den vuxna kan vara hjälp att tyda leksignaler, 

förståelse för turtagning, ta sig in och ut ur leken, samförstånd och ömsesidighet. Detta kan 

ses som regler för en fungerande lek och det är de vuxna som tidigt lägger grunden, menar 

författaren. Hon skriver vidare att de flesta pedagoger i förskolan förhåller sig passiva, då 

många vuxna inte vill störa leken som ses som ett sätt för barnen att leva ut sina konflikter. 

Detta kan liknas vid ett konstruktivistiskt förhållningssätt till lek där Piaget menade att 

pedagogen ska stå passiv och inte ingripa i barnets lärprocess. Piaget ansåg att kamratskap 

med andra barn hade stor betydelse för utvecklingen av barns tänkande. När barn kommer i 

samspråk med andra barn så ifrågasätts ofta deras egna uppfattningar av de andra barnen. 

Detta menade Piaget kunde barnen inte få med en pedagog på samma sätt(Williams, 2006).   

Undersökningar visar dock på att i förskolor där pedagogerna förhåller sig passiva blir lekarna 

röriga och kortvariga. Knutsdotter Olofsson (1987) framhåller att den vuxna kan utvidga 

leken och berika den så att den utvecklas och tillför ny kunskap, men att den vuxna måste gå 

in på barnens villkor. Vygotskij menade också att pedagogen spelar en viktig roll. Han ansåg 

att barn lär sig i samspel med andra barn och vuxna, där den som har mest kunskap leder i 

början Williams (2006). 
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3. Metod 
Här presenterar vi hur vi har gått tillväga med studien. Vi beskriver metoden vi valt att 

använda oss av, hur vi gjort vårt urval, hur vi genomfört den, bearbetat den, samt etiska 

överväganden. 

3.1 Val av metod 
För att få svar på våra frågor har vi utgått från en kvalitativ metod med syftet att få en djupare 

kunskap och förståelse för hur föräldrar ser på lek och lärande. En kvalitativ metod syftar till 

att få en djupare kunskap om något och lämpar sig vid tolkning av texter som t.ex. utskrivet 

material efter intervjuer (Patel, Davidson, 2011). Kritiken mot just den kvalitativa metoden är 

att den anses svår att upprepa, återskapa, med samma resultat, för i en kvalitativ studie anses 

forskaren spela en viss roll och kan påverka de intervjuade med t.ex. sitt kroppsspråk och 

tonläge. Forskaren kan också missbedöma information och tolkning av frågor.  

   

Studien utgår från semi – strukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sex föräldrar med barn i 

förskolan, och benämner de olika föräldrarna med siffrorna 1 – 6 för att visa vem som sagt 

vad. Kvalitativa intervjuer ger enligt Patel, Davidson (2011) den intervjuade utrymme att 

svara med egna ord. Dessa har sedan sammanställts och tolkats av oss. Vi har använt oss av 

en hermeneutisk tolkning som enligt Patel, Davidson (2011) är en vetenskaplig riktning där 

man kvalitativt studerar och tolkar för djupare förståelse. Genom att tolka texter, det som 

andra människor säger eller gör, kan vi enligt hermeneutiken förstå andra människor. 

Hermeneutik innebär att se till helheten i ett forskningsproblem. Hermeneutikens sätt att se till 

helheten kallas för holism och innebär att helheten sätts i relation till delarna för att få fram en 

så fullständig förståelse som möjligt (Patel, Davidson, 2011:29). Kritiken mot hermeneutiken 

ligger i att studien bygger på en förförståelse som grund för att tolka något nytt. Kritikerna 

menar att kunskap inte ska komma från personliga åsikter, utan stå fritt (Bryman, 2008). 

3.2 Intervjuer  
Med utgångspunkt i de forskningsfrågor vi presenterat i kapitlet bakgrund, formulerades fem 

frågor som föräldrarna fick ta del av per mail innan själva intervjutillfället(se bilaga 1). 

Frågorna fokuserar på hur föräldrar till barn i förskolan ser på relationen mellan lek och 

lärande, samt pedagogers delaktighet i barns lek. Detta var de frågor vi ville ha svar på men vi 

byggde på med följdfrågor och uppmuntrade till diskussioner. Patel, Davidson (2011) betonar 

vikten av att en intervju inte ska innehålla för många frågor, då detta kan vara tröttsamt för 

den som ska svara. Intervjuerna är semistrukturerade och kompletterades vid behov av 
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följdfrågor. I en kvalitativ intervju ligger tyngdpunkten på intervjupersonens egna tankar och 

uppfattningar, och det är vanligt med följdfrågor som komplement till de nedskrivna 

intervjufrågorna för att få så fylliga och detaljerade svar som möjligt (Bryman, 2008). Med 

godkännande av intervjupersonerna spelades intervjuerna in med diktafon och mobil. 

Fördelen med att spela in intervjuerna är att svaren registreras exakt (Patel, Davidson, 2011). 

Kvale (1997) beskriver fördelarna med att spela in en intervju som att intervjuaren då kan 

fokusera på ämnet och intervjuns dynamik. 

3.3 Urval  
Vi har gjort ett urval av intervjuer och låter detta urval representera en helhet. Urvalet är 

slumpmässigt, alltså har vi i urvalsprocessen inte tagit hänsyn till kön, ålder, kulturellt eller 

socialt ursprung då detta kändes ovidkommande. I en kvalitativ studie bygger urvalsprocessen 

på att hitta personer med rätt förutsättningar för att få en djupare kunskap om de 

forskningsfrågor studien bygger på. För vår studie var föräldrar med barn i förskolan rätt 

förutsättning, och de föräldrar vi intervjuat har barn i förskolor där vi arbetar, har arbetat eller 

där vi gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. I studien intervjuar vi sammanlagt sex 

föräldrar till barn på olika förskolor. Redan ett begränsat antal intervjuer ger enligt Patel, 

Davidson (2011) ett stort material att arbeta med.  

