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ABSTRAKT 
 

Syftet med studien var att undersöka hur äldre förskolebarn och barn i förskoleklass talar 

om lek på olika sätt. Detta gav två stora frågeställningar som löd: Hur talar barn kring 

lek? samt Hur resonerar barn kring pedagogers involvering i lek? Den metod som 

användes var barnintervjuer med sammanlagt 80 barn varav 68 sexåringar och 12 

femåringar. Intervjuerna gjordes på sammanlagt tre olika skolor och i en förskola. 

Resultatet i studien visar att barn ser lek som någonting roligt, där lek förklaras med 

namnet på en specifik lek eller med en förklaring i ord om vad lek är. Barn leker för att 

det är roligt och för att få energi och för att kroppen behöver lek. Barn anser att det går 

att lära sig i lek och kopplar detta till ett lärande som handlar om att utveckla sin lek eller 

lära sig nya lekar samt att lära sig att vara en bra kompis. När barn involverar lärare i lek 

sker det på barns egna villkor och görs ofta när kompisar saknas i leken eller när hjälp av 

en mer kunnig person behövs. Barn nämner även de förbjudna lekar som finns där krig 

och springlekar har en given plats. Utifrån detta resultat har frågeställningarna besvarats 

på ett intressant sätt. 
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1 INTRODUKTION 
 

Vad vore förskolan utan lek? Lek är en av förskolans viktigaste byggstenar och 

innehåll, vilket många forskare har undersökt vikten av samt skrivit om. Forskning 

om vad lek är görs i stort sett hela tiden och dess betydelse diskuteras gällande barns 

utveckling och lärande samt hur förskolan ska kunna bygga och utveckla 

verksamheten med lek som grund. Många forskare har undersökt hur vuxna i 

förskolan ser på lek men inte lika många har undersökt barns egen syn på lek och 

lärande, vilket är fokus i denna studie. Studien diskuterar exempelvis barns syn på 

lek gällande när lek sker samt när lek inte sker, om det finns någonting som går att 

lära sig i en lek samt vad barn anser om pedagogers involvering i lek.  

Med en kunskap om barns funderingar kring lek så är det lättare att förstå barns lek. 

Just innebörden av lek och vad som är viktigt för ett barn är intressant för att kunna 

skapa och utveckla en ännu bättre verksamhet i förskolan för de barn som tillbringar 

sina dagar där. Hjorth (1996) berättar om pedagogers viktiga uppgift i förskolan när 

det gäller lek och att visa för barn att deras lek är viktig för pedagoger (Hjorth 1996). 

Personal i förskola vet att lek är viktig men det behöver även visas ett intresse så att 

barn märker att pedagoger ser leken som viktig och att barn får bekräftelse i sin lek. 

Det är viktigt att vara närvarande och finnas där när barn behöver stöd. Hjort säger 

att barn skapar sin lek men att pedagoger i förskolan därefter måste hjälpa barn så att 

leken kan överleva (Hjorth 1996). Dessa är viktiga tankar och funderingar att ta med 

sig. King (1979) berättar att de aktiviteter som innefattar lek ger mer förståelse i det 

som sker, än det som görs utan att blanda in lek. Enligt King tror barn att lärande och 

styrda aktiviteter är viktigare än leken då lärare avbryter barn i lek oftare än i en 

styrd lärandeaktivitet samt att lärare är mindre engagerade i barns lek än i en 

lärandesituation som en lärare styr över (King 1979). 
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2 BAKGRUND 

I nedanstående stycken tas barns syn på lek upp angående vad lek är, varför barn i 

själva verket leker, när lek inte sker och ifall det finns någonting att lära sig i lek. 

Bakgrunden tar upp barns egen syn på pedagoger i lek och därigenom pedagogers 

involvering i lek. Det diskuteras även vad pedagoger gör när de inte är involverade i 

barns lek. Lekar som anses förbjudna tas upp samt pedagogers syn på lek. 

2.1 Barns syn på sin lek 

Olika forskare har undersökt barns syn på lek och kommit fram till olika saker 

genom olika undersökningar och studier som gjorts inom ämnet. Studier tar upp 

olika delar av lekbegreppet såsom vad lek är, hur barn ser på lek och lärande var för 

sig samt hur lek och lärande kan ses som två begrepp som går in i varandra. Vad som 

anses viktigt i en lek tas även upp och diskuteras. 

Glenn. M., Knight, J.C., Holt, L.N. & Spence, C.J. (2013) är några av de forskare 

som undersökt vad barn själva tänker om lek och hur de resonerar. Författarna 

berättar i sin studie om att barn ser saker som de tycker är roliga som lek och skiljer 

dessa från saker som de inte anser roliga. I det flesta fall ser barn det mesta som lek 

så länge inte aktiviteten i fråga är tråkig. Barn i studien tar även upp saker som att 

använda energi och att svettas som en definition på lek. I studien placerades det ut 

bord med bilder och med klistermärken, ett annat bord hade pennor, saxar, lim och 

annat ritmaterial. I små grupper skulle barn rita bilder och teckningar som svar på 

frågor om vad de leker, med vem och vilka de leker, var lek sker samt vad ordet lek 

betyder. Efteråt fick varje barn enskilt med en vuxen berätta om vad som finns på 

teckningen och orsaken till det som ritats. Istället för att svara på intervjufrågor fick 

barn själva berätta om sina teckningar. Varje barn fick sedan välja om de ville berätta 

och visa sin bild för sina kompisar och därefter fick de diskutera och prata om 

exempelvis vad som gör lek till just lek. Studien visar att barn ser många av 

aktiviteterna i skolan som lek såsom sport, utomhuslekar och vilda lekar, även 

bygglekar och pyssel, att spela spel samt att lyssna på musik och leka med kompisar 

(Glenn m.fl 2012). 

Hjort (1996) skriver i sin avhandling att barns lek har ett innehåll som redan innan är 

bestämt och som barn också är medvetna om. Hjorth nämner i sin avhandling att 

barn har olika roller och bygger dessa på fantasi. Hon skriver att lek blir meningsfull 

när mål och motiv passar ihop och att när barn har ett mål med sin lek, kan de också 

se och reflektera över om målet nåtts genom sina handlingar i lek. Hjort berättar om 

äldre barns lek i förskolan, den är inriktad på ett mål. Vilja styr barn i denna ålder 

och de kan börja tänka lek även i form av ett lärande (Hjort 1996). 

Studier angående barns syn på lek har också gjorts av bland annat Howard (2002). 

Hon berättar om sin studie med barn som fick visa sin syn på vad lek och lärande är. 

Barnen fick sortera upp 26 foton i antingen lek/lärande eller lärande/inte lärande. 

Barn fick här välja på lek, arbete eller lärande när de tittade på dessa foton. Denna 

studie visar att barn kunde skilja på lek/lärande och på lärande eller inte lärande. Det 

gick att se att barn kopplade ihop lek med ”inte lärande” och arbete med lärande 

(Howard 2002). 
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I en annan pilostudie av Howard (2002) som nämns i den tidigare nämnda artikeln,  

har barn även där tillfrågats om sin klassrumssituation där de fick svara på vad de 

gjorde i olika situationer och då kom ofta svaret i form av ”Jag leker” eller ”Jag lär 

mig/arbetar”. Utefter detta ställdes frågor om varför just det som gjordes var lek, 

lärande eller arbete. Barn i studien använde sig av olika situationer i sitt val såsom 

om pedagogen var där eller om aktiviteten skedde vid ett bord eller liknande. Barnen 

såg alltså kopplingar mellan lek och ”inte lärande” respektive arbete och lärande. 

Barn särskiljer lek från arbete i de allra flesta fall och även lärande från ”inte 

lärande” i stor utsträckning. Barn ser enligt undersökningen oftare en situation som 

ett arbete och ett lärande om en vuxen är med (Howard 2002). McInnes (2011) 

skriver att lek väljs av barn och detta gör att de också presterar bättre och detta ger 

mer lärande än när barn har en vuxen bredvid sig som styr (McInnes 2010 ur 

McInnes m.fl. 2011). Howard (2002) tolkar Ofsted och hans tankar och skriver att 

barn ser lek som någonting som de väljer själva (Howard 2002). 

I en av Howards (2004) senare studier har hon även där undersökt barns syn på lek 

och lärande och hur barn kategoriserar dessa två ämnen. Undersökningen skulle 

bidra till att ge kunskap om hur länken mellan lek och lärande kan ses på olika sätt. 

Barn fick även här titta på olika fotografier som de skulle sortera i kategorierna; 

lek/inte lek; lärande/inte lärande. Bilderna var alla uppdelade i olika kategorier där 

en pedagog och ett barn antingen lekte ihop eller där barnet satt själv eller med en 

kompis. Barnet fick en fråga såsom ”Leker den här pojken?” och fick lägga bilden i 

ja eller nej-lådan. Likadant gjordes med begreppet lärande. Situationerna på bilderna 

kunde handla om att en pedagog och ett barn leker med exempelvis lego, att 

pedagogen i en situation med barnet pekade på någonting eller skriver i barnets bok 

samtidigt som barnet tittade på eller att barnet själv lekte. Det kunde även handla om 

två barn som pusslade bredvid varandra eller att två barn tillsammans pusslade ett 

pussel ihop. I Howards studie visar resultatet att barn ofta associerar pedagogers 

frånvaro med att det handlar om lek. När barnen fick se bilder där endast barn var 

med så sågs det oftare som lek än de bilderna där någon pedagog är med. Barn såg 

också oftare bilder där fler barn leker ihop som lek oavsett om barn lekte ihop eller 

bredvid varandra. Barns syn på lek och lärande är lite delad. Det är inte så enkelt som 

att lärande ses som när en pedagog är närvarande och lek som när pedagogen är 

frånvarande. Dock är det tydligt att lek är något som görs utan en pedagog, antingen 

ensam eller med kompisar (Howard 2004). 

Någon som också undersökt förskolebarns syn på lek är King (1979). Efter att ha 
studerat en klass i förskolan och ställt frågor i intervjuer angående lek och den 

dagliga vardagen på förskolan studerades efter det ytterligare tre 

förskoleavdelningar. Alla olika klassrum hade material som förknippas med lek 

såsom målarhörna med papper, pennor och sax samt spel och liknande. 

Observationer gjordes under tiden barn lekte och på samlingar på morgonen samt när 

de lyssnade på sagor, sjöng, byggde med klossar, bakade bröd och såg på film. Barn i 

studien fick sedan frågor om de mindes exempelvis när en pedagog läste och svaren 

ifrån barnen spelades in. Barn fick frågan om han/hon lekte eller arbetade när 

situationen utspelade sig. Halva gruppen valdes ut och intervjuades. Under intervjun 

pratade King om en situation och frågade om barnet mindes den, för att därefter 

fråga om han eller hon då lekte eller arbetade/lärde sig under denna situation. Barn i 

studien hade inga problem att svara på om de ansåg situationen som att vara lek eller 

lärande, det mesta kopplades dock ihop med ett lärande. Något som de flesta såg som 



6 

 

lek var mattespel, lyssna på musik, bygga med klossar och att måla. Ibland sa barn 

lek och ibland lärande gällande samma situation när de blev tillfrågade olika gånger. 

Barn ser det som är frivilligt och självvalt som lek (King 1979). 

Hjorth (1996) har också tagit upp frågor om barns lek och undersökt barns 

uppfattningar av lek och betydelsen av leken samt försökt förstå hur barn tänker. 

Hjorth tar i sin avhandling upp att barn skapar sig en värld i leken där det alltid 

händer spännande saker. Barn går in i fantasins värld och drömmer sig bort med 

leken som ett mål och där det finns massor av liv och av lust. Barn gillar att leka, då 

lek ger barn glädje och möjligheter likt inget annat. Lek handlar om att själv skapa, 

att själv bestämma och om att leva i ögonblicket samt att drömma sig bort. 

Tänkandet utvecklas, kunskaper utvecklas, de leker ”vuxna saker” och ser sig själva 

och utvecklar medvetandet om sig själva. Lek hjälper barn att förstå sin värld samt 

att formulera regler och att följa dem. Barnet leker just för att barnet vill leka, inte för 

att de är tvunget (Hjorth 1996). Ceglowski (1997) tolkar Bergen som också har 

skrivit om barns lek och lärande. När barn leker ”fritt” får barn välja vad de vill leka 

och när de vill leka. Här får barn chans att välja det som de vill och lärandet kommer 

då automatiskt och spontant säger Bergen (Ceglowski 1997). 

