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Abstrakt 

Syfte med studien är att undersöka vilken syn föräldrar har på leken och lekens betydelse för 

lärande i förskolan.  Undersökningen gör jag på tre förskolor i norra Sverige. I bakgrunden 

kommer jag att använda mig av den forskningslitteratur som finns inom området för att 

beskriva både de äldre och nyare teorierna om lek. För att samla in empirimaterialet använde 

jag mig av kvalitativa intervjuer och gjorde sedan en innehållsanalys.  Intervjufrågorna 

ställdes och intervjuerna genomfördes på samma sätt med alla åtta föräldrar.  

I resultatet framgår att föräldrarna är medvetna om vad lek är och om lekens betydelse för 

deras barns lärande. I föräldrars utsagor syns både likheter och skillnader om vad lek är och 

även lekens betydelse för lärande i ett positivt sammanhang. I resultat belyser föräldrar fyra 

viktiga kategorier och de är barns verbala utveckling, barns interaktion, de motoriska 

färdigheterna och barnens vardagslekar. Föräldrar anser att leken är en viktig del i barns 

utveckling och i det livslånga lärandet samt att barn via leken har möjlighet att upptäcka både 

positiva och negativa egenskaper vilka lyfts fram i resultat och i diskussion. Min studie 

kommer också luta sig mot socialkonstruktivismen som utgår från Vygotskijs syn på den 

sociala varelsen och hur samspelen kan lyfta fram barns lärande via lek.    

 

Nyckelord: Föräldrars syn på lek, lek, lärande   

 

 

 

 

 



 
 

Förord  

Jag vill börja med att tacka alla de förskolor som har gett mig möjlighet till att vara där och 

intervjua deras föräldrar. Utan de föräldrar och förskoleverksamhetens stöd hade inte det varit 

möjligt att samla in all empiri till min studie. Jag vill även tacka min handledare Krister 

Hertting för allt hans stöd, för all hans förståelse och all den tid han lagt ner på min studie för 

att vi tillsammans skulle lyckas genomföra den.  

Till sist vill jag även tacka min närmaste släkt och mina vänner som har stöttat mig under hela 

den här resan och gett mig möjlighet till att hela tiden fortsätta med studien och nå mitt mål. 

Januari 2015 

Sandra Nordberg   
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1 Inledning 

Under hela utbildningen har leken fascinerat mig. Jag har kopplat leken till alla kurser med 

syfte att se hur leken påverkar verksamhetens vardag. Lekens betydelse och hur vi ser på 

leken har förändrats. Pedagogerna ser att ett lärande sker genom leken, men vilken syn har 

föräldrar på leken? Tycker föräldrar att leken har förändrats med tiden?  Läroplan för 

förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2011a) påminner oss om det livslånga lärandet samt lekens 

betydelse för barnens utveckling. Synen vad gäller leken och lekens betydelse har förändrats 

och via leken kan barnen lära sig att exempelvis lösa konflikter. Vuxna kan stimulera barnens 

lek så att barnen lär sig delaktighet, lekregler, samspel och begreppsuppfattningar, vilket i sin 

tur betyder att leken blir ett pedagogiskt förhållningssätt. 

Förutom utbildningen har jag också en annan orsak till varför leken är viktig för mig och i 

mitt liv. Det är för att jag har en annan kulturell bakgrund och det land jag kommer ifrån där 

har inte leken samma värde och betydelse som den har i Sverige. Genom att arbeta i förskolan 

ser jag att barn lär sig massor i leken. Vi pedagoger som jobbar i verksamheten vet att leken 

lägger grunden för ett livslångt lärande som Lpfö 98 (Skolverket, 2011a) också belyser. I min 

studie är jag intresserad av att vidare undersöka vilken syn föräldrar har på lekens betydelse 

för lärande i förskolan. Vet föräldrar hur viktig leken är för deras barns lärande? Några 

generationer tillbaka kunde föräldrarna tycka att barnen bara har lekt, är det så fortfarande? 

Eller upplever föräldrarna att ett lärande har skett via leken? Det jag hoppas på i min studie är 

att föräldrar i Sverige har ett öppet sinne för lek och att de har mer respekt för lekens 

betydelse för lärande än vad föräldrar från mitt hemland hade för 13 år sedan. Leken, 

beskriver (Engdal, 2011; Kutsdotter Olofsson, 1992; Lillemyr, 2002) som något kreativt, 

skapande, som fantasi, samspelsutvecklande och att barnen är fria när de leker.     