 

3.4 Genomförande 
Vi följde Patel, Davidsons (2011) steg om att ge information i etapper. Vi började med att 

informera föräldrar muntligt om vår studie, och hur deras bidrag skulle användas, för att sedan 

fråga om de kunde tänka sig att ställa upp. De som var positiva fick motta intervjufrågorna per 

mail i förväg, vilket vi hoppades skulle ge dem tid fundera ut så uttömmande svar som 

möjligt. Vi informerade om att intervjuerna skulle spelas in och betonade att intervjuerna är 

konfidentiella. Att intervjun var konfidentiell betyder att vi vet vem personen är, men att det 

bara är vi och ingen annan som har tillgång till de uppgifterna (Patel, Davidson, 2011). Tid 

och plats för intervjuerna bokades antingen per mail eller per telefon. 

 

3.5 Bearbetning 
Intervjuerna spelades in med diktafon och mobiltelefon och varade allt mellan 6 till 30 

minuter. Anledningen till att intervjuerna skiljer sig åt i tid, beror på hur mycket diskussioner 

samtalet bjöd på. Under en intervju kan personer vara fokuserade på sina svar, men också 

vilja diskutera och samtala olika mycket om sina svar. Inspelningarna transkriberades sedan 
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av samma person som gjort intervjun. Inspelningarna spelades upp lite i taget och många 

gånger för att få en så exakt transkribering som möjligt. Efter att ha gjort om intervjuerna till 

skriftlig text delades frågorna och svaren in under våra två forskningsfrågor. Det utskrivna 

materialet tolkades, strukturerades och centrerades enligt Kvales (1997)analysmetod, för att 

kunna plocka kärnan i intervjun och få ut det väsentliga. Vi markerade och belyste sedan citat 

som var extra värdefulla för resultatet och arbetade in dem i litteratur och tidigare forskning. 

 

3.6 Etiska övervägande 
Vi har i denna studie utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden 

är individskyddskravet som kan konkretiseras i fyra huvudkrav.  Informationskravet, vi har 

informerat de intervjuade om studiens syfte, samt att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet, deltagarna är myndiga och har 

själva bestämt att medverka i studien. De intervjuade var alla myndiga och vi har inte utövat 

någon påtryckning för att få dem att medverka i studien. Konfidentialitetskravet, uppgifterna 

om de deltagande intervjupersonerna har getts största möjliga konfidentialitet och deras 

personuppgifter har förvarats så att ingen obehörig haft tillträde till materialet. Vi har endast 

själva haft vetskap om de intervjuades identitet och använt bokstavskoder för att särskilja 

intervjuerna åt, vilket gör att ingen utomstående kan koppla en intervju till någon person. 

Nyttjandekravet, intervjuerna används endast till denna forskningsstudie. 

3.7 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet består enligt Bryman (2008) av fyra delkriterier. Dessa är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera(Bryman, 2008:354).  

Vad gäller trovärdighet har vi använt oss av det som kallas respondentvalidering, detta 

innebär att vi erbjudit de personer som medverkat i vårt examensarbete att ta del av arbetet i 

sin helhet. Detta ger de deltagande personerna en möjlighet att bekräfta att vår beskrivning av 

resultatet är korrekt. Överförbarhet. Vi har strävat efter att få så rikliga svar som möjligt av 

dem vi intervjuat. I enlighet med den kvalitativa intervjun har vi gått på djupet för att ta reda 

på hur föräldrar ser på relationen mellan lek och lärande. Vi inser att svaren kunde varit 

annorlunda om personerna intervjuats av någon annan eller under andra omständigheter. Vi 

beskriver därför genomförandet så noggrant vi kan för att ge läsaren en bild av hur 

intervjuerna genomförts. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Pålitlighet. Vi har i detta forskningsarbete intagit ett granskande synsätt, vilket innebär att vi 

redogör och kan säkerställa att alla delar i denna forskning utförts på ett korrekt sätt. Allt vårt 

material, från problemformulering till inspelningar och transkriberingar av intervjuer fanns 

tillgängligt för granskning av vår handledare. 

En möjlighet att styrka och konfirmera. Vi är medvetna om att det inte går att vara helt 

objektiva i forskningen, men har strävat efter att beskriva många olika teorier om vårt 

forskningsämne. Vi har inte låtit personliga värderingar och teoretiska inriktningar påverka 

utförandet och slutsatserna i undersökningen. Vi har varit öppna för resultatet, även om det 

inte bekräftat vår förförståelse. 
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4. Resultat  

4.1 Lekens koppling till utveckling och lärande 
Föräldrarna svarade väldigt individuellt på vad lek betyder för just dem. Många kom tidigt i 

tankarna in på lärande genom lek. Några av föräldrarna svarade att ordet lek innebär att man 

har roligt, en förälder sade man har skoj även som förälder och barn (Förälder 2), samspelet 

mellan barn och vuxen är viktig ansåg föräldern. En förälder menade att barns lärande fanns 

med i leken hela tiden, genom leken förbereder sig barnet för ”vuxenlivet”, föräldern 

sammanfattade ordet lek med social träning. Exempel på detta var rollekar, klättra i träd och 

organiserade och icke organiserade lekar. Leken är något tillåtande, en trygghet och är 

grunden för lärande (Förälder 3). 

 Barn leker ofta det de ser de vuxna göra i det verkliga livet men att de behöver fantasin för att 

göra verkligheten till en lek. Barnen bearbetar på så sätt händelser i deras närhet. Flera 

föräldrar menade att barnen ofta använder sin fantasi i sina lekar. Några fler svar på vad lek är 

var att barnen använder sig av fantasi i sina lekar, de lär sig konfliktlösning, samspelsträning 

och bearbetar händelser i livet både sorgliga och positiva för barnet. Förälder 6 tyckte att lek 

var att hoppa på studsmattan, leka med lego och leka mamma pappa barn. Samma förälder 

tyckte att IT- grejen var en lek också, föräldern tyckte först att IT var mer ett tidsfördriv för 

barnet än att barnet lärde sig, men att det även i vissa spel blev en slags kommunikation 

mellan barnen.  