 

2.2 Pedagogers syn på barns lek 

Hjorth (1996) skriver att en av pedagogers viktigaste uppgift som vuxna i förskolan 

är att visa för barn att deras lek är viktig, och att pedagoger värdesätter den. 

Pedagoger behöver visa intresse, ge uppmärksamhet och då också vara med när barn 

leker. De vuxna i förskolan behöver veta vad barn tänker, vad de har för mål och vill 

med leken och sedan finnas där för att barn ska kunna nå dit de vill i lek. Det behövs 

en lugn och trygg plats där lek kan utvecklas. Det är inte endast barn som stör andra 

barns lek utan även vuxna stör barns lek, då lek avbryts utan att ta någon hänsyn i 

vad som just nu händer i leken. Material behöver finnas och även platser att vara på i 

sin lek, skrivs också i avhandlingen. Det krävs även att regler som pedagoger sätter 

upp inte är för stränga, då fantasin och det lekfulla hos barn kan försvinna och lek 

behöver tid där vuxna är lyhörda gällande barns lek. Hjorth nämner att barn skapar 

leken men pedagoger ser till att den kan överleva. Är pedagoger välkomna i leken 

och är med och leker så kan det skapas en starkare relation till förskoleavdelningens 

barn men om leken är lite hemlig måste de respekteras (Hjorth 1996).  

Tullgren (2004) tar i sin avhandling upp att pedagoger ofta har en syn på lek som 

antingen bra eller dålig. Hon berättar att barn ska leka någonting som har en mening. 

Lek måste ge utveckling och socialt utvecklande kompetens men även också lärande 

ska ingå för att lek ska vara bra skrivs det i avhandlingen där detta resultat synts i 

undersökningen. När inte lek är bra så får den inte lekas. Exempel på lekar som 

enligt pedagoger i undersökningen inte ses som god lek kan vara att titta på när andra 

leker. Avhandlingen tar upp de ”fridstörande” lekarna (Tullgren 2004 s 67), vilka är 

de lekar där barn leker obehagliga figurer som drake eller Batman, då dessa hörs och 

är lite vilda jämfört med andra lekar. Vid dessa lekar försöker pedagogerna 

omvandla och förändra rollen till något annat att lägga fokus på istället för att helt 

avbryta leken. Många gånger omvandlas lekar som inte är bra men görs ofta så att 

barn inte blir besvikna och även så att det knappt ”märks” att lek ändras då 
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pedagogen gör det på ett lekfullt sätt. När det handlar om att springa inomhus tar 

pedagogen i undersökningen tag i detta och påminner om reglerna. När hon förstår 

att det tillhör lek så är det okej. Att leka exempelvis sådant som inte är rätt enligt 

samhället som pyroman, ifrågasätts. I dessa situationer så försöker pedagogerna 

införa brandmän och andra som ska hjälpa till berättar Tullgren (2004). Hon nämner 

dessa lekar som ”olagliga lekar” som inte ska vara på förskolan. Även ord som inte 

passar in som att döda eller mörda försöker pedagoger få bort. På förskolan vill 

pedagoger ha lekar som visar hur samhället ser ut, leks det pyroman så ska polisen 

komma för att ta fast pyromanen. Pedagoger vill lära barnen hur de ska vara mot 

varandra, vad som är fel och vad som är rätt. Att leka familj och mamma, pappa, 

barn är någonting av det bästa som de vuxna i förskolan vet enligt undersökningen 

där lek ofta dras till att bli familjerelaterat (Tullgren 2004). 

Howard (2004) tolkar Takhvar som anser att det är viktigt att ta reda på hur barnen 

känner angående sin lek för att som vuxen helt och fullt ut förstå leken (Howard m.fl. 

2004). Glenn m.fl (2012) berättar också om vikten av att faktiskt fundera över och att 

ta reda på vad lek betyder och vad lek är för barn för att kunna se till att barns behov 

i lek och av lek blir tillgodosedda (Glenn m.fl 2012). 

 

2.3 Barns tankar om pedagogers involvering i lek 

 

Pramling och Johansson (2009) fokuserar i sin artikel på hur barn involverar 

förskollärare i sin lek. Den stora frågan i undersökningen är på vilka sätt barn 

inbjuder pedagoger att ta del i leken. I den här studien användes videoobservationer 

av barn i olika situationer där barn själva tar initiativ till att involvera de vuxna i sin 

lek och sitt lärande som de själva har valt. De situationer som oftast analyserades i 

studien var där det representerar ett samspel som barn själva har initierat. Måltiden 

ger barnen stora möjligheter till att själva initiera ett samspel eftersom pedagoger 

nästan aldrig planerar samtalet här hävdar Eriksen Odegaard enligt Pramling (2009).  

Pramling (2009) skriver att det som framkom av videoobservationerna i studien 

visade att barns sätt att skapa och initiera samspel med lärare i lek och lärande kan 

beskrivas i fem kategorier. Den första av kategorierna beskriver att hjälp av 

förskolläraren innebär att barn anser pedagoger som trovärdiga och auktoritära 

personer. Detta kan ses när barn vänder sig till pedagoger när barn behöver hjälp. 

Detta kan vara när barn är i konflikter med varandra. Som kategori nummer två 

nämns att barn vill bli sedda som en kompetent person, vilket handlar om att barn vill 

bli bekräftade och hörda i sin lek och sitt lärande. Det kan handla om att barn visar 

upp vad de kan eller vad de har gjort. Det berättas även om att barn vill göra 

pedagoger medvetna om när någon bryter en regel, vilket är den tredje kategori som 

barn använder. Det innebär att både pedagoger och barn kan bryta regler vilket 

barnen är snabba att påpeka både för varandra och för vuxna på förskolan.  

I fjärde kategori nämns det att för att få veta hur saker fungerar så söker barn tidigt i 

barndomen bekräftelse på om de är på rätt väg när de gör en uppgift. Som sista 

kategori engageras pedagoger i lek och lekfull kommunikation, vilket betyder att 

barn ser förskollärare som en potentiell partner i sin lek (Pramling m.fl 2009) 



8 

 

Hjorth (1996) som även hon har undersökt barns lek, visar i sin studie exempel på 

när barn och deras pedagoger i lek inte är på samma ”nivå” och har samma tankar 

om lek. Hon visar på betydelsen av att få leka färdigt, att de vuxna inte alltid vet när 

det ska vara lek och det faktum att barn och de vuxna inte har samma syn på när det 

passar att leka. Författaren berättar om vikten av att vara närvarande och att se barns 

lek för att förstå och för att kunna låta dem leka färdigt. Barn i studien berättar om att 

de vuxna går iväg under den fria leken, att de nästan lämnas ensamma och att det 

knappt inte finns någon vuxen i närheten. Om det inte finns någon vuxen i närheten 

är det ingen som ger uppmuntran och som följer leken och ger stöd i det som sker. 

De vuxna skriver, dricker kaffe och går iväg under barns fria lek kommer det fram. 

Hjorth, talar om att leken inte ses som det viktigaste i förskolan och att barn ofta blir 

avbrutna i sina lekar och att det skapar ilska. Barnen har svårt att hitta platser där de 

ostört får leka. Barn upplever att de vuxna inte ser konflikter och att de inte förstår 

vad som hänt då de hänt någonting, eftersom de inte sett det som skedde i leken. 

Barn behöver stöd gällande regler i lek. Hon har i intervjuer fått fram att barnen 

anser att de vuxna gillar när det leks snällt, då de snälla lekarna är bäst. De vuxna 

gillar inte livliga lekar samt när det handlar om ”våld”. Dessa förbjudna lekar får inte 

de vuxna se vilket innebär att de sker i små utrymmen där ingen får säga till om 

någon slår sig. Det är svårt att helt ta avstånd ifrån och tvinga barn att överge de 

vilda lekar som finns. Gällande de vuxna och när de ingriper i lek tas även detta upp i 

Hjorts avhandling. När någonting behövde rättas till i en lek, ingrep de vuxna, dock 

utan att egentligen ha sett vad som faktiskt hänt. Det är vanligast att pedagoger 

ingriper när de såkallade förbjudna lekarna sker. Ett vanligt sätt vilket de vuxna 

använder sig av är att tvinga barn att gå ur en lek eller att tvinga in någon i leken. 

Pedagoger vet ofta inte varför barnen inte vill ha med ett visst barn eller vad barn 

planerat i leken som de nu inte får göra (Hjort 1996). 

King (1979) berättar att om något ses som lek eller inte beror på situationen. Om 

barn får välja lek själva kan även det som de ser som lärande i en annan situation bli 

lek i denna nya situation. När pedagoger säger vad barn ska göra så anser barn att det 

är arbete. Aktiviteter som innefattar lek ger barn mer insyn och förståelse i det som 

görs än det som görs utan att innefatta lek. De situationer som ses som lärande anser 

barn är viktigare för pedagoger än vad leksituationerna är. Enligt King handlar detta 

om att förskolans personal inte är engagerade i barns lekar. Barnen bygger 

antagandet att lek inte är lika viktig som ”lärande” eftersom att barn oftare avbryts i 

lek. Trots detta anser barn att lek är viktigare och roligare än de lärande-styrda 

aktiviteterna (King 1979). 

 

2.4 Pedagogers involvering i lek 

Kontos (1999) har i en studie undersökt hur förskollärare agerar i lek med barn, 

angående språk och vilken roll de tar. Med hjälp av ljudinspelningar har 40 lärare 

studerats. Under 15 minuter spelades pedagogers interaktion in, under två tillfällen 

när barn lekte fritt. Enligt studien så använder lärare nästan till hälften sig av en roll 

som någon slags regissör och nästan lika ofta som en kompis som leker med barnen 

(Kontos 1999). McInnes m.fl (2011) tolkar Johnson m.fl. och berättar om pedagogers 

involvering i lek men istället om det faktum att pedagoger ofta har svårt att leka med 

barn. Pedagogers involvering i lek har ökat, men leken kanske inte har den bästa 
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kvalitet. Pedagoger vill styra lek och övervaka men har svårare för att stödja 

utveckling samt att leka med barn (McInnes m.fl 2011). 

Kontos (1999) berättar om den vanligaste roll som pedagoger tar i den fria leken, 

vilken är en roll i lekar som är konstruktiva eller manipulativa. En stor del av dagen 

tillbringar de vuxna med barn då barn inte leker. Det vanligaste som förskollärare 

enligt studien gör i den fria leken är att stödja barns lek med ord och hur det går att 

göra, att hjälpa barnet eller att utveckla lek med hjälp av frågor. Kontos skriver även 

att det som är mindre synligt i studien är lärares stödjande av kompisrelationer, att 

läsa för barn eller att barn får leka fantasifullt med en lärare (Kontos 1999). 
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3 SYFTE 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur äldre förskolebarn i förskola och 

barn i förskoleklass ser på lek. Lek som begrepp och hanteringen av den diskuteras 

och tas upp med fokus på att se lek genom barns ögon. 

 

Utifrån syftet med undersökningen har följande frågeställningar skapats: 

 Hur resonerar barn om lek? 

 Hur resonerar barn kring pedagogers involvering i lek? 
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4 METOD 

 

Nedan följer en redovisning av studiens kvalitativa metod och vilken 

undersökningsmetod som använts, samt undersökningsgrupp och konstruering av 

undersökningsinstrument i studien. Genomförande, bearbetning av material samt de 

etiska aspekter som är att beakta tas även upp tillsammans med studiens 

tillförlitlighet. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Denna studie är en kvalitativ undersökning med hjälp av barnintervjuer. Kvalitativa 

intervjuer beskrivs av Patel och Davidsson (2003) som något där intervjuaren eller 

forskaren vill veta någonting om en uppfattning som finns hos någon. Intervjuaren 

och den som blir intervjuad är båda med och skapar samtalet. Lantz (2013) skriver 

att i en kvalitativ undersökning vet vi inte vilka olika slutsatser som det i materialet 

kommer fram (Lantz 2013). Patel och Davidsson (2003) tar upp information om att 

en kvalitativ undersökning kan ge information på olika sätt, såsom nya beskrivningar 

av någonting i den intervjuades liv. De kvalitativa studierna kan även fokusera på 

saker som sticker ut och är undantag i ett resultat och detta blir tillsammans en så bra 

bild som möjligt av ämnet. Lantz (2013) nämner även de kvalitativa studierna och 

skriver att begreppet är stort och att med hjälp av att använda detta tillvägagångssätt 

syftar frågorna till att komma längre än just till en beskrivning av det frågorna tar 

upp. Det funderas över likheter och skillnader och det som döljs under en 

beskrivning i ämnet (Lantz 2013). 