      

2 Syfte  

Syfte med min studie är att undersöka vilken syn föräldrar har på lekens betydelse för lärandet 

i förskolan. 

Frågeställningar 

- Hur ser föräldrar på lekens betydelse i förskolan? 

- Hur ser föräldrarna på lärande via leken?  
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3 Bakgrund 

I det här kapitelet beskriver jag barns lek och lekens betydelse för lärande. För att ge en 

inblick i vad lek är och hur leken har använts under årens lopp valde jag inledningsvis att 

beskriva leken utifrån Fröbel, som är lekens grundfader, samt Piaget och Erikson. För att 

sedan knyta ihop det med Vygotskijs synsätt på leken. Vidare kommer jag att fördjupa mig i 

vad lek är och hur nyare forskning belyser lek och lärande. I det här kapitlet beskriver jag 

också leken ur ett föräldraperspektiv samt även att studien kommer att luta sig mot ett 

sociokulturellt perspektiv som bygger på Vygotskijs synsätt (Strandberg, 2006).    

3.1 Teorier om lek 

Här beskriver jag hur lekteorier har vuxit fram ur olika perspektiv och hur de målar upp en 

karta över dem. Enligt Jensen och Harvard (2009) har lekfenomenet funnits bland oss 

människor sedan tidernas begynnelse och leken kan vara lika gammal som människans kultur. 

Det här hävdar och beskriver Jensen och Harvard (2009).  

Över åren har forskning kring lek bedrivits av ett stort antal vetenskapsmän. Inte bara 

psykologer och pedagoger har funnit ämnet intressant utan även forskare inom andra 

discipliner, t ex. antropologer, historiker, språkvetare, arkitekter och formgivare. 

Vardera disciplin har betraktat lek utifrån sitt perspektiv och sina problemställningar i 

sin strävan att förstå lekens betydelse (Jensen och Harvard, 2009, s. 29).    

3.1.1 Fröbel 

De finns många teorier som beskriver lekens betydelse, utveckling och förändring genom 

tiderna. I Egenberg och Jerlang (2005) framgår Fröbels syn på leken, genom leken ville han 

att barnet skulle få lära via erfarenhet och för att lära ämnet. Fröbel ville inte att leken skulle 

missbrukas, leken var för honom det absolut viktigaste i verksamhet och livsform samt han 

strävade efter att lyfta fram lekens egenvärde (Egenberg och Jerlang, 2005). Enligt Fröbel är 

livet meningskapande beskriver Wallström (1992). Det som kännetecknar Fröbels pedagogik 

enligt Wallström är arbete, skapande och lek. Anknytningen mellan de idéerna är dialektisk 

och innebär att arbete kan gå över i skapande och lek, samt tvärtom. Han höjde värdet på 

leken och han är den första pedagog som har visat på lekens betydelse för inlärning. 

Inlärningen fick ett vidare perspektiv utifrån Fröbels idéer vilka innebar att inlärning inte 

enbart är kopplat till skolans undervisning. Teori och praktik handlar om att förstå 

pedagogikens innehåll och för att förstå det måste vi tränga in i materialet och analysera 

idéerna bakom pedagogiken. Vidare menar Walström (1992) att det finns möjlighet att 

förändra leken och dess innehåll och det ansåg Fröbel som något viktigt. Leken formas av 

varje epok och samhälles kulturella personlighet. Hans teori om att göra börjar tidigt med 

yngre barns lekar där barnen undersöker föremålen genom att smaka, titta, lukta, känna, slå, 

kasta och banka. Kunskapen med görandet är att lära känna allt aktuellt om föremålen och 

dess egenskaper samt att barnen inte tröttnar på dessa lekar. I dessa lekar fördjupas barnens 

erfarenhet och dess kreativitet och uppmärksamhet stimuleras. Leken fungerar som en process 

där tanken och känslan möts tillsammans och kan leda till ett nytt skapande. Barns aktiva 

kunskapssökande och lekens betydelse är värdefull för inlärning samt att barnen upptäcker 

språk och utvecklar tänkande (Wallström, 1992).    
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Tallberg Broman (1995) belyser Fröbels idé om att förberedelsen inför arbetet kunde ledas 

fram genom en lek och att den skulle öka barnens självkänsla och självkännedom samt 

resultera i en positiv självuppfattning. Vallberg- Roth (2002) beskriver hur Fröbel 1840 

grundade sin första Kindergarten och att han hade ett stort intresse för natur, matematik och 

naturvetenskap.     