 

Då tycker jag nog mer att it är ett tidsfördriv. Faktiskt. Men jag tycker det här är en jättesvår 

grej, för det är så nytt för oss, för vår generation, så det är ju svårt att veta liksom, för att det är 

en sorts lek, faktiskt. Jag menar de sitter och spelar Wii tillsammans[…]kommunikation mellan 

barnen faktiskt. (Förälder 6)  

 

Det var inte bara ett ”tidsfördriv” utan ett lärande också som kom fram i intervjun med denna 

förälder, som kom på sig själv i intervjun med att det fanns ett lärande i barnens spelande vid 

datorn.  

 

För mig så är lek någonting som är en av grundstenarna i livet[…] Jag tror inte bara att lek är 

bra, lek är nödvändigt utan såhär, lek är livet också. Lek är fascinerande. (Förälder 1) 

  

Två av föräldrarna menar att barnen genom rollekar lär sig samspel och turordning och hur 

man är en bra kompis. Genom dessa lekar så bearbetar barnen händelser i deras liv, det kan 

vara ett besök hos doktorn eller tandläkaren, en förälder sa så här:  
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[…] leker doktor och patient, då behöver man inte vara rädd för att gå till doktorn och få t. ex en 

spruta, kanske blir det lättare att gå till doktorn efter att ha bearbetat den i leken. Det kan också 

vara när de leker affär vad en vara kostar (Förälder 2).  

 

I alla dessa rollekar var föräldrarna överens om att barnen lärde sig det sociala samspelet, 

turordning, uttrycka sina känslor; glad, ledsen, arg och tolka andras känslor. En annan förälder 

såg i leken hur de lär sig att lösa en konflikt. Hon svarade att  

 

Jag tror all lek, även om det blir bråk i leken, så tror jag också att det är utvecklande. Man måste 

lära sig att lösa bråket, konflikthantering.  (Förälder 4) 

 

Barnen får även ett intresse av hur man räknar och om siffror genom leken på förskolan ansåg 

några föräldrar. Förälder 5 såg i leken hur de lär sig att lösa en konflikt. Hon menade på att 

det var utvecklande med konflikthantering. Andra svar på lärande var att de lärde sig 

bokstäver ett exempel på detta är en förälder som berättar om en bok som pedagogerna läser 

för barnen, monsterboken ABC, hennes barn har lärt sig nästan hela alfabetet på detta sätt. 

Mamman berättar vidare att hennes barn kan de olika kontinenterna.  

 

Nu kan hon inte sången, men hon kan åtminstone att Asien är en kontinent och att där finns djur 

och sen så kan hon ju inte sången och hon kan inte rabbla dem så, men hon kan….säger jag en 

kontinent så kan hon säga Europa t.ex. eller om någon säger att de varit i Australien så säger 

hon” ja, men det är en kontinent som finns i en sång. (Förälder 5) 

 

Förälder 3 sade att genom lek så hade barnen lättare att ta in kunskap. 

 

Att man leker fram lärandet. Det är mycket med det här med Reggio Emilia, ett lustfyllt lärande, 

lär sig in i andras perspektiv och synsätt. (Förälder 3) 

  

På vår fråga vad föräldern menade med lustfyllt lärande fick vi svaret att man leker fram 

lärandet, kunskapen (Förälder 3), genom detta sätt så blir barnen både forskare och 

medforskare.    

 

Förälder 1 nämnde ensamlek, att även i den lär man sig, det kan vara att hantera sina känslor 

och relationer, 

 

Du testar olika teorier. Det kan vara t ex. så här kunde man göra och testar det i leken. Jag säger 

si och du säger så.  
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Föräldern fortsätter med att säga  

För mig är lek lärande. Lek är lära för livet eller lära är livet, lever vi så leker vi, tror jag. Om vi 

ger oss förutsättningarna. Tar vi bort leken slutar vi lära. Både som barn och vuxna, tror jag. Allt 

blir mycket svårare.  (Förälder 1) 

 

Några av föräldrarna pratade om fri lek. Även om det är fri lek så finns lärandet där. En 

förälder sa så här om fri lek:  

 

Alltså jag kan tycka det är lite luddigt. De som är pedagoger ser ju det så klart.. det heter ju ofta 

fri lek och då vet man ju som pedagog att hur leken den, hur det liksom formar barnen och 

utvecklar barnen. Men som förälder kan det ju säkert ses som lite utfyllnadstid tyvärr. Att man 

inte kanske riktigt vet hur viktigt det faktiskt är. (Förälder 4)  

 

En annan förälder tyckte det är bra både med styrt och fritt:  

 

Det med fri lek tycker jag också är väldigt viktigt att ha, där kan barnen själva välja de lekar de 

vill, de bearbetar ändå viktiga grejor i sin lek och när man är på utflykter också finns både fri 

lek, men även styrd lek som vattenlek, bygg- och konstruktionslek. Det är bra både med styrt 

och fritt. Att pedagogerna går in i leken ibland och stödjer, för leken vidare.  (Förälder 3)  

 

Föräldrarna vi intervjuade hade ungefär samma tanke om lek, de menade att lärande och 

utveckling fanns med i leken hela tiden, i både styrd och fri lek. Men mer på ett informellt 

sätt. När de senare kommer till skolan blir det mer formellt, sa förälder 1, leken försvinner i 

allvaret. I förskolan tyckte förälder 1 att man lägger leken i centrum och barnen lär sig på ett 

lustfyllt sätt.  