I studien används en hög grad av struktur, där frågorna i det flesta fall följs i den 

ordning de är skrivna, samt en låg grad av standardisering, där personen som blir 

intervjuad har chans att svara med egna ord vilket är väldigt viktigt i denna 

undersökning. Dessa begrepp tas upp av Patel och Davidsson (2003). Intervjun och 

samtalet ska speglas av meningsfullhet hos både intervjuaren och intervjupersonen 

samt bygga på trygghet där inte intervjuaren hämmar den intervjuade i samtalet 

genom gester och liknande som gör att samtalet störs. I en kvalitativ studie vill 

tankar och uppfattningar ses och upptäckas (Patel och Davidsson 2003). I vår studie 

har ett frågeformulär med frågor i en viss ordning använts med efterföljande 

följdfrågor när det behövdes. I fall där vissa barn i fråga hade svårt att förstå den 

ordinarie frågan, fick frågan ställas om på ett lättare sätt. Vi har utgått från de 

ordinarie frågorna och dess följdfrågor men vid vissa tillfällen så behövde frågorna 

helt formuleras om.  

Syftet är att undersöka barns syn på lek där det sågs som en bra metod att använda 

sig av barnintervjuer för att på bästa sätt förhoppningsvis få syn på hur barn 

resonerar kring lek. Till skillnad från observation av barn i lek så kan en intervju 

förhoppningsvis mer visa barns resonemang. Hjorth (1996) tolkar Piaget som 

berättar om att det kan vara svårt att intervjua barn. Det nämns fem olika kategorier 

om hur barn väljer att svara på en fråga, såsom svar som ges av barn just för att de 

måste svara eller svar som ges när den som intervjuar ”ger barnet svaret”. Det kan 

även handla om när barnet svarar som han eller hon tror att intervjuaren vill att 

barnet ska svara. Ett fantasifullt svar kan även ges, där barnet ”leker” och tror på det 



12 

 

som ses i fantasin och ger det som svar. När barn funderar och reflekterar över 

någonting första gången beror svaret på tidigare erfarenheter. Den femte kategorin 

handlar om en slutsats som barnet redan tidigare kommit till insikt om och därför 

”kan” svaret på. Hjort nämner samtidigt att just lek är något som barn kan och är 

överlägsna vuxna i gällande kunskap och svar här ofta blir mer ”äkta” än inom andra 

ämnen (Hjort 1996). I denna studie har frågorna försökt att formuleras så att svaren 

blir så ”äkta” som möjligt. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Denna studie liknar en survey-undersökning (Patel och Davidsson 2003) som innebär 

en undersökning gällande en större men avgränsad grupp genom exempelvis 

intervjuer. Här kan svar ges på var, när, hur och vad. Studien vänder sig till tre olika 

skolors sexåringar, en population i en totalundersökning (Patel och Davidsson 2003), 

då det gäller alla sexåringar på skolan. Gällande 5-åringarna är denna grupp en 

population, när gruppen befinner sig i en grupp där endast 14 av barnen är med i 

undersökningen. 

Vårt urval av barn till intervjuerna bestämdes utefter att sex-åringar i förskoleklass 

kändes relevant, då dessa barn ofta har ett mer utvecklat språk än vad yngre barn ofta 

har, vilket gör intervjuerna lättare. Intervjuerna skedde med barn i förskoleklass och 

förskola i södra Sverige. Sammanlagt skedde intervjuer med 80 barn. När frågorna 

som var tänkta att användas var färdiga gjordes två provintervjuer med sex-åringar, 

för att se hur frågorna fungerar gällande denna åldersgrupp. Detta talar Patel och 

Davidsson (2003) om när de berättar om förundersökning som kan vara bra att göra 

innan en större studie, och då på en grupp motsvarande den som sedan ska intervjuas 

(Patel och Davidsson 2003).  

Efter intervjuer skett med 34 barn i förskoleklass fanns inte tillräckligt material för 

att kunna uppnå ett godtagbart resultat. Detta innebar att tre förskoleklasser och en 

förskoleavdelning med 5-åringar även kontaktades genom telefonsamtal där sedan 

svarsblanketter delades ut. Dessa skolor valdes ut genom att gå tillbaka till skolan där 

provintervjuerna skedde för att där lämna ut blanketter, samt till en närliggande 

förskola med 5-åringar, där redan tre barn gett godkännande om intervjuer genom 

sms och senare blanketter. Det blev då naturligt att lämna ut blanketter till resterande 

barn även här. Gällande den andra förskoleklassen valdes denna utefter geografiskt 

avstånd och vetskapen om att skolan är positiv till att delta i undersökningar. 

Sammanlagt skickades förfrågan ut till 118 barn och föräldrar på olika skolor. Första 

intervjuerna gjordes i en skola bestående av två förskoleklasser, där 31 elever av de 

sammanlagda 47 tillfrågade svarade på blanketten och intervjuades. Resterande 

tackade nej eller lämnade inte in blanketten. Av dessa barn var 18 killar och 13 tjejer. 

På förskolan skickades 14 blanketter ut till alla 5-åringar på avdelningen, varav 12 

stycken blev intervjuade, ett barn lämnade inte in och ett barn sa själv nej till 

intervjumedverkan. På förskolan intervjuades sju tjejer och fem killar. Gällande den 

andra förskoleklassen skickades 18 blanketter ut, varav tio barn intervjuades och 

resten av blanketterna kom inte in. På denna skola var sex stycken killar och fyra 

stycken tjejer med och blev intervjuade. Till den fjärde skolan som valdes ut för 

undersökningen lämnades 39 blanketter ut, varav 30 stycken svarade och 27 stycken 

intervjuades. Här blev 18 tjejer och nio killar intervjuade. Sammanlagt har 45 
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intervjuer gjorts, där totalt fyra barn själva sa nej till att bli intervjuade och totalt 80 

barn blev intervjuade. Bortfallet blev 38 barn av 118 stycken. 

Sammanlagt intervjuades 68 stycken sexåringar och 12 stycken femåringar. Orsaken 

till bortfallet på 1/3 av hur många som från början tillfrågades kan ha många orsaker. 

Det är svårt att veta varför vissa tackar nej eller inte svarar på en blankett. De som 

inte tackade ja till intervju kan ha valt att avstå av olika skäl, såsom en negativ 

inställning till undersökningar. Det kan även vara tidsbrist inblandat eller en 

bristande ork till att bry sig om att svara på blanketten. Det finns alltid en risk att 

blanketter försvinner och aldrig når föräldrarna. I vissa fall kanske barnet själv fått ta 

ställning helt på egen hand och därför sagt nej av någon anledning. Nedan visas ett 

diagram över de intervjuade barnen i studien, uppdelat på olika skolor och förskolor. 
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4.3 Undersökningsinstrument 

 

Intervjufrågorna (Bilaga 2) skapades med tanke och hjälp av Doverborg och 

Samuelsson (2000) gällande att kunna förstå barn och deras tankar. I denna bok tas 

de öppna frågorna upp, vilka barn förhoppningsvis tycker är lätta, där de får berätta 

om ett ämne eller tillfälle. Frågor som ofta kan ge endast ett ja eller nej ska försöka 

undvikas, då samtalet kan få en sämre kvalitet om dessa frågor används. Frågor som 

börjar med ”kan du…” får ofta ett nej, därför kan istället meningen ”berätta för mig 

hur…”, användas. Att använda ”hur tänker du då?” eller ”hur gjorde du det?” eller 

liknande utvecklar barns svar. De styrda frågorna där det redan finns ett givet svar 

ska undvikas. Personen som intervjuar ska utveckla och även då följa upp svar ifrån 

barn och visa att han eller hon lyssnar och använda en del av det barn säger för att 

visa förståelse ”jaha, du tycker leken är rolig… hur…” (Doverborg och Samuelsson 

2000). Även bekräftelse är viktigt samt att visa intresse för det som sägs i en intervju, 

vilket Tedgård (2010) tar upp. 

Patel och Davidsson (2003) talar om strukturering gällande intervjufrågor och hur 

mycket den intervjuade själv kan tolka frågan utefter egna erfarenheter. Beroende på 

hur strukturerad en intervju är så får intervjupersonen mer eller mindre chans till att 

svara med egna ord. En intervju som är väldigt strukturerad innebär att det finns svar 

som är möjliga och som det går att ”välja” emellan. När helt öppna frågor används 

spelar formuleringen av frågan roll för grad av strukturering. Här kan frågor som 

gärna blir ”ja, nej” räknas in (Patel och Davidsson 2003). Lantz (2013) talar även 

hon om öppna frågor och intervjuer där intervjupersonen själv får berätta om sina 

tankar, resonera och visa sammanhang som spelar in för just denna person (Lantz 

2013). I denna studie har vissa öppna frågor använts. 

Patel och Davidsson (2003) berättar om de helt standardiserade intervjuer som 

innebär att frågor ställs i en bestämd ordning som följs likadant för alla som blir 

intervjuade (Patel och Davidsson 2003), vilket denna studie i stort sett använt sig av. 

Ifrån dessa tankar har frågorna fått liv och de öppna frågorna fick mycket fokus på 

olika sätt så som användningen av ”berätta för mig, vad är lek för er?”, som en fråga 

att starta en intervju med, där barnen öppet får tala om lek. Frågorna är vinklade till 

ett område men det flesta är rätt öppna. Att börja med de stora frågorna i en intervju 

för att sedan ställa mer inriktade och specifika frågor kallas för ”tratt-teknik” (Patel 

och Davidsson 2003). Användning av styrda frågor undveks i största möjliga mån 

och mycket fokus lades på följdfrågor som är en stor del av intervjun. Intervjun 

består av sex stora frågor samt tänkta och förberedda följdfrågor under det flesta 

frågor. Beroende på vad barn kan svara är frågorna baserade på ett steg längre fram, 

där tänkta följdfrågor på barns svar användes vid behov. Men det som sker i 

situationen är det viktigaste och de följdfrågor som ställs därefter.  

När frågorna skrevs var det viktigt att alla områden som vi ville undersöka inom 

ämnet togs med. I undersökningen skulle olika delar av lek undersökas gällande vad 

lek är och varför barn leker, likaså när det inte är lek, syn på lek och lärande som 

begrepp tillsammans eller var för sig. Frågorna skulle även belysa barns resonemang 

om lärares involvering i lek på olika sätt. Med hjälp av dessa frågor skulle syfte och 

frågeställningar kunna besvaras. I första frågan diskuteras lek genom en öppen fråga 

om vad lek är, som en öppning och start på intervjun då detta är en av de största 
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frågorna. Enligt tidigare studier kopplar barn i de flesta fall inte ihop lek och lärande 

utan ser dem som åtskilda begrepp. Detta gjorde att även denna fråga blev intressant 

att undersöka genom två olika intervjufrågor med efterföljande följdfrågor. Andra 

frågor i ämnet som behandlas är varför lek sker och syn på lärares involvering i lek, 

där den sistnämnda också är en av det största frågorna då den behandlar 

frågeställning två. 

Överlag gick alla intervjuer bra och kvaliteten och skickligheten blev bättre och 

bättre, där frågorna ställdes bättre som det var tänkt utan att formulera sig fel. I vissa 

intervjuer var det svårt att få barnen att ”svara” på frågorna vilket orsaken till kan 

diskuteras. I de fall där det upplevdes att barnet inte verkade förstå frågan eller inte 

visste ställdes det fler följdfrågor och gavs hjälp samt så ställdes frågorna på annat 

sätt, vilket kan spela in på resultatet. Dessa frågor kunde handla om exempelvis 

”brukar lärarna leka med er?” och ”vad brukar ni leka för något?”. 