3.1.2 Piaget 

Lillemyr (2002) beskriver teorier om leken och barns lärande utifrån Piaget tankar. Enligt 

författaren var Piaget ursprungligen biolog och blev så småningom även psykolog och filosof. 

Hans tankar utgår oftast från kognitivkonstruktivismens perspektiv. Han intresserade sig för 

barns förmåga till problemlösning samt hur upplevelser, kunskaper och erfarenheter kunde 

samverka med varandra. Piaget menar att utveckling sker genom samspel mellan individ och 

omvärld. Tonvikten ligger på individens uppfattning och tolkning av omgivningen, med 

inriktning mot vilka insikter, kunskaper och erfarenheter vi har. När barn anpassar sig till 

omgivningen sker den kognitiva utvecklingen. Den sker genom tolkning av situationen, där 

både gamla och nya erfarenheten hjälper till, samt förändrar den kognitiva uppfattningen. 

Både lek och imitation är viktigt för den generella, intellektuella utvecklingen enligt Piaget. 

Imitation kan gå över till lek menar han, och illustrerar hur en aktivitet kan börja som lek men 

sedan gradvis upphöra att vara lek. I teorier om leken nämner Piaget även hur funktionslek 

ändrar karaktär med barnens ålder och gradvis går över till symbollekar. Funktionslekar 

präglas av att vara senso-motoriskt och symbollekar går gradvis över till att få mer kognitiva 

funktioner (Lillemyr, 2002).  

Piaget menar att barnen bearbetar problem och uppfattningar i leken och att det därför fyller 

en viktig funktion. Genom att utveckla och upprepa lekarna får barnen ett mer detaljerat och 

generaliserat tankemönster. Förståelse för omvärlden utvidgas via lek och genom leken är det 

även möjligt att få handlingsmöjligheter och färdigheter. Att härma situationer där barnen har 

varit hos doktorn, när barnet kommer hem, gör att barnen bearbetar sina upplevelser och 

vinner ny förståelse (Egenberg och Jerlang, 2005).  I sina kritiska kommentarer om Piagets 

forskning beskriver Lillemyr (2002) att Piaget ensidigt betonar lekens betydelse i den 

kognitiva utveckling och att även betydelsen för språk har för lite inverkan i barns lek.      

3.1.3 Erikson 

Lillemyr (2002) beskriver socialpsykologen Erik H Eriksons teorier om leken som i stort sett 

är gemensam med Freuds uppfattningar om leken och har en bakgrund i den psykoanalytiska 

teoritraditionen. Dock menar Erikson att leken fyller sin viktigaste funktion som ett led i 

barnets psykosociala utveckling, till exempel fyller dem viktig ego-funktion för barnet i dess 

identitetsutveckling. Leken har en stor betydelse för bearbetning av ångest påstår både 

Erikson och Freud. Erikson framhäver också ”utvecklingskriserna”, där han tror att leken blir 

ett viktigt hjälpmedel för att på ett lyckat sätt genomleva den oundvikliga vardagen, enligt 

Eriksons synvinkel. I övrigt likställer han barns lek med vuxnas olika roller (Lillemyr, 2002).  

Enligt Lillemyr (2002) menar Eriksson att man inte bör jämföra vuxnas arbete och barns lek 

eller vuxnas lek med barns lek utan mer se om det går att hitta gemensamma faktorer dem 

emellan. Leken har olika funktioner för barn och vuxna eftersom de står på olika 
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utvecklingsnivåer. Lillemyr menar att Eriksons lekteori handlar om två behov, ena är att ha en 

aktiv roll och det andra är en önskan om att vara vuxen. Han menar att båda de behoven är 

möjlig att tillfredsställa genom leken (Lillemyr, 2002). Egenberg och Jerlang (2005) menar att 

för Erikson handlar leken om att bearbeta barnens kriser och aktivt sammanfatta tre 

karakteristiska stadier. Leken har också flera syften enligt Erikson, genom lek lär sig barnen 

behärska verkligheten och via lek är de möjligt att bearbeta ångest. Lillemyr (2002) och 

Egenberg och Jerlang (2005) belyser hur Eriksons lekteori beskrivs som att leken har stor 

betydelse för barns utveckling att Erikson såg lekfulheten som en viktig del i vårt liv samt att 

människan utvecklas via leken hela livet.                