4.2 Pedagogers delaktighet i leken 

  

Föräldrarna vi intervjuade svarade ganska olika på frågan om pedagogernas delaktighet i 

barnens lek. En förälder uttryckte sig så här:  

 

Du måste ju ha någon som leder dig. För att de ska lära sig något vettigt om man säger så, så 

måste du ha någon tanke bakom leken och då måste det vara en pedagog där. (Förälder 5) 

 

En annan förälder tyckte däremot att pedagogerna skulle hålla sig utanför barns lek och bara 

ingripa vid behov.  
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Jag tror att pedagoger är för aktiva, för normerande[…]leken styrs omedvetet av kulturella 

normer och föreställningar, värderingar om vad som är bra eller god lek eller utvecklande, jag 

tror man måste kanske tillåta många former av lek, vara mer passiv, låta barn leka, ingripa först 

när det verkligen behövs. (Förälder 1) 

 

Förälder 2 hade liknande tankar om pedagogens roll och menade att barnen själva måste få 

bygga upp sina lekar utan att vuxna lägger sig i och talar om hur allt ska vara. Även förälder 6 

ansåg att pedagoger skulle hålla sig utanför barns lek, och endast ingripa om det uppstod en 

konflikt. Föräldern tyckte att man skulle avvakta även där, då barnen måste lära sig att lösa 

sina konflikter själva. 

 

Förälder 5 jämför sin egen roll med en pedagogs roll i barnens utveckling,  

 

Om jag ser hemma när de leker i sandlådan, eller gungar eller vad de nu gör för något och det 

kommer en fågel och så säger man vad det är för fågel, då har jag ju ingen plan bakom det, men 

hade jag inte varit där och berättat det…och det gör ju en pedagog om de är med i leken. 

(Förälder 5) 

 

Här beskriver föräldern hur den vuxne kan ta till vara på de tillfällen som dyker upp och 

utnyttja en vardagssituation av lek till lärande.  

 

Förälder 4 ser pedagogernas roll som väktare av att leken går just till:  

 

Och de måste vara där så det inte blir någon mobbning, det tycker jag är jätteviktigt, att 

pedagogerna hela tiden finns i bakgrunden. Sen gäller det ju att kunna hålla en viss distans för 

man kanske måste låta barnen också försöka själva att lösa sina konflikter. (Förälder 4) 

 

Pedagoger som är närvarande i leken utan att störa, har möjlighet att snabbt rycka in och styra 

upp leken om det skulle behövas. På detta vis kan pedagogerna visa barnen hur barnen ska 

agera och visa respekt för sina kompisar, berättar föräldrarna och menar att pedagogerna ska 

stå för vissa ”nycklar”, som föräldern kallar det. Föräldern förklarar det som att det kan vara 

tips och idéer om hur en konflikt kan lösas, som redskap om hur man ska tänka och göra i 

olika situationer. Dels menar föräldern att pedagogerna hjälper barnen med dessa nycklar, 

samt att vissa nycklar få man ju av erfarenhet också (Förälder 4). 
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Miljön på förskolan förändras hela tiden beroende på barngruppens behov. Miljön har stor 

betydelse för leken och lärandet. Miljön inspirerar till lek, vilket även en av föräldrarna 

uppmärksammat: Här lägger förskolan leken i centrum. […]man tänker på barnen, ändrar 

miljön för leken[…] (Förälder 1).  

 

En förälder pratar om att de vuxna måste våga delta på riktigt i leken, rent fysiskt med sina 

kroppar. Det är okej att ha en just kroppskontakt i leken. Då lär man sig med kroppen[…] 

(Förälder 1). Föräldern som sa detta har arbetat med barn som inte kunde leka och inte 

förstod samspel. I arbetet gjorde de många kroppsövningar, kroppskontakt var en väldigt 

viktig del i arbetet här. Det kan vara genom beröring, massage, att våga röra vid varandra, 

pojke - flicka. Att röra vid varandra på ett naturligt sätt. Leken kan vara en bro till förtroende, 

att lära känna varandra. 
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5. Analys 

 

5.1 Lekens koppling till utveckling och lärande 
I resultatet kom vi fram till att flertalet av föräldrarna var överens om att barn lär sig hela 

tiden, det spelar ingen roll om det är styrd lek eller fri lek. Intervjuerna visar också att 

föräldrarna är väldigt medvetna om att lek och lärande är sammanlänkade, och de beskrev 

många olika situationer på lek där olika typer av lärande uppstod. Föräldrarna kunde se 

lärande genom rollek, ensamlek, bygg- och konstruktionslek och andra aktiviteter som finns 

med under barnets dag på förskolan. Aktiviteterna kan vara sångstund, sagostund, matstund, 

utflykter och lek på gården. En förälder ansåg först, att sitta vid datorn och spela var ett 

tidsfördriv men kom vid närmare eftertanke på att det kan finnas ett lärande med it, det beror 

på vad man väljer att spela. Barnen kan genom detta lära sig att kommunicera med andra barn 

när de spelar tillsammans. Föräldrarna ansåg att barnen genom leken lärde sig turordning, 

socialt samspel, uttrycka känslor, förstå sina kompisar, konflikthantering, utveckla sin fantasi, 

siffror, bokstäver och fakta. Leken startar redan på skötbordet och är ett lustbetonat samspel 

mellan förälder och barn. De får en kontakt som är äkta och djup genom att kommunicera 

med varandra på ett lekfullt sätt (Lillemyr, 2002).  