 

4.4 Genomförande 

 

När önskemålet om val av skola för intervjuer var klart, togs det kontakt med en 

ansvarig lärare i skolans förskoleklass. Detta skedde innan studien senare utvidgades 

med fler intervjuer. Arbetets syfte och önskemålet om intervjuer lades fram och 

mottogs positivt. Därefter bokades två tillfällen in där intervjuerna skulle ske. En 

svarsblankett där arbetets undersökningsmål förklaras samt önskemål om att få 

intervjua barn på skolan skrevs sedan. På denna svarsblankett framgår anonymiteten 

i studien samt rätten till att säga nej till att bli intervjuad. Därefter ombeddes 

föräldrarna att svara på blanketten där önskan framgår om att få intervjua deras barn. 

Barnen hade rätt att säga nej även om föräldrarna tackat ja. Patel och Davidsson 

(2003) skriver om anonymiteten samt konfidentialitet, vilket inte är samma sak. En 

anonym intervju innehåller inget namn, nummer eller annat som kan visa vem som 

sagt vad, medan en konfidentiell intervju innebär att endast de som intervjuar känner 

till vem som sagt vad (Patel och Davidsson 2003). I denna studie är intervjuerna 

konfidentiella eftersom att endast intervjuarna vet om vem som sagt vad. Eftersom 

att barn i studien nämner varandras namn under inspelningen eller nämner lärarnas 

namn, så är det inte anonymt. 

De två provintervjuer som gjordes, skedde på en annan skola efter kontakt med 

föräldrar genom sms där godkännande gavs. Dessa föräldrar fick sedan svara på 

varsin svarsblankett även här. När intervjuerna sedan startade på den förstnämnda 

skolan så skedde dessa intervjuer parvis med två barn och en student. Intervjuer 

gjordes i vissa fall med endast ett barn åt gången då det var ett ojämnt antal barn. På 

resterande skolor och förskolor gjordes även här intervjuer parvis och i vissa fall 

enskilt. Intervjuerna delades upp mellan de två studenter som höll i undersökningen. 

Den första skolan besöktes tillsammans där barnen delades upp. På resterande skolor 

och på förskolan delade studenterna upp sig och var ute på varsin skola av 

geografiska skäl och tidsbrist, då det snabbt behövde delas ut blanketter och göras 

fler intervjuer.  

Barn valdes ut för parintervjuerna genom att dra ”lott” och genom att välja två barn 

av de som tackat ja, alltså valdes barnen utav studenterna och inte av lärarna. Detta 

gjordes med en tanke på att lärarna inte ska kunna välja de barn som fungerar bäst 

ihop utan att barnen istället ska bli valda av studenterna. Lärarna tyckte dock inte det 
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spelade någon roll. Doverborg och Samuelsson (2000) berättar om för- och nackdelar 

med att intervjua barn enskilt eller i grupp. När intervjuer sker med barn i grupp, två 

eller flera ihop så finns risken att barnen påverkar och härmar varandras svar men 

även chansen att barnen ger varandra nya tankar. I en intervju med endast ett barn åt 

gången får barnet själv reflektera.  

Doverborg och Samuelsson skriver om viktiga saker att tänka på inför och under en 

intervju, vilket har tagits i åtanke i studien. Att spela in intervjuerna är viktigt då det 

är omöjligt att skriva ner allt. Tidpunkten är viktig då barn blir intervjuade då 

hungriga magar och trötthet kan störa kvaliteten. Det ska även vara avsatt gott om tid 

när en intervju ska ske så att det inte blir stressigt. Det är även viktigt att försöka 

känna av hur länge intervjun kan hålla på beroende av flera faktorer som barns ålder 

eller intresse. Intervjun ska ske på en lugn plats och ögonkontakt med barn som 

intervjuas är viktigt. Att skapa förtroende och göra barn trygga är av betydelse för 

intervjuerna och det som sägs där samt att respektera om barn inte vill svara på en 

viss fråga eller om de är mitt uppe i en lek som de först måste få avsluta (Doverborg 

och Samuelsson 2000). 

Innan varje intervju fick barn sen information om att intervjun skulle spelas in, samt 

att frågorna i studien behandlar ämnet lek. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobilen och innan intervjuerna startade fick barnen godkänna detta. Endast ett barn 

sa nej till ljudinspelning men ändrade sig dock sedan. Insamlingen av materialet 

skedde i ett avskilt rum där det för det mesta inte fanns något störningsmoment och 

där barnen känner sig trygga, för att uppnå bästa resultat. I rummet där intervjuerna 

skedde var det barnen själva som först fick välja platser, därefter fick intervjuaren 

sätta sig. För att göra barnen trygga även med de studenter som intervjuade så 

spenderades det i början en stund på morgonen i barngruppen innan intervjuerna 

startade. Efter många besök i barngrupperna så startades intervjuerna nästan direkt 

efter att studenterna kommit till skolan eller förskolan då barnen kände sig tryggare 

med intervjuarnas ansikten.  

På skolorna samt förskoleavdelningen där resten av intervjuerna skedde fanns rum 

som var mer eller mindre passande för intervjuer. På grund av aktiviteter som skedde 

i resterande rum, användes personalrummet där barnen var vana att vara vid olika 

tillfällen när lärare ska arbeta enskilt med ett barn i taget. Varje intervju pågick 

mellan 5 till 15 minuter beroende på barns intresse, fokus och om intervjun skedde 

enskilt eller i par. Den sammanlagda intervjutiden beräknades till ungefär 6,5 timmes 

material. 

 

 

4.5 Bearbetning av insamlat material 

 

Efter de insamlade intervjuerna började transkriberingen av materialet redan samma 

dag, där dialogerna mellan barn och den vuxne skrevs ner. Precis som Patel och 

Davidsson (2003) nämner är det bra att göra ”löpande analyser” (Patel och 

Davidsson 2003), vilket innebär att fundera över materialet som spelas in genom att 

sätta sig nästan direkt och reflektera över det inspelade materialet. Kanske går det då 

att se vad som missats eller öppna upp ögonen för saker som kanske behöver ändras, 

exempelvis i ett frågeformulär. Det kan även handla om att den som blir intervjuad 
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tolkar en fråga på ett annorlunda sätt än vad intervjuaren trodde från början (Patel 

och Davidsson 2003). 

Vi studenter delade upp intervjuerna var för sig och skrev därefter ner de intervjuer 

vi själva höll i. När kategorierna skulle skapas och de insamlade intervjuerna skulle 

tolkas gjordes detta tillsammans med hjälp av olika färger för olika kategorier där 

kategorierna skapades på datorn. Intervjuerna skrevs ner så ordagrant det gick men 

vissa ord eller meningar hörs inte så tydligt och därför har dessa ibland hoppats över. 

Detsamma gäller i det fall när personen som intervjuar endast bekräftat med ja, nej 

och mm samt stycken där något helt annat än ändåmålet diskuterats för att bygga 

vidare på barns svar, skapa trygghet och visa intresse och för att sedan kunna återgå 

till frågorna. Lantz (2013) skriver om bearbetning av insamlat material och hur det 

kan göras på olika sätt. Hon talar om reducering av material där det som inte är 

viktigt för studiens syfte reduceras bort. Systematiskt väljs information bort som inte 

är relevant. Detta görs för att förenkla databearbetningen. När detta görs kan viss 

information försvinna och det gäller att fundera över vad som inte stämmer med 

syftet i undersökningen gällande reduceringen av material som tas bort (Lantz 2013).  

I denna studie har helt utsvävande tankar ifrån barnen valts bort i många fall, efter en 

ordentlig övervägning över om informationen på något sätt kan bidra till 

undersökningens syfte även om det inte är så handfast det som sägs i vissa fall. I fall 

där intervjuaren försökt att hjälpa den intervjuade genom att upprepa vad barn sagt 

och fråga om det är rätt uppfattat har något barn ibland svarat ”mm”. I dessa fall är 

det inte säkert att tolkningen stämmer med verkligheten då inte ”mm” säger så 

mycket vilket har gjort att dessa svar i form av ”mm” inte tagits som ett ”riktigt” 

svar. Då detta inte ger så mycket information är det inte medtaget i resultatet. 

 

4.6 Etiska aspekter 

 

När det gäller de etiska aspekter som alltid är att beakta i undersökningar, fanns i 

denna studie saker att tänka på. Innan intervjuerna startade fick föräldrarna i studien 

fylla i ett papper där information om studien fanns angående syftet med studien, 

deltagandet som frivilligt och att det är helt okej för barnen att avbryta om de vill. 

Informationen ska även innehålla svar på hur materialet kommer att tas omhand 

efteråt. Genom denna svarsblankett med information fick varje vårdnadshavare 

godkänna sin medverkan gällande sina barn då de är minderåriga, vilket gäller 

informationskravet (Stukat 2011 s.139). Här läggs även vikt på att barn själva kan 

säga nej även om de vuxna sagt ja. Barnen kan avbryta intervjun om de vill eller säga 

nej till att bli intervjuade då deras samtycke, enligt samtyckeskravet (Stukat 2011) är 

viktigt. Några lärare ute i skolorna ansåg att barnen inte skulle kunna säga nej, utan 

att intervjuarna skulle vara hårdare angående att barnen ska följa med och intervjuas. 

Dock valdes det i undersökningen att stå fast vid det barnen vill. Varken namn på 

barn eller på skolan de går på kommer att nämnas i studien och inte heller om barnet 

är en pojke eller flicka kommer att nämnas. Det enda som syns är ålder på barn i 

studien. Detta ska nämnas för de som ska intervjuas och i detta fall även deras 

föräldrar. Det är även planerat att efter studien visa vart denna finns att läsa för de 

som är intresserade. En situation utspelade sig där en pojke sa att han inte ville bli 

inspelad. Den ansvarige intervjuaren förklarade regler om att inspelning då inte 

kunde ske och att det blir svårt att komma ihåg allt men att hänsyn tas till pojkens 
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önskan om han inte vill bli inspelad. Han ändrade sig sedan. Även 

konfidentialitetskravet (Stukat 2011 s 139) är viktigt att ha i åtanke gällande att 

hänsyn till anonymitet ska tas, att allt som sägs som kan ses privat ska behandlas 

med konfidentialitet och att privata delar av intervjun som skulle kunna identifiera 

personen ska behandlas på rätt sätt och inte redovisas. I denna studie har barn fått 

veta att namn inte kommer att tas med och att ingen vet vem som sagt vad förutom 

studiens medverkande. Vid transkribering av det inspelade materialet valdes 

information bort som skulle kunna vara känslig. Nyttjandekravet (Stukat 2011), 

innefattar att arbetet tas omhand på rätt sätt och att det endast får användas i 

forskning och dess sammanhang, vilket tagits seriöst. 

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

 

Reliabilitet och validitet, samt även generaliserbarhet talar Stukat (2011) om 

gällande undersökningar och hur sanna resultaten som framkommer är. Gällande 

reliabilitet, hur noggrann och tillförlitlig intervju är som metod så ses denna metod 

ha relativt hög reliabilitet då barns tankar är i fokus, vilket är viktigt för studien. Vid 

en observation ser man vad som händer men inte resonemanget om vad som händer i 

lek. Dock är barn ibland svåra att intervjua då det kan hända att intervjuaren får de 

svar som barnet tror att intervjuaren vill ha. Det kan även hända att barnen gissar sig 

fram till ett svar. Barn är speciella att intervjua och det är inte alltid lätt, snarare 

aldrig lätt eftersom att de är så oförutsägbara. Det behöver funderas över de svar som 

barn ger oss och om allt är tillförlitligt av det som sägs, vilket har med både 

reliabiliteten och validiteten att göra. Här är det viktigt att barnen känner sig trygga 

och har förtroende för den som intervjuar för att svaren ska kunna ha en chans att bli 

äkta. 

Beroende på när under dagen intervjun sker, så kan det ha inverkan på barns 

koncentration, intresse och ork. Det går inte att komma ifrån att barn också är olika 

motiverade olika dagar, vilket kan ha effekt på studiens resultat. De yttre 

störningarna när någon kommer in i rummet eller saker som kan distrahera kan även 

det påverka intervjun. Dock är lek någonting som barn vet mycket om vilket 

förmodligen gör intresset större från barns sida. 