 

Föräldrarna beskrev lek som något lustfyllt, roligt, skoj, men också som en grund och trygghet 

för lärande för livet. Föräldrarna ser ett lärande och en utveckling genom barns rollekar 

tillsammans med andra barn, barnen får då en förståelse för att deras kompisar tänker olika. I 

detta sociala samspel lär sig barnen enligt föräldrarna att kompromissa, uttrycka och tolka 

sina känslor och ta hänsyn till varandra. Piaget menade att när barnen leker med varandra så 

sker det samtidigt en utveckling bland barnen (Öhman, 2011). Detta sker enligt Piaget i och 

med att barnen har olika uppfattningar och erfarenheter samt beroende på vilken miljö de 

kommer ifrån. Liknande skriver Williams (2006) om barn som kommer från olika miljöer och 

när de möts i samma miljö, förskolan, så kan en konflikt uppstå eller så kan en lek få nya 

infallsvinklar. Barn lär sig av sina handlingar och att när barnet leker med andra barn så 

ifrågasätts deras egna uppfattningar av de andra barnen (Williams, 2006). På så vis utvecklas 

barnets tänkande. I vårt resultat såg vi att föräldrarna var ense om att barnen i deras rollekar 

med andra barn lärde sig det sociala samspelet, turordning, uttrycka sina känslor och tolka 

andras känslor. I och med barnens olika erfarenheter så förändras barnets tankar om 

omvärlden. Piaget ansåg att parallellt med att barnet samspelar med omvärlden så sker det en 

utveckling hos barnet. Leken bidrog enligt honom till tänkandets utveckling (Öhman, 2011). 
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Föräldrarna ser leken som en social process där barn utvecklas och lär sig (Vygotskij i 

Öhman, 2011). En förälder såg på rollekar som ett sätt att lära sig hantera sina känslor, såsom 

arg, ledsen och glad samt att de lär sig turordning. Föräldrarna menade att barnen använder 

sin fantasi i lekar. Vygotskij ansåg att barnens lek har betydelse för att kunna fantisera och 

utveckla detta. Genom att först fantisera om sina egna erfarenheter så byggs leken på med nya 

händelser och erfarenheter. I leken kan barnet göra det som hon/han inte skulle klara av i 

verkligheten (Öhman, 2011). Alla lekar innehåller regler och dessa regler uppfinner barnen 

själv. Genom rollekar t.ex. doktor så bearbetar barnen sin rädsla för sprutor och när de leker 

affär kan de lära sig om siffror och vad en vara kostar enligt en förälder.  

 

Förälder 1 menade att barn lär sig hela tiden bara genom att leka med andra. Barn lär sig tala 

och tänka hur de ska handla genom samspel med andra barn och vuxna i leken (Vygotskij i 

Öhman, 2011). Samma förälder beskrev hur viktigt det är att man ändrar miljön för att gynna 

leken, föräldern menade att lek kräver tid och rum. Williams skriver att en lärande miljö är 

viktig för barnet, en miljö där barnen kan vara delaktiga och lära sig på ett positivt sätt. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) beskriver det lustfyllda lärandet med att de vuxna 

deltar i barnens upptäckt. Den vuxna utforskar tillsammans med barnet och de andra barnen. 

Det blir en kollektiv handling, ett samspel, där alla koncentrerar sig på en upptäckt och 

samtalar om denna. Det blir en lärprocess, ett lustfyllt lärande som leks fram (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003). Det räcker inte med en genomtänkt och välplanerad miljö för att 

barnen ska leka en utvecklad lek, de vuxna är nödvändiga och trygghet, ostördhet och att ha 

lekens verktyg (Knutsdotter Olofsson, 2003:111) är nödvändigt för barnens lek. Vygotskij 

ansåg att lek består av regler och lust. En förälder talade om lustfyllt lärande och hur viktigt 

detta var för barnet. Genom lust lär barnen sig, att man leker fram lärandet och har skoj 

tillsammans. Genom lek tar barnen in kunskap lättare, det blir ett lustfyllt lärande. Johansson 

& Pramling Samuelsson (2003) skriver att lek och lärande blir ett.  

 

 

En förälder i vår undersökning ser att leken skapas när barnet känner sig trygg med de vuxna, 

som i ett ”tredje rum” där barnet har en trygg samspelande relation till de vuxna, vilket 

innebär att i det rummet kan barnet leka, utvecklas och vila (Winnicott i Öhman, 2011).  Tar 

vi bort leken så slutar vi att leva, menar föräldern. Grunden för all inlärning och anpassning i 

livet är lek enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007). 
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5.2 Pedagogers delaktighet i barns lek 

 
Även om barnet får spela huvudrollen i lärprocessen innebär det inte att den 

vuxne ska strykas från rollistan (Bjervås, 2003:66). 

 

 

I intervjuerna har vi sett att en del av föräldrarna tycker det är viktigt för pedagoger att finnas 

tillgängliga, att vara närvarande i barnens lek och att kunna ingripa om det behövs, eller om 

de behöver hjälp att vidareutveckla leken. I det sociokulturella perspektivet ses pedagogen 

som en viktig del av ett sammanhang för lärande. I litteraturgenomgången framhäver 

författarna pedagogernas roll i barns lek och pekar på hur de kan vara ett stöd, förebilder och 

bidra med fantasi. Många av föräldrarna kunde se hur viktig denna roll är, men det finns 

samtidigt föräldrar som har en avvikande uppfattning. Alla föräldrar var dock inte övertygade 

om att pedagoger behövs i leken, utan vissa tyckte att de bara ska finnas i bakgrunden, eller 

endast ingripa vid konflikter som barnen inte kunde lösa själva. Fröbel ansåg att en vuxen 

skulle vara närvarande hela tiden. Han menade att den vuxna skulle hålla sig i bakgrunden, 

och inte styra och bestämma i leken (Lindqvist, 1996). Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) menar att det är en balansgång mellan att låta barnen leka ostört och pedagogens 

föresats att rätta den. En bra balansgång kan vara en pedagog som deltar i barns samspel för 

att berika fantasin och stödja kreativiteten i första hand, istället för att korrigera rätt och fel, 

oavsett om det gäller lek eller lärande. En anledning till föräldrarnas olika synsätt på 

pedagogers roll i barns lek kan vara vilket perspektiv föräldrarna själva har på lek och vad de 

lägger in i det begreppet. En förälder ansåg att pedagogen bör hålla sig passiv i barnets 

lärprocess, vilket kan liknas vid Piagets tanke om att barn lär mest av andra barn och denna 

kunskap kan inte ersättas av andra vuxna (Williams, 2006). En annan orsak till att pedagogens 

roll inte uppfattas som viktig av föräldrar kan enligt vår tolkning vara att förskolor inte är 

tillräckligt bra på att visa hur de använder sig av leken och vilken roll pedagogen spelar i den. 

 

En förälder uttryckte att det måste finnas någon tanke bakom leken och att då måste det också 

finnas en pedagog där. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att de 

vuxna måste finnas med i barns lek och stötta dem. I leken kan den vuxna komma med 

utmanande frågor som utvecklar barnens tankar och funderingar. De vuxna kan hjälpa barnen 

att vidga sina erfarenheter, genom att starta diskussioner och låta barnen ta del av många olika 

perspektiv (Vygotskij i Doverborg och Anstett, 2003). Andra föräldrar lyfte vikten av att 
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pedagogerna tänker på barnen genom att planera och ordna miljön för leken, samt att leken 

ges tid. I enlighet med ett sociokulturellt perspektiv på lärande sker utveckling och lärande i 

ett sammanhang. I detta sammanhang finns, precis som föräldrarna var inne på, flera viktiga 

aspekter, så som barnen, pedagogerna och miljön. Vygotskij beskrev det nödvändiga 

samspelet mellan barn och vuxna, vilket har betydelse för barnets potentiella utvecklingszon. 

Med detta menade han att barn i leken kan inta roller och testa saker de annars inte skulle 

våga eller klara av, men som de med stöd av pedagoger och tid att träna så småningom skulle 

behärska (Öhman, 2011). En liknande diskussion förde även föräldrarna som menade att 

pedagoger kan stötta och komma med tips i lekar för att bygga på utvecklingen. 

 

En av föräldrarna berättade att leken kan hjälpa barnen att bearbeta rädslor som att gå till 

doktorn om de leker doktor, eller att bearbeta känslor och tankar efter dödsfall och vid 

sjukdom i familjen. I den här typen av rollek kan en pedagog inta rollen som patient och 

barnet får prova att vara doktor, att vara den som ger sprutor, lyssnar med stetoskop osv. Den 

psykodynamiska teorin med Freud i spetsen hävdade att barn bearbetar känslor och rädslor i 

leken. 

 

En förälder ser pedagogen som nödvändig för att hindra mobbning, och för att stärka barnens 

självkänsla. Det finns ett gammalt talesätt som lyder: Barn gör inte som man säger, de gör 

som man själv gör. Barn lär sig om de sociala regler vi har i samhället (Öhman, 2003). Därför 

menar hon att pedagogen måste delta i barnens lek och föregå med gott exempel, att visa hur 

man kan agera och behandla andra runt omkring oss. Liknande skriver Knutsdotter Olofsson 

(1987), att barn lär sig att leva med andra människor och fungera socialt i samhället genom 

leken och pedagogerna behövs där som goda förebilder, för alla barn kan inte leka. Många 

barn har svårt att tyda leksignaler, är otrygga och har svårt att förstå vad som är ”på lek”, eller 

vad som är på riktigt. Den vuxna måste vara tydlig här och genom att själv medverka i leken 

kan denne hjälpa till och stödja barnet i leken så att han eller hon förstår leksignalerna och kan 

ta till sig lekreglerna. Den vuxne för om barn leker, hur barn leker och vad barn leker 

(Knutsdotter Olofsson, 2003:111). Pedagogens roll som en förebild för barnen innebär att 

möjliggöra att alla barn som vill kan delta i leken, samt visa hur man kan ta sig in och ur olika 

situationer. Pedagogen är också ett stöd för de barn som ännu inte lärt sig tyda lekens signaler. 

Det är anknytningen till den vuxne som behövs för att barnet ska utvecklas i den sociala leken 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006, Folkman & Svedin, 2003).  
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När man deltar i barnens lek är det som att lyssna till vad de säger och vad de tänker. 

(Knutsdotter Olofsson, 2003:113) 

 

  

Intervjuerna visar att föräldrarna anser att pedagoger är viktiga för barnen i leken, fast på 

olika sätt. Att vara närvarande och stötta dem om det skulle behövas, men också för att tillföra 

kunskap och vidareutveckla barnens tankar. Föräldrarna uttryckte också att det är viktigt att vi 

pedagoger anpassar vår verksamhet och miljö på förskolan till barnens behov.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Genom att intervjua föräldrar på olika förskolor ville vi undersöka hur föräldrar till barn i 

förskolan ser på relationen mellan barns lärande och lek. Det sägs ofta att föräldrar tror att 

förskolan bara är barnpassning. Så var det kanske förr, för bara tio år sedan. Men i och med 

att läroplanen har förnyats så har förskolans arbetsinsatser förändrats. Ett av förskolans 

uppdrag är att den ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I resultatet kunde vi se att de 

flesta föräldrar har en vetskap om att det finns ett lärande i barnens dag på förskolan. Detta 

lärande sker varje dag genom barnens lek, i både den fria och den styrda leken. I föräldrarnas 

svar fann vi att de kunde koppla fleras olika sorters kunskap till lek, allt från 

kunskapsbaserade fakta till emotionell och social utveckling. Vygotskij menade att det inte 

går att skilja lek och lärande åt, och så uppfattade vi att många av föräldrarna också 

resonerade. I intervjuerna var öppningsfrågan: Beskriv vad lek är för dig. Redan här kom de 

flesta av föräldrarna in på lärande. Många av kommentarerna rörde just det som Vygotskij 

stod för, att lärande sker i ett sammanhang, och att lek och lärande är oskiljbara. 