Gällande hög eller låg validitet i studien, alltså om rätt sak mäts handlar i denna 

studie om att vissa frågor har fått högre validitet än andra. Den första och andra 

frågan, ”berätta för mig, vad är lek för dig/er?” och varför leker man, med en 

följdfråga om varför det är bra att leka?”, ses båda ha hög validitet då dessa inte så 

lätt kan missuppfattas av barn och tillhör den första av de två stora 

frågeställningarna. Här mäts det som ska mätas. När det gäller frågorna ”när leker ni 

inte?” och ”berätta för mig om det finns lekar som lärarna inte gillar att ni leker?”, 

så anses dessa frågor inte ha lika hög validitet, då en del av barnen misstolkade dessa 

frågor. Gällande frågan ”när leker ni inte?” så gjordes misstolkningen när orden 

”..här i skolan” lades till efteråt då barnen svarade att de inte leker när dem är 

lediga. Denna fråga var nog svår att förstå för vissa barn då de kanske svarar 

någonting bara för att ge ett svar, vilket stämmer ihop med att de ibland motsa sig 

själva. I det fall där frågan om lärarna är med och leker med barnen, ställdes precis 

innan frågan om vilka lekar lärarna inte vill att barnen leker, tolkades denna istället 

som det lekar som lärarna inte gillar att leka. De övriga frågor som ställdes anses 
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också ha hög validitet, då barn i studien verkade förstå dessa frågor och svar på det 

som söktes gick att finna. Enligt generaliserbarhet (Stukat 2011) så anser författarna 

att studien är generaliserbar eftersom att tre olika förskoleklasser samt en förskola 

besöktes på olika skolor, där många av svaren liknar varandra framförallt i vissa 

frågor som ställts. Eftersom 80 barn har intervjuats så borde resultaten kunna 

generaliseras eftersom att olika skolor är representerade. 
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5 RESULTAT 

 

I resultatet kommer barns syn på vad lek är att tas upp i termer av positiva och 

negativa delar av lek utifrån barns ögon. Här syns vad lek är, varför barn leker och 

vad som går att lära sig i en lek som positiva delar av lek. Som negativa upplevelser 

av lek syns avbrutna lekar, situationer där lek inte sker samt förbjudna lekar. I 

resultatets andra kapitel redovisas det även vad barn anser om pedagogers 

involvering i lek. Med hjälp av de olika intervjufrågor som ställts, har svar på 

frågorna dykt upp som här kommer att redovisas. 

 

5.1 Barn talar om lek 

 

I detta avsnitt kommer barns syn på lek att tas upp vilket innefattar den första 

frågeställningen. Barn nämner i studien några positiva exempel på vad lek är, vad 

barn kan lära sig i lek samt varför barn leker. Några av frågorna är så kallade öppna 

frågor vilket innebär att barn får svara helt efter vad de själva tycker då frågan inte 

innehåller några i förväg givna svar. Negativa uttalanden kring lek handlar om när 

lek inte kan ske på grund av andra aktiviteter samt när lek avbryts men det nämns 

även exempel på lekar som är förbjudna att leka, vilka barn känner till och verkar se 

som en negativ del av lek. 

 

5.1.1 Rollekar och springlekar som benämning av lek 

 

När det gäller synen på vad lek är benämns den ofta i studien med namnet på en viss 

lek eller med flera lekar. Den allra vanligaste beskrivningen innefattar rörelselekar 

såsom datten eller kurragömma, vilket syns i några av de citat som barn nämner 

såsom ”Typ datten eller under hökens alla vingar eller banandatten eller nåt”. 

En stor del av beskrivningen av lek ligger även i mamma, pappa, barn och i några 

fall gällande lek med dockor. Rollekarna syns i kommentarer från barnen och spelar 

in mycket i lekens värld: 

 

-…jag brukar, jag brukar ee, när barnen, när småbarnen ska sova och fröknarna tar ut vagnar då 

brukar jag leka med dockvagnarna med bebisar 

 

Resten av lekarna som benämns är ofta lekar som görs ute men även pyssel såsom 

plusplus och spel som kalaha nämns en del. I en kommentar från ett barn nämns just 

pyssel och kopplas till att kunna användas i lek, ”Man kan, man kan pyssla och göra 

massa grejer sen leker man med det” 

Även att bygga med klossar och kaplastavar eller att skapa sig en koja utomhus är 

exempel på lekar som nämns ” å man kan, man kan bygga koja i lek, man kan bygga 

tågbana, man kan bygga med kaplastavar.  Lek handlar också om att leka med lego 
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samt uteaktiviteter som att gunga eller klättra i träd. Barn nämner i studien att de 

gärna leker med bilar eller klär ut sig samt hoppar hopprep och spelar fotboll. 

Lek har även förklarats med annat än just en specifik lek och då istället med några 

ord om vad lek är. Här ses vikten av att det som görs är roligt för att det ska ses som 

lek. Förklaring av lek som att ”det är när man ska leka” och att det handlar om att 

”Lek är när man hittar på något, när man har roligt med saker” samt ”hur” lek ska gå 

till syns i studien. Barn berättar att det finns många olika sorters lekar och det är 

några av de förklaringar av lek som kommit fram i studien. Även att leka lekar 

inspirerade från barnprogram som sedan görs till lek förekommer ”… E jag gillar 

mest superhjältar!”. 

 

5.1.2 Positiva uttalanden om lek 
 

I nedanstående del av resultatet kommer barns positiva uttalanden om lek är lyftas 

fram i form av begrepp såsom energi och kompisar, samt lek som någonting roligt. 

Barns reflektioner kring vad som går att lära sig genom att leka tas även upp genom 

lekar som kan utvecklas och bli ännu roligare och ett lärande i hur barn ska behandla 

varandra på ett bra sätt. 

 

5.1.2.1 Roligt och Energi samt Kompisar 
 

När barn får frågan om varför de leker och varför det är bra att leka så visar barns 

svar i undersökningen på att barn leker för att det är roligt och kul, eller för att barn 

gillar lek så mycket, vilket ses i exempelvis kommentarer som ”För att man får skratt 

och kul”. Det kan även handla om att ha någonting att göra för att det annars skulle 

bli tråkigt.  

Även andra definitioner på varför barn leker kom fram i studien och handlar om 

någonting som görs för att inte behöva längta hem eller ”För att det är det man ska 

göra inne” eller ”…det är därför man leker, för att man ska finnas”. 

Gällande om det är bra att leka svaras det med mycket få undantag alltid ja, med 

förklaring i det flesta fall om att man får energi i leken och att man blir pigg av att 

leka. Som några av de beskrivande kommentarer som kommit fram i studien är att 

”Man får luft, man får mycket energi är man trött ibland så kan man få mer energi”. 

Det är bra för kroppen att leka eftersom att kroppen behöver röra på sig för att må 

bra, kommer också fram av intervjuerna ”Då värmer man upp sin kropp, Å då blir 

man pigg å leker”. Gällande energi som många barn nämner att man får i leken, hade 

vissa barn svårt att förklara innebörden i. Det framkom att leken gör att man blir pigg 

och en av förklaringarna på energi var; ”Jag vet! Man springer mycket och Ja! 

Hoppar å studsar!” 

Barn nämner i studien vikten av att ha kompisar att leka med eftersom att ”Man får 

kompisar, utan lek får man inga kompisar”. De flesta av dessa barn nämner att det är 

roligt att leka med kompisar men vissa barn känner att de inte alltid behöver en 

kompis att leka med utan kan leka själv vissa stunder och i vissa lekar. Denna syn på 
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kompisar i lek kan man se i vissa kommentarer : ”Och det är ganska kul att leka med 

kompisar, och med sina saker”. 

 

5.1.2.2 Utveckling av lek och uppförande i lek 
 

I denna studie så visar intervjusvaren i stora drag på att barn i studien verkar kunna 

se lek som någonting mer än ”bara” lek, då de får berätta om ifall det finns saker som 

går att lära sig i leken. I de allra flesta fall så svarar barn i undersökningen att det 

finns saker som går att lära sig när man leker. Det går dock även att se att en del av 

barnen inte kopplar ihop lek och lärande då de svarade att de inte visste, att det inte 

går att lära sig i lek, eller att frågan var svår. Barn lär sig även hur de ska vara mot 

varandra såsom att vara snäll och att inte förstöra för varandra. Det går även att lära 

sig skolrelaterade saker såsom siffror eller att skriva. Då barn uttrycker att det går att 

lära sig saker i lek handlar det i många fall om att barn nämner lärandet i lek genom 

att lära sig ytterligare nya lekar och använda sig av denna kunskap: 

 

-Jag lär mig nya lekar, så jag kan använda så jag kan ringa till nån som inte kan den leken så berätta 

hur den går till så vi kan leka den. 

 

Leken kan också vidareutvecklas till att bli en lek som leks bättre och bättre och 

denna lek blir då roligare vilket barn ger uttryck för i: ”Har man lekt det några 

gånger blir man bra”. Detta kan ses som någonting som går att lära sig i leken. 

Många barn pratar om hur de ska vara mot varandra i leken och vad barn inte vill att 

andra kompisar gör som kan förstöra leken. Här syns vikten av att vara snäll, att inte 

bråka och barn nämner att ”man kan lära sig att inte va dum i lekar å sånt”. Det 

nämns även att ”…man kan lära sig att inte förstöra saker”. Det är av vikt att vara en 

bra kompis och välkomna nya kompisar in i leken på ett bra sätt såsom ”…det kan 

komma nya kompisar som man inte känner, då kan man säga hej, Då kan man säga 

”Vad heter du?”. 

 

5.2 Negativa uttalanden om lek 

 

I nedanstående del av resultatet kommer barns mer negativa uttalanden kring lek att 

tas upp då de nämner situationer då lek avbryts eller när barn nämner situationer då 

lek inte sker. De situationer som barn inte ser som lek handlar om situationer med 
planerade aktiviteter såsom samling eller vid matsituationer. Andra negativa 

uttalanden i studien visar sig i de förbjudna lekar som barn leker. 

 

5.2.1 Avbrutna lekar 
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Det framkom svar om att barn upplever att de väldigt ofta blir avbrutna i lek då det är 

dags att äta eller när lärarna bestämt att en viss aktivitet ska ske och det då är 

städning. Studien visar att barn tycker att detta är tråkigt eller att de blir ledsna. När 

detta händer så beskriver de intervjuade barnen både besvikelse för att leken måste 

startas om nästa gång och hopp för att det faktiskt går att pausa leken och fortsätta 

med den nästa gång. I det allra flesta fall så visar studien på att barnen upplever att 

de blir avbrutna i sin lek men i vissa fall anser de inte att de blir det. 

När det gäller lekar som blir avbrutna är åsikterna rätt skilda gällande om leken 

förstörs och måste börjas om nästa gång eller om det går att fortsätta leken där den 

var när den avbröts. I flera fall framkommer det även att det är valfritt att välja 

antingen att börja om eller fortsätta, ”Man kan ta bort koja å sånt om man gjort om 

man vill, men man behöver inte, man kan spara den”. 

Det svar som framkommit visar att det flesta barn är positiva till att lek kan fortsätta 

där den var: 

-Ja, varje gång de går slut mitt i leken, då börjar vi, då så börjar vi inte om leken utan vi stannar där de 

var å så börjar vi mitt i leken” 

 

-Vi gör det varje dag, å vi har minnet i hjärnan, Man glömmer ju aldrig sakerna i hjärnan för man får 

ju bilder i hjärnan” 

 

Exempel på att leken måste startas om finns också ” Då måste vi avsluta å sen börja 

om hela”. 

 

5.2.2 Samling och planerade situationer samt 
matsituationer 

 

Det som har kommit fram i många intervjusvar är att samlingen och matsituationerna 

oftast inte ses som lek, inte heller då ingen kompis finns att leka med, ”Nee jag 

brukar inte leka när jag inte har några att leka med”. Samling eller planerade 

aktiviteter med bokstäver eller matematik innebär lärande enligt många barn, ”När vi 

har samling, och när vi har lektioner” och är något som lärarna bestämmer över 

gällande innehåll och utformning. På en samling är det läraren som bestämmer, 

vilket barn tar upp genom att berätta att på ”samlingarna ska man lyssna”. 