   

För mig är lek lärande[…] Tar vi bort leken, slutar vi lära. (Förälder 1) 

 

Det var förvånande att föräldrarna i studien så klart kunde se ett samband mellan lek och 

lärande, eftersom vi uppfattat att många pedagoger inte trodde att föräldrarna värdesatte leken 

som ett verktyg i barnens lärprocesser. Detta skapade funderingar kring varför pedagogerna 

upplevde detta. Kan det istället vara så att det brister i kommunikationen mellan pedagoger 

och föräldrar, eller är det helt enkelt så att det är föråldrade synsätt som hänger kvar och att 

kommentaren ”Har ni bara lekt idag”, har blivit en slentrianmässig fråga? De förutfattade 

meningarna om föräldrarnas tankar kring samspelet mellan lek och lärande är kanske 

förlegade och bör förpassas till arkivet. Enligt vår erfarenhet har förskolor blivit mer 

medvetna om att de måste inkludera föräldrarna i verksamheten. Förskolorna har också blivit 

bättre på att presentera aktiviteter och förklara hur de stimulerar och utvecklar barnen. 

Pedagogerna tar upp om dessa aktiviteter och lärprocesser under utvecklingssamtal som de 

har med föräldrarna under året. Ett annat sätt att visa föräldrarna att lek och lärande hör ihop 

är den dokumentation som sätts upp på väggar i form av bilder och text som kan kopplas ihop 

med läroplanen för förskolan. Föräldrarna blir mer delaktiga i verksamheten på detta vis.  
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Anledningen till att studien visade på detta resultat tror vi kan ha stor del i att fler föräldrar är 

mer medvetna om att förskolan har en läroplan att följa, en läroplan som betonar att leken är 

viktig för barns utveckling och där det lustfyllda lärandet är centralt. En av föräldrarna i 

studien ansåg att förskolor i Sverige verkligen lägger leken i centrum, och ger den tid och 

rum. Föräldern menade att många förskolor fokuserar på barnen och deras utveckling och 

anpassar miljön för dem.  

  

Det var både roligt och intressant att föräldrarna så tydligt såg hur viktig leken är som verktyg 

i förskolans verksamhet. Frågan vi ställer oss nu är varför så många pedagoger verkar tro att 

föräldrarna inte värdesätter verksamhetens aktiviteter. Det skulle kanske vara utvecklande för 

både pedagoger och föräldrar att kontinuerligt föra diskussioner om vad lek och lärande är, 

och hur förskolan arbetar med detta. Detta förslag kom faktiskt även från en av de intervjuade 

som såg att en diskussion om just lek är önskvärd. 

 

I vårt arbete ville vi också undersöka hur föräldrar ser på pedagogers delaktighet i barns lek. 

Studien visar på många olika tankar kring pedagogens delaktighet i barns lek. Några av 

föräldrarna ville att pedagogerna skulle vara med barnen i leken och stötta dem i leken när det 

behövdes. Föräldrar kunde se att om en pedagog hela tiden är närvarande kan denne fånga de 

lärsituationer som naturligt uppstår, bidra med fantasi, samt värna om att alla barn som vill 

kan delta. En del av de intervjuade likställde sin föräldraroll med en pedagogs roll och 

menade att den vuxne är viktig i barnens lek och bör finnas med i eller intill leken för att 

utmana tankar och blåsa liv i leken om det behövdes. 

 

Flera av föräldrarna ansåg att det är när barnen råkade i konflikt med varandra som 

pedagogerna skulle vara där och stötta och visa hur en konflikt kan lösas. Pedagogen skulle då 

enligt föräldrarna ge barnen verktyg i form av tips och idéer om hur de kan agera för att lösa 

konflikten. Denna inställning kan kanske kopplas ihop med hur föräldrarna tänkte på 

pedagogens roll som en föräldraroll. Många föräldrar vill hjälpa barnen att lösa konflikter och 

föregå med gott exempel.  

 

En del av föräldrarna ville att pedagoger skulle hålla sig borta ifrån leken och mer bara 

ingripa om det verkligen behövdes. Detta kopplar vi samman med Piagets konstruktivistiska 

teori om att pedagogen bör förhålla sig passiv i barns lärprocess. Föräldern i detta 

sammanhang tyckte att pedagogerna ofta var för snäva i sin syn på vilka lekar som var okej. 
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Detta kan vi känna igen från olika verksamheter vi varit i kontakt med, så som arbetsplatser 

och vfu - platser. Det är bra om pedagogerna har en gemensam syn på vad som är en god och 

utvecklande lek, samt att ibland ställa frågan om vilka normer och regler följer jag? Föräldern 

tyckte att pedagogerna skulle vara mer tillåtande när det kom till lek. Om en vuxen hela tiden 

står bredvid och kommer med pekpinnar om hur en lek ska gå till, tappar barnen gärna lusten. 

 

Av resultatet kan vi utläsa att det finns nästan lika många tankar om pedagogers delaktighet i 

barns lek, som det fanns föräldrar i intervjuerna. I vår första forskningsfråga var svaret väldigt 

enhälligt. Ja, föräldrarna ser ett tydligt samband mellan lek och lärande. I denna, vår andra 

forskningsfråga, får vi nog säga att föräldrarna har väldigt skilda uppfattningar om 

pedagogens roll i barns lek. Som vi skrev i analysen kan resultatet bero på att föräldrarna har 

olika synsätt på hur lek och lärande hör ihop. De kan vara övertygade om att det finns ett 

samband, men kanske inte räknar in pedagogen som en viktig länk. En annan orsak till att 

föräldrar inte ser hur pedagoger kan vara en tillgång i barns lärande genom lek kan bero på 

vilken syn de har på lärande. Tänker de på det informella lärandet, är det enligt Nelson och 