Andra situationer som inte ses som lek kan vara situationer som ”Ingen aning, när vi 

behöver gå på toa”. Studien visar även att lek utomhus ibland inte ses som lek men 

där barnen ändå sedan kallar det för lek ”Och när vi är ute vi springer mest bara runt, 

”vi bara leker”. 

Beroende på hur denna fråga ställdes så fick frågan olika svar, vilket visade sig i 

kommentarerna och då framförallt i ”när leker ni inte (här i skolan)?”, där ”här i 

skolan” gav svar som ”Jag brukar inte leka på lördagarna för då brukar jag äta godis 

istället” och ”När vi är lediga”. Denna fråga var i vissa fall svår för barnen att förstå. 
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5.2.3 Förbjudna lekar 
 

I intervjusvaren syns olika lekar som det kommit fram att lärarna inte tycker om att 

barn leker. Här är det framförallt lekar ”När man springer omkring å jagar varandra”, 

som ses som de mest förbjudna lekar som finns såsom ”…kurragömma då måste 

man springa och leta också”. Det är även vanligt att krig och lek med pinnar stoppas 

av lärare ”…här är en pikadol hon gillar inte när man tar dom och låtsasskjuter”. 

Andra vilda lekar som uppstår, såsom rånare stoppas också. Vilda och våldsamma 

lekar är lekar som barn verkar tycka om eftersom att dessa lekar nämns av många 

barn. Det är dock lekar som av lärarna inte anses vara okej att leka. Det händer därför 

att barn ibland leker dessa lekar längre bort där dem inte lika lätt blir upptäcka av 

pedagogerna och detta kan ses i ett citat från ett barn som nämner ”Slåsslekar” och 

att dessa lekar verkar vara populära bland barn och citatet fortsätter med förklaringen 

att ”…därför är vi längre bort”. Andra lekar som nämns säger att lärare ”gillar ej 

rånarlekar, för barnen tar pengar och betalar inte”. 

 Barn verkar veta varför de inte får leka vissa lekar vilket följande citat visar: 

”Egentligen får man inte leka krig. För att då brukar man använda pinnar och det får man inte för att 

då kan man få dom i ögat” 

 

Denna fråga verkar också ha missförståtts av en del barn, där de svarar på vad för 

lekar som lärarna inte vill delta i ”Det är typ några jagarlekar, typ när man leker 

kurragömma och vuxnarna springer så snabbt å då räknar ett barn, hittar den direkt”. 

Det syns även i studien att barn verkar förstå bakgrunden till varför vissa lekar 

förbjuds då barn berättar att de finns risk att slå sig eller halka. Gällande lekar som 

pedagoger däremot tycker väldigt mycket om nämns dessa i några fall i studien och 

då nämner barn rollekar som mamma, pappa, barn som en väldigt vanlig lek gällande 

de lekar som lärare vill att barn ska leka. 

 

5.3 Barns syn på lärares involvering i lek 

 

I detta kapitel besvaras frågeställning två om barns resonemang om pedagogers 

involvering i lek. Här tas lärares involvering i lek upp samt om barn vill ha med 

lärare i lek och orsaken till det. Avsnittet tar upp vad pedagoger annars gör när barn 

själv leker. En annan följdfråga som tas upp är om leken blir annorlunda med lärare i 

närheten.  

 

5.3.1 Barns syn på lärare i lek 
 

Lärares involvering i lek har varit en stor del av studiens fokus där barn fått svara på 

om lärare är med och leker, samt vad barn tycker om det och om pedagoger är 

önskvärda i lek vilket tas upp i nedanstående avsnitt. 
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En del av intervjufrågorna i studien behandlar hur mycket lärarna involverar sig i 

barns lek och hur pass mycket barnen vill ha med lärare i sin lek vilket visar att 

”Dem brukar inte va med och leka så mycket”, alltså att lärare i det flesta fall inte 

deltar i lek, men i vissa fall sker involvering i lek och då på barns initiativ ”Nää Men 

vi brukar spela med fröknarna”. När lärare är med i barns lek så berättar barn i 

studien om ett exempel och säger att ”Fröknarna brukar va med i docken och då 

brukar en kille eller tjej bjuda en fröken på mat”. 

Om barnen vill ha med lärare i sin lek är en fråga i studien där det övervägande 

antalet visar på att barn inte vill ha med lärare i lek. Bara hälften av de barn som 

intervjuades har svarat att de vill ha med lärare i leken då dem kan bidra med viktiga 

saker till en lek som kunskap eller hjälp och att det blir fler i leken. Detta visar barn i 

kommentarer såsom ” Då skulle det va kul, de skulle va många fler, för då får man 

mer kompisar”. Svar som att det blir fler att leka med eller att de vuxna är stora ses i 

studien som både positivt och negativt exempelvis när lärare kan saker som barn inte 

kan såsom att vara mamma eller pappa. En kommentar i studien tar upp detta på ett 

klart och tydligt sätt som barn nämner med en positiv betoning, ”För att då kunde typ 

dem, komma å vara mamma o pappa å dem är ju lite större, så dem vet vad man kan 

göra å så”. Barns roller i lek kan bli upptagna om lärare är med. Att roller blir 

upptagna och att det blir negativt, ses i följande citat:  

 

-För att om det kommer nårra till så kan det bli lite jobbigt, för då måste man göra för att då vet man 

inte vad dom ska va, för alla är redan e nåt som finns. 

 

Exempel på när barnen inte vill ha med lärare i lek finns det även exempel på ifrån 

denna studie där barn motiverar sin åsikt genom att berätta om det faktum att ”…då 

är det så jättemånga i leken. Det kan inte ens va så många, för dem e jättestora” och 

”…det är bara för barn”. 

 

5.3.2 Vad lärare gör när barn leker 
 

Är inte lärarna med i barns lek diskuteras det istället vad lärarna gör när barn leker. 

Här ses en övervakande roll hos lärarna som innebär en översikt över vad som sker 

gällande eventuella konflikter bland barnen. Det visar sig även att barnen upplever 

att lärarna ofta står och pratar med varandra, dricker kaffe eller tar rast under lek. 

Intervjuerna visar att lärarna har en övervakande roll istället för att vara med barnen 

och leka. Lärare ingriper ibland när barn bråkar eller när något barn inte får vara med 

men förstår inte alltid orsak till bråk ”Då säger den till å då så får den va med, fast 

dem vet ju inte om den kanske förstör leken”. 

Den övervakande roll som lärare använder sig av visar sig i barns kommentarer när 

barn säger att ”Dom brukar övervaka så ingen gör nåt dumt, å de e ju faktiskt bra” 

och ”Dom tittar på om det är nån som har skadat sig eller om dom behöver hjälp eller 

om man vill spela med fröken”. 

Lärare står ofta och pratar med varandra medan barn leker och det är något som 

barnen har uppmärksammat och diskuterar om: 
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-Fast det är ju så att fröknarna måste ju prata med varann ibland, de kan ju inte bara vara med å leka 

med barnen. Nä för dom måste ju göra nåt annat också, men det är ju viktigt å prata om det. 

 

Även pappersarbete förekommer en hel del på förskolan under tiden barn leker, ”Vet 

inte, ibland kanske nån skriver nån lapp eller kanske gör de nya lappar, till såna 

lappar om vad de ska göra nästa dag o så”. Lika så nämns möten, fika och rast ”Sitter 

alltid och fikar eller är på rast”, ”dom är på möten”. 

 

5.3.3 Störningar i lek 

 

Gällande när vuxna övervakar barn under tiden de leker och tittar på när de leker så 

undersöktes det om barns lek förändras på grund av detta. Vad som syns i 

undersökningen är att det är samstämmigt i synen på om leken blir annorlunda eller 

inte då lärarna är i närheten eller tittar på leken som sker. Det syns tydligt att det 

nämns med en negativ betoning i de fall när barnen svarar ja på frågan, såsom i ”ja, 

de bara kollar, det är tråkigt”. Det finns även kommentarer med en positiv betoning 

på att lek blir annorlunda såsom ”…det blir mycket skratt å de, å sen kan man bli 

ledsen lite om man skrattar för mycket”. Det finns även barn i studien som inte anser 

att lek förändras då pedagoger är i närheten eller när de tittar på under tiden lek sker. 

Det är i stort sett lika många som svarar nej på frågan som de som svarar ja gällande 

om leken blir annorlunda när lärarna är i närheten. I de fall när barn inte anser att lek 

blir annorlunda med pedagoger i närheten så fortsätter leken som vanligt. 
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6 DISKUSSION 

 

I detta kapitel tas de tydligaste resultaten från studien upp och diskuteras samt 

kopplas till tidigare forskning och litteratur från bakgrunden. De två frågeställningar 

som finns i syftet är utgångspunkten i diskussionen, vilka är: Hur talar barn kring 

lek? och Hur resonerar barn kring pedagogers involvering i lek?. Som en avslutande 

del i diskussionen finns metoddiskussion, slutsats och förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

I studien har två frågeställningar använts och därifrån har intervjufrågorna skapats. 

Det kommer först att presenteras och diskuteras resultat från första frågeställningen 

för att sedan diskutera frågeställning två och dess frågor och svar. I första 

frågeställningen behandlas frågan om hur barn talar om lek, för att i andra 

frågeställningen ta upp hur barn resonerar gällande pedagogers inblandning i lek. 

 

6.1.1 Rollekar och springlekar som benämning av lek 

 

I första intervjufrågan tas det upp vad lek är enligt barn i studien. Olika forskare 

skriver om lek och hur barn ser på sin lek. Gällande vad lek är så visar vår studie på 

att lek kan förklaras med hjälp av ord såsom ”Lek är att man kan leka med massa 

grejer” eller med benämningen på en specifik lek. De lekar som oftast nämns är i 

hög grad de vilda lekar som finns samt springlekar och mamma, pappa, barn men 

även pyssel och spel samt att bygga kan ses i studien som en förklaring på lek. 

Studien visar även på vikten av att ha kompisar att leka med. Lekar som nämns i 

Glenns studie när det handlar om lek i skolan gäller sport, utomhuslekar och vilda 

lekar, men även bygglekar och pyssel samt att leka med kompisar (Glenn m.fl 2012), 

vilket stämmer med vår studies resultat gällande vilda lekar, pyssel, spel och 

kompisar. 

6.1.2 Roligt och Energi samt Kompisar 
 

I vår studie angående frågan om varför barn leker visar de övervägande 

intervjusvaren på att barn leker för att det är roligt eller för att ha någonting att göra. 

Hjorth (1996) och Ceglowski (1997) berättar om detta om att barn leker just för att 

barn vill leka, inte för att det är tvunget samt att barn bestämmer själva vad de vill 

leka. Barn skapar en helt egen värld i sin lek och är med om spännande saker. Hjorth 

(1996) berättar om leken där barn går in i fantasins värld med liv och lust. Barn gillar 

att leka, lek ger glädje och även möjligheter (Hjorth 1996), vilket stämmer bra in på 

vår studie och med de intervjusvar vi fått gällande barns syn på varför de leker. 

Många barn anser att det är bra att leka och nämner begreppet energi som en orsak 

till varför det är bra att leka, samt att kroppen behöver lek för att må bra. Glenn m.fl 

(2012) är några av de forskare som undersökt barns syn på lek och fått fram liknande 

saker som kommit fram i vår studie. Glenn m.fl kom fram till att barn ser saker som 
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de tycker är roliga, som lek och skiljer dessa från saker som de inte tycker är lika 

roliga. Barn tar även i deras undersökning upp likheter som att använda energi och 

att svettas som en definition på när det är lek och när lek diskuteras (Glenn m.fl 

2012). 

 

6.1.3 Utveckling av lek och uppförande i lek 
 

Om barn kan skilja på lek och lärande är det en del forskare som har undersökt. Som 

en av intervjufrågorna i vår studie fanns frågan om ifall det går att lära sig saker i lek, 

där det framkom en hel del intressant material att diskutera om tillsammans med 

tidigare studier. Howard (2002) har i sin studie låtit barn visa sin syn på vad lek och 

lärande är. Barn fick sortera foton och bestämma om det var lek eller lärande som 

skedde på bilden som visades. Här visade sig att barn kunde skilja på lek eller 

lärande och på lärande eller inte lärande. Barn kopplade ihop lek med att det då inte 

sker något lärande och även ”arbete” med lärande (Howard 2002). Resultaten i vår 

undersökning visar på att enligt barn kan ett lärande ske samtidigt som lek. Detta 

kom fram efter att barn fått berätta om ifall det finns någonting att lära sig i lek och 

berättade då om att utveckla en lek eller att barn kan lära sig hur man ska behandla 

varandra i en lek.  

Howard (2002) har gjort fler undersökningar och frågat barn om vad som sker i olika 

klassrumssituationer, och ifall det då förekom lek eller ett arbete/lärande och varför, 

där barn i studien visar på att det antingen skedde lek eller lärande, utan att koppla 

samman begreppen (Howard 2002). I Howards studie framkom resultat som säger att 

barn inte kan se lärandet i lek, vilket säger emot resultatet i vår studie. Beroende på 

hur frågor ställs till någon så kan det ha en inverkan på hur svaren blir, framförallt 

när det gäller frågor till barn vilket vi haft i åtanke under studiens gång. Gällande 

Howards resultat så ställdes ”frågan” om lek och lärande på ett annat sätt än vad som 

gjordes i vår studie. Vi bad barnen berätta om ifall det går att lära sig någonting i lek, 

vilket är en mer direkt fråga än vad Howard använde sig av. I en planerad situation 

så sker det mer lärande än vad det finns möjligheter till lek, vilket stämmer med både 

Howards studie samt vår egen studie. Hjort (1996) berättar om äldre förskolebarn 

och att deras lek är väldigt styrd och har ett mål och att dessa barn kan börja se ett 

lärande i lek (Hjort 1996). Detta är intressant att fundera över då vi sett i studien att 

barn i 5-6-årsålder kan börja se ett lärande i lek och detta hade varit intressant att 

jämföra med yngre barns syn på lek och lärande. 

Även King (1979) har undersökt barns koppling mellan lek och lärande genom att 

observera barn i en miljö med material förknippade med lek för att sedan prata med 

barnen om situationer som skett och om det gällde lek eller lärande. Under intervjuer 

senare så frågades barnen om samma sak gällande olika situationer. Det visade sig att 

dessa barn inte hade några problem med att svara på om situationen ansågs som lek 

eller lärande. Dock sågs det allra mesta som händer under dagen som ett lärande 

(King 1979). 
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6.1.4 Samling och planerade situationer samt 
matsituationer 

 

Barn i vår studie fick frågan om vilka situationer under dagen då de inte leker och 

betonade då samlingar, matsituationer och andra planerade situationer, där 

pedagogen styr aktiviteten till skillnad från barns egen valda lek. frågan om vilka 

situationer som inte är förknippade med lek, hör ihop med frågan om lärandet i lek, 

vilket gör att det är svårt att sära på dessa. 

Howard (2002) som studerat just barns syn på lek respektive lärande skriver att barn 

i hennes studie oftare såg en situation som ett lärande då en pedagog var närvarande 

än när barnet var själv eller med en kompis (Howard 2002). Barn i vår studie har inte 

gett uttryck för detta på ett lika tydligt sätt men studien visar att barn anser att lek 

inte sker i planerade situationer som samlingar eller liknande utan endast när barn 

själva bestämmer aktivitet. Resultat visar att i en planerad ”lärandesituation” såsom 

samlingar eller liknande, så finns ingen plats för lek utan då sker bara lärande. 

Gällande att lekens kvalitet kan utvecklas eller att barn kan lära sig nya lekar samt 

hur man ska vara mot varandra, var exempel på lärandet i leken. Hjorth (1996) 

skriver om lek och om att tänkandet utvecklas, kunskaper utvecklas och att barn ser 

sig själva och utvecklar medvetandet om sig själv. Lek hjälper till att förstå världen 

samt att formulera regler och att följa dem (Hjorth 1996). 

King (1979) skriver i sin studie om barns lek och lärande, att barn ibland sa lek och 

ibland lärande om samma situation när barnen blev tillfrågade fler än en gång. Barn 

kunde se samma situation som både lek och lärande, vilket vi även har märkt i vår 

studie kopplat till frågan om när lek inte sker. I vissa fall talade barn i studien om att 

utomhuslekar på raster inte ansågs vara lek för att sedan berätta att ”vi bara leker” 

gällande vad de gör istället för att leka. Detta kan ha handlat om att de inte förstod 

frågan. Glenn (2012) berättar att barn anser att allt är lek så länge det inte är tråkigt 

(Glenn 2012). Detta är något som tydligt kan ses som en röd tråd i studien, då det 

nästan går att säga att någonting som är tråkigt inte kan anses vara lek. Det är oftast 

tydligt när lek sker samt när lek inte sker gällande att det nästan endast är 

matsituationer och samlingar samt brist på kompisar för stunden som är exempel på 

när lek inte kan ske. Som tidigare nämnts verkar lärares frånvaro samt närvaro spela 

in en del på ifall det är lek eller lärande som sker eftersom att de ”icke-lek” 

situationer som nämns är när lärare är med, men framförallt verkar det handla om när 

barnen själva inte får bestämma vad som ska göras, exempel i en samling eller när 

det är dags att äta. King (1979) nämner just detta gällande situationer som barnen 

själva styr över, vilka också ses som lek. I en situation där läraren bestämmer en lek 

kan den ses som lärande, medan det i en annan situation kan bli lek om barnet själv 

bestämmer att det ska göras en viss lek. Lärandesituationer kan ibland ses som 

viktigare än leksituationer enligt barn, då lärare inte är lika engagerade i lek som i 

lärande. Trots detta tycker barn att lek är viktigare och roligare enligt King (King 

1979). 

6.1.5 Avbrutna och förbjudna lekar 
 

Gällande avbrutna lekar visar vår studie på att barn inte tycker om att bli avbrutna i 

lek men att barn är positiva till att det går att fortsätta en lek vid ett senare tillfälle. 

Hjorth (1996) nämner detta när vuxna avbryter barns lek utan att ta hänsyn till vad 
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som händer i barns lek vid tillfället samt att de vuxna inte vet när lek ska ske eller när 

det passar att leka. Lärare behöver se barns lek för att förstå och kunna låta barn leka 

klart (Hjorth 1996). Förbjudna lekar är någonting som säkerligen finns på alla 

förskolor och som lärare riskerar att bli oense om. Tullgren (2004) tar upp bra och 

dålig lekar och att barn ska leka saker som har mening. Lek ska kunna ge utveckling, 

kompetens och lärande. I Tullgrens avhandling syns lekar som anses förbjudna och 

delas in i olika kategorier. Gällande vår undersökning syns det tydligt vilken lek som 

oftast stoppas och är mest förbjuden. Detta gäller livliga lekar som att springa 

inomhus, leka krig eller att slåss med pinnar. Dessa lekar stoppas men ibland är det 

okej att leken får fortsätta utomhus. Tullgren skriver att de mindre bra lekar som 

finns är de som kan handla om att se på när andra leker eller att leka något 

meningslöst. Tullgren nämner de ”fridstörande” lekarna (Tullgren 2004 s 67), som 

kan vara obehagliga figurer som drake eller Batman. Dessa lekar ändrar pedagogerna 

ofta till lugnare lekar. Det handla om att ändra en lek från pyroman till brandmän 

som samhället stödjer (Tullgren 2004). I vår studies har det inte framkommit att 

någon lek görs om av pedagogerna till en ”bättre lek”, utan stoppas istället helt i det 

fall barn inte får byta plats för sin lek. I de fall en lek inte ses okej så gömmer sig 

barn ibland för att kunna leka leken visar det sig i intervjusvaren. Detta kan även ses 

i Tullgrens (2004) avhandling där barn gömmer sig för att kunna leka dessa lekar. 

Pedagoger tycker om när barn leker snälla lekar och mindre av de lekar som kan 

innehålla våld och därav risken att barn slår sig. Dessa lekar kan vara en rånarlek 

eller krigslek (Tullgren (2004). Hjorth (1996) säger att det krävs att regler som 

pedagoger sätter upp inte är för stränga, då fantasin och det lekfulla hos barn kan 

försvinna (Hjorth 1996). Tullgren (2004) nämner situationer som att springa 

inomhus, men det nämns även att om det tillhör en lek så kan det vara okej. Att 

använda fula ord är fel samt att slåss. Att laga mat och att leka rollekar tycker 

pedagoger är bra lekar (Tullgren 2004). Pedagogers favoritlekar är någonting som 

också är väldigt tydligt i vår studie, då mamma, pappa, barn är någonting som är 

pedagoger gillar (Tullgren 2004). 

 

6.2 Barns syn på lärares involvering i lek 

 

Frågeställning två behandlar barns syn på pedagogers inblandning i lek och gällande 

intervjufrågorna behandlade dessa exempelvis frågan om barn vill ha med pedagoger 

i lek. Om pedagoger brukar vara med i barns lek diskuteras också samt vad 

pedagoger annars gör under tiden barn leker. Frågan löd ”berätta om när lärarna är 

med er och leker” där följdfrågor på barns svar användes. 

6.2.1 Barns syn på lärare i lek 
 

Resultat i vår studie visar det att det är ovanligt att lärare är med och leker med barn i 

verksamheten. I de fall lärarna är med sker det på barns initiativ och då som en extra 

person i lek. Kontos (1999) berättar istället om att lärarna ofta är med och leker. 

Kontos berättar om sin studie där 40 lärare spelades in med hjälp av ljudinspelning. 

Det visade sig att lärarna vill bestämma lekens tillvägagångssätt men att de nästan 

lika ofta leker med barnen (Kontos 1999). Detta stämmer inte överens med vad som 

har framkommit i vår studie, där pedagogerna för det mesta inte leker med barn och 
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det finns inga situationer som beskriver att lärare vill styra vad barn leker, förutom i 

de förbjudna lekar som nämns.  

McInnes (2011) som tolkar Johnson m.fl. berättar om att pedagoger ofta har svårt att 

leka med barnen. Pedagogers involvering i lek har ökat, men leken kanske inte har 

bästa kvalitet. Pedagoger vill gärna styra lek samt övervaka men har lite svårt för att 

stödja barns utveckling samt att leka med barn (McInnes m.fl 2011). Detta kan ha 

olika orsaker och kan exempelvis bero på att pedagoger inte vet vilken roll de ska ta i 

barns lek och de vet inte heller om barn vill ha med lärare i sin lek. Pedagoger vill 

kanske inte störa barns lek. Detta är inget som undersökts i vår studie utan är bara 

egna tankar och funderingar som dykt upp. Kontos (1999) skriver att lärare tar roller 

i lekar som är konstruktiva eller manipulativa och det är den vanligaste roll som 

pedagoger tar i den fria leken. En stor del av tiden i förskolan tillbringar de vuxna 

med barn då de inte leker (Kontos 1999). Detta stämmer in på vårt resultat i studien 

där barn säger att lärare inte är med i lek särskilt ofta. Det verkar vara mest i de 

planerade situationerna som lärare umgås med barn. Kontos (1999) nämner att lärare 

stödjer barns lek med hjälp av ord när barn leker fritt eller utvecklar deras lek med 

hjälp av frågor. Kontos skriver även att det som inte syns så väl i studien är stödjande 

av kompisrelationer, att läsa för barn eller att leka fantasifullt (Kontos 1999). 

Gällande om barn vill ha med lärare i lek visar vår studie på att barn i vissa fall vill 

ha med lärare i lek, men att det är dubbelt så många barn som säger nej till lärares 

involvering i lek. Dessa lärare får inte förtroendet att vara med barn och leka. 