Svensson (2005) ett lärande som sker spontant, uppstår av ett intresse och här finns ingen 

målbild. I ett informellt lärande behövs ingen pedagog. Men i ett formellt lärande finns det en 

målbild, och här krävs det planering, utav en pedagog. Föräldrar som inte är informerade om 

förskolans läroplan och införstådda med de strävansmål som förskolan måste arbeta i riktning 

mot, kanske inte heller ser hur det formella lärandet är nödvändigt, varför pedagogen inte 

heller ses som en drivande nödvändig kraft. En didaktisk konsekvens av detta innebär att 

ansvaret vilar på förskolans pedagoger att inkludera föräldrarna i förskolans strävansmål, och 

vi kan se hur detta skulle bidra till att missuppfattningar om verksamhetens aktiviteter kunde 

undvikas. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Denna studie bygger på en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ forskning bygger på 

tolkningen av ord. Vår tolkning bygger på de sex genomförda föräldraintervjuerna. Vi är 

nöjda med valet att spela in intervjuerna, då det känns omöjligt att hinna anteckna en intervju 

och hinna få med allt och så exakt som det uttrycks. Kvale (1997) skriver att problemen med 

att transkribera en inspelad intervju till skriftlig text kan vara att så fort texten är klar, ses den 

som det enda pålitliga empiriska datamaterial i intervjuprojektet. Man måste därför tänka på 

att den endast är en konstruktion av den muntliga kommunikationen där forskaren gjort en rad 
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bedömningar och avväganden i sammanhanget. Enligt Bryman (2008) bygger mycket av 

kritiken mot just kvalitativ forskning på att det är just forskaren som valt ut vad som är viktigt 

att fokusera på, samt att det finns risk för att det under intervjuerna byggs upp personliga 

förhållanden mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad, vilket kan göra att svaren 

blir av en viss karaktär. Vi har under tolkningsprocessen försökt att lyfta fram alla olika 

perspektiv som dykt upp i intervjuerna.  

 

Utifrån vårt syfte och vår frågeställning gjordes en intervjumall med fem frågor. Förutom 

dessa fem frågor ställdes i vissa fall följdfrågor med syftet att få så uttömmande svar som 

möjligt. Antalet frågor och antalet intervjuade kan ses som ett tunt material, men att 

transkribera en inspelad intervju tar lång tid då varje ord och varje paus är viktig, och vi 

upplever att materialet gav oss tillräckligt för att kunna genomföra studien. 

 

Intervjufrågorna var öppna vilket uppmuntrade föräldrarna att svara fritt med längre svar. Att 

intervjuerna varit öppna och personliga ser vi som en tillgång, då vi anser att vi fått 

uttömmande svar och kunnat följa upp de förbestämda frågorna för att verkligen få en djupare 

förståelse för ämnet. Frågorna skickades ut i förväg till de som intervjuades vilket kan ses 

som att svaren då blev konstruerade, men tanken med detta tillvägagångssätt var att inte ställa 

någon mot väggen, att ta bort känslan av att inte kunna svara rätt eller tillräckligt bra. Istället 

ville vi uppmuntra föräldrarna att fundera och tänka igenom sina svar för att komma åt deras 

innersta funderingar. Alternativen till kvalitativa intervjuer kan exempelvis vara 

enkätundersökningar eller strukturerade gruppintervjuer, men bägge dessa metoder valdes 

bort. I en enkätundersökning kan det vara svårt att komma åt rikare svar och man missar 

möjligheten att vidareutveckla den intervjuades tankar med följdfrågor. Om vi hade använt 

oss av strukturerade gruppintervjuer hade risken för att föräldrarna skulle påverka varandra 

och ge oss liknande svar ökat. I gruppintervjuer kan det kännas obehagligt att komma med 

synpunkter som inte delas av andra, eller så tar någon eller några mer plats vilket resulterar i 

att inte alla föräldrar fått samma förutsättningar att berätta och beskriva sina tankar om ämnet. 

Vi är nöjda med valet av metod då vi upplever att det varit ett fungerande verktyg i vår 

undersökning. 

6.3 Fortsatt forskning 
Studien visar att föräldrarna ser ett tydligt samband mellan barns lek och utveckling. 

Pedagogens roll i denna process är enligt föräldrarna oklar och skulle behöva förtydligas.  Det 
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hade varit intressant att se om svaren blivit annorlunda om studien utförts på förskolor med 

större spridning vad gäller kulturell och social bakgrund, hur hade föräldrarna besvarat 

frågorna här? Det hade även varit intressant se barnens perspektiv, förslagsvis en studie med 

observationer och intervjuer av barn. Hur uppfattar de sitt eget lärande? När och hur upplever 

barnen att de lär sig, och ser dem pedagogen som värdefull i leken och lärandet? 

 

Slutord 
Syftet med den här studien var att undersöka hur föräldrar ser på samspelet mellan lek och 

lärande, samt hur de ser på pedagogens roll i barns lek. Vi valde ämnet lek eftersom vi anser 

att lekens betydelse för barns utveckling är väldigt viktig, och för att vi var nyfikna på att se 

om föräldrakommentaren ”Har ni bara lekt idag?” stämde överens med hur föräldrar faktisk 

ser på lek och lärande. Vi intervjuade föräldrar med barn på förskola och analyserade deras 

svar med hjälp av relevant litteratur. Resultatet visar att föräldrarna är samstämmiga i sin 

övertygelse om att lek är något värdefullt och viktigt för utvecklingen. Huruvida de ansåg vad 

pedagogens roll i barns lek var är svaren spridda. Med den här undersökningen vill vi dels 

väcka ett intresse för en öppen dialog på förskolorna om barns lek och lärande, men också 

sprida vår erfarenhet av hur vi kan kommunicera och samarbeta med föräldrarna för att gynna 

varje barns utveckling. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor föräldrar 

 

1. Vad är lek för dig? 

 

2. Kan ni se samband mellan lek och lärande(ge gärna exempel)? 

 

 

3. Hur upplever ni att förskolan använder sig av leken i verksamheten? Utveckla?  

 

 

4. Tycker ni att pedagogerna ska vara mer delaktiga i barnens lek? På vilket sätt? 

 

 

5. Är det något mer ni vill berätta om lek? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