Pramling (2009) tar upp olika situationer som går att koppla till vår studies resultat. I 

Pramlings studie där barn väljer att involvera lärare kan det handla om när barn 

behöver hjälp av en vuxen med någonting, exempelvis en konflikt, eller när barn vill 

bli bekräftade eller vill visa upp någonting de gjort. När regler bryts så söker barn 

upp lärare för att tala om detta. Gällande när barn vill få reda på hur saker fungerar så 

söker de upp pedagoger för att få någonting förklarat för sig. När lärare inbjuds till 

lek betyder detta att lärare är viktiga för barn och får förtroende likt en kompis i lek 

(Pramling 2009). Mycket av detta går att utläsa i vår studie när barn i vissa fall anser 

att en lärare behövs i lek. Dessa situationer kan enligt barn handla om att den vuxne 

är stor och kan mycket, vilket kan föra lek framåt eller reda ut någonting i en lek. 

Vid konflikter nämndes lärares hjälp några gånger av barn i vår studie, som även 

detta handlar om lärares involvering i lek. Dock nämnde inte barn detta särskilt ofta. 

I det fall som det enligt barn behövs mer personer i en lek så inbjuds ibland de vuxna 

att delta, för att lekens kvalitet ska bli bättre. Det verkar dock ovanligt att helt 

spontant utan ”anledning” bjuda in en lärare i lek.  

 

6.2.2 Vad lärare gör när barn leker 
 

När lärare inte deltar i lek så är det väldigt tydligt i vårt resultat att lärare då oftast 

intar en övervakande roll för att se vad som händer i lek och konflikter gällande barn 

i verksamheten. De vuxna står en bit bort och pratar med varandra eller tar raster, 

berättar barn i studien. Några av dessa resultat har även Hjorth (1996) tidigare 

kommit fram till i sin avhandling där barn i intervjuer har berättat om vad lärare gör 

under lek. Resultaten visar på att de vuxna går iväg, dricker kaffe eller planerar. Det 

finns ofta inte så många vuxna i närheten som kan stödja lek. De vuxna som finns i 

närheten, ger ingen uppmuntran eller stöd till leken. Barn i Hjorts avhandling berättar 
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att lärare inte ser vad som händer i leken och missar orsaken till olika konflikter 

(Hjorth 1996). Dock visar vår undersökning att barn inte vill ha lärare i närheten av 

barns lek om inte lärare deltar i lek. Lek kan enligt barn, bli annorlunda om lärare 

tittar på vilket gör att barn känner sig iakttagna och lekens kvalitet kan försämras. 

Vi har fått uppfattning om att barnen anser att leken är privat och att de många 

gånger vill vara instängda för sig själva i ett litet rum. Samtidigt vill nog barn ha 

tillgång till lärare vid behov, framförallt i konflikter som lärare ska lösa. Hjorth 

(1996) skriver att lek behöver tid där vuxna är lyhörda. Barnen skapar leken, men 

pedagoger ser till att den kan överleva. Är lärare välkomna i leken och är med och 

leker, så kan det skapas en starkare relation till barnen men om leken är lite hemlig, 

måste det respekteras (Hjorth 1996), vilket är viktigt att ha i åtanke i arbetet på 

förskolan. Det är barns utveckling och välmående som ska vara i fokus, anser vi. 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Syftet i studien var att studera hur barn talar kring lek samt att undersöka barns 

resonemang om pedagogers involvering i lek på olika sätt. För att kunna få svar på 

dessa frågeställningar användes barnintervjuer som metod, där 80 stycken fem- och 

sexåringar intervjuades med hjälp av ett frågeformulär med mer eller mindre öppna 

frågor. Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning efter godkännande genom 

svarsblankett till föräldrarna. Barnen fick även chansen att själva tacka nej, vilket 

hände några enstaka gånger. Intervjuerna gjordes med två barn åt gången, 

slumpmässigt utvalda för att skapa ett så tillförlitligt resultat som möjligt och även 

med tanke på generaliserbarheten. Intervjuerna delades upp mellan oss två studenter, 

ibland på samma skola och andra gånger på olika skolor. Intervjuerna transkriberades 

så noggrant som möjligt men vissa delar har valts bort av olika skäl som nämns i 

metoden. 

När det gäller intervjuerna som gjordes i studien, utspelade de sig antingen med två 

barn åt gången eller med ett barn åt gången i vissa fall. Beroende på barnen så kan 

det vara givande både att sitta med en kompis och att sitta själv. I studien var barnen 

mer eller mindre okända för studiens författare och därför är det svårt att veta vad 

som gynnar barnen samt intervjun. I undersökningen har tanken varit att barnen ska 

intervjuas två och två för att känna sig säkrare men i vissa fall fungerade inte detta 

och barnen fick intervjuas en och en. I vissa fall råddes vi av klassens lärare att 

intervjua barn en och en, vilket vi då testade några gånger. Vi gick sedan tillbaka till 

att intervjua två barn ihop för att få upplägget så likt de tidigare skolorna som 

möjligt. Detta kan inverka på studien eftersom att vissa barn intervjuades två stycken 

ihop och vissa själva. Doverborg och Samuelsson (2000) pratar om för- och 

nackdelar med att intervjua barn antingen enskilt eller två och två. När intervjuer 

med fler än ett barn i taget sker så kan det finnas en risk att de påverkar samt härmar 

varandras svar (Doverborg och Samuelsson 2000). Detta var dock inget problem i 

studien. Som en positiv del av att intervjua barn två och två tar även Doverborg och 

Samuelsson upp att barn kan ge varandra nya tankar. I en intervju med endast ett 

barn åt gången måste barnet själv reflektera utan hjälp av en kompis (Doverborg och 

Samuelsson 2000). Barn i studien pratade mer ”utanför ramarna” och talade om 

annat som inte överhuvudtaget hade med studiens frågor att göra då de satt två och 

två än när de intervjuades själva. 
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Trots att det slumpmässigt valdes ut två barn åt gången till varje intervju lyckades det 

i vissa fall bli barn som var väldigt ofokuserade och hade svårt att koncentrera sig på 

intervjun och ihop blev dessa barn väldigt ”tramsiga”. Barnen behövde inte sitta helt 

still utan fick ”snurra lite på stolen” så länge de kunde koncentrera sig på intervjun 

och svara på frågorna. Det går inte att veta om det hade blivit bättre att intervjua 

enskilt än två och två, det är alltid beroende på vilka barn det gäller men i vissa fall 

hade det gynnat studien anser vi. 

Gällande frågornas utformande, så var det tänkt att frågorna skulle ställas så som de 

är formulerade för bästa resultat. Ibland blir detta dock fel (kan du…istället för 

berätta för mig…), vilket kan inverka på svaren. När det gäller frågan, ”när leker ni 

inte här i skolan?”, tolkades den ibland med ”på lördagar, för då är vi lediga”. 

Begreppet ”i skolan” gjorde nog att frågan upplevdes annorlunda än ”tänkt”. Även 

frågan ”finns det några lekar som lärarna inte gillar att ni leker?” kan tolkas som 

lekar som lärarna inte ”tycker om att leka” om den ställs efter -om lärarna är med å 

leker? vilket hände några gånger och kan ha inverkat på resultatet. Doverborg och 

Samuelsson (2000) berättar om det fel som ofta görs under intervjuer då intervjuaren 

inte är van. Det kan handla om att frågan ställdes på fel sätt, barnet inte fick tänka 

eller att frågorna var för svåra (Doverborg och Samuelsson 2000). 

 

När det gäller intervjuer i personalrum och liknande rum, där barnen inte brukar leka 

men ändå är trygga då barn och lärare är där andra tillfällen, gjordes en hel del 

intervjuer där då alla andra rum var upptagna. Eftersom att många av intervjuerna 

gick väldigt bra i personalrummet utan att barnen hade svårt att koncentrera sig så 

byttes inte rummet ut. I vissa fall fanns det för mycket material framme som störde 

och det hände även att det kom in lärare som störde men i de flesta fall blev mest 

intervjuaren störd av detta. En lapp på dörren om att intervju sker hade varit bra men 

glömdes hela tiden bort. 

 

6.4 Slutsats 

 

Syftet med denna studie var att undersöka barns syn på lek och på pedagogers och 

lärares involvering i lek. Genom de två frågeställningar som skapades var syftet att 

undersöka olika delar av lekbegreppet gällande lek och lärande samt mer eller 

mindre involvering av lärare i barns lek. Som svar på den första frågeställningen, 

fanns ett antal intervjufrågor som svarade på frågeställningen. Lek förklaras av barn 

genom en specifik lek (ofta springlek eller rollek) eller med ord (man leker). Barn 

leker för att det är roligt, för att ha någonting att göra och för att kroppen ska få 

energi och kunna må bra. Kompisar är också en orsak till varför barn leker. Barn ser 

inte samlingar eller planerade aktiviteter som lek, inte heller matsituationer ses som 

lek. På frågan om lärandet i lek, så berättar barn att de kan lära sig nya lekar i sin lek 

eller att de kan lära sig hur man ska behandla varandra. Frågeställning två handlar 

om lärare i lek och många barn i studien berättar att de inte vill ha med lärare i lek då 

de stör leken eller gör den tråkig. Enligt barn kan det även bli för många personer i 

en lek om en lärare är med. De situationer när barn vill ha med en lärare i lek är när 

hjälp behövs i form av kunskap eller när fler personer behövs i lek. De förbjudna 

lekar som finns på förskolan är krig, springlekar och lek med pinnar. Denna 

undersökning har genom de olika intervjufrågor som använts i studien på ett 
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intressant sätt gett svar på frågeställningarna och skapat ännu mer intresse för att 

forska vidare inom ämnet. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Angående barns syn på lek har denna studie väckt nyfikenhet för att ta reda på mer 

inom ämnet. En ny studie skulle kunna lyftas till ett högre plan genom att förena 

exempelvis intervjuer, där barns egna ord och tankar synliggörs och kommer fram på 

ett bra sätt, tillsammans med observation av barns lek, där observation kan ge en 

gemensam bild att starta samtalet med. Detta är någonting som vi gärna hade använt 

oss av i vår studie men där fanns inte tillräckligt med tid. Ett avsatt rum för just 

studien och ingenting annat där barn känner sig trygga och där ingen stör är värt att 

lägga fokus på. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

 

Svarsblankett  

 

Lämnas till förskoleklassen, snarast möjligt. Vill ni fylla i blanketten på plats, 

vore vi tacksamma. 

 

Hej! Vi är två studenter från Lärarprogrammet på Linneuniversitetet, studerande till 

förskollärare. Vi skriver nu vårt examensarbete. Vi önskar att få intervjua ditt/era 

barn i förskoleklassen, angående deras egen syn på lek och vad lek kan vara för dem.  

Vi kommer att använda oss av ljudupptagning och detta material kommer sedan 

användas i vårt arbete, men därefter raderas inspelningarna. Namnen på era barn 

kommer aldrig synas i vårt arbete. 

Vi ber er nu, att fylla i om ni godkänner att ert/era barn får bli intervjuade av oss. 

Även om ni godkänner detta, kommer självklart era barn att kunna säga nej. 

 

Jag godkänner att mitt barn medverkar i intervjun gällande deras syn på sin lek. 

 

Ja______     Nej_______ 

 

Ort och datum:____________________________ 

 

Underskrift:______________________________  

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Ann-Sofie Gustavsson, 072-xxxxxxx 

Karin Bäck, 070-xxxxxxx 

Är det någonting ni undrar över, så ring eller sms:a någon av oss! 
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Bilaga 2 

 

Hur ser barn på leken? 

 

1. Berätta för mig, vad är lek för er? 

- Vad brukar ni göra i leken? 

 

2. Varför leker man?  

- Är det bra att leka? (JA, NEJ) – Varför är det bra att leka? 

 

3. När leker ni inte? 

- Berätta om det! Vad gör ni då? – Varför är det inte lek då? 

 

4. Jag är nyfiken, berätta för mig om det är någonting ni tycker att man kan lära 

sig när man leker? 

-  (Följdfrågor efter situationen, beroende på svar) 

 

5. Berätta om när läraren är med er och leker! 

- (om ingen lärare är med?) Skulle ni vilja att er lärare var med och lekte? 

Varför? (Om läraren är med) Vad tycker ni om att er lärare är med och 

leker? Blir leken annorlunda när er lärare är med eller i närheten? Hur 

då? 

 

6. Berätta för mig om det finns lekar som lärarna inte gillar att ni leker?  

- Varför tror ni att lärarna inte gillar den/dem lekarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