3.1.4 Vygotskij 

Vygotskij menar att viktiga kännetecken hos lek är glädje och regler, där barnen vid lek 

skapar en imaginär situation (”som om”) och själv ”tar kontroll” i leken. Vygotskij tror också 

att barn i lek kommer åt en inre mening genom att handlingen är underordnad tanken 

(Lillemyr, 2002). I Egenberg och Jerlang (2005) beskriver att Vygotskijs synpunkter om leken 

lägger stor vikt vid att den utvecklar barnens tänkande och förståelse. Vygotskij tror också, 

som Erikson påvisat, att leken kan uttrycka regressiva tendenser, till exempel där barnet kan 

befinna sig i ett tidigare utvecklingsstadium i leken, som att barnet leker baby. Vidare visar 

Vygotskij att leken tillfredsställer både behov och motiv. Han anser att lekens pålitliga väsen 

är att uppfylla barnens motiv. Till barnens utvecklig har även vuxna ett ansvar och 

utvecklingen är socialt betonad. Barnen kan lösgöra sig från bundenhet till det konkreta via 

leken. Ur den sociala världen uppstår leken och barnets målinriktningar. Vilja och sociala 

förståelse utvecklas genom lekaktiviteter. Forssell (2011) skriver att utgångspunkten för 

Vygotskij är att människan är både en kulturell och en biologisk varelse. Vid födseln börjar 

den biologiska utvecklingslinjen och människan förbättrar en rad förmågor som till exempel 

att kontrollera sin kropp. I stor utsträckning styrs Vygotskijs idéer av biologiska processer. 

Den sammanfattar även att barn i olika delar av världen, som lever med skilda kulturella 

villkor, utvecklas ganska lika under denna fas.  

Strandberg (2006) belyser Vygotskijs tankar med att kultur och människa går hand i hand, 

båda delar måste ömsesidigt samspela med varandra för att det ska ske en förändring. Vår 

sociala förmåga utvecklas via interaktioner med andra människor och av kreativa aktiviteter. 

Vidare menar Vygotskij att barn inte gör som vi säger, utan barn gör som det barnet ser att 

andra i omgivningen gör. Vygotskij menar att barnen inte bara är aktiva i leken, de är även 

uppmärksamma. De är inte bara delaktiga i leken, de är kreativa huvudpersoner med rätt att 

utveckla, experimentera och omforma det som finns. Barnen undersöker och utvecklar roller, 

regler, mening och verktyg i leken. De går in i leken och utforskar det de inte vet för att 

fastställa vad som finns att veta. Enligt Vygotskij är barnen huvudet högre än vad de är, samt 

att delaktighet och aktivitet föregår vetande. Barn tänker och bidrar med det de kan och vet 

och ingen fråga är för dum att ställa eftersom barn tillskriver varandra kompetens och 

duglighet (Strandberg, 2006).   

3.1.5 Socialkonstruktivismen som utgångspunkt   

Friedrich Fröbels teori om leken handlar om att leken ska vara meningskapande och via leken 

är det möjligt att ett lärande kan utvecklas. Walström (1992) beskriver att Fröbel är den första 
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person som intresserar sig för leken och lekens betydelse för barnens inlärning och vidare 

belyser Lillemyr (2002) hur Erik H Erikson, som socialpsykolog, förklarar att leken fyller en 

betydelsefull funktion i människans psykosociala utveckling. Hans tankar och teorier har en 

stor tyngdpunkt i psykologin och han menar att det är naturligt att barn skiftar mellan olika 

lekvärldar (Lillemyr, 2002).                 

Piagets teorier betraktas ur ett kognitivt perspektiv, där lärandet sker genom tolkningar av en 

situation där både barnens gamla och nya erfarenheter används för att utveckla och bearbeta 

olika situationer (Lillemyr, 2002). Vygotskijs teorier karakteriseras av ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt medan Piaget har ett konstruktivistiskt perspektiv. Både 

Vygotskij och Piaget var kritiska mot traditionell undervisning. Den kunskap som barnen 

själv skapar i interaktionen med omgivningen betraktade Piaget som den operativa kunskapen 

och därför var Piaget mot lärarstyrd undervisning. Till skillnad från Piaget la Vygotskij sitt 

perspektiv på kulturens överföring av kunskaper till barnet där individuella läranderelationen 

mer övergår till samspel med många andra och till att hitta utmaningar tillsammans vilket kan 

leda till utveckling och lärande på en potentiell utvecklingsnivå (Lillemyr, 2002).  

Leken har setts utifrån många perspektiv, bland annat från Fröbels lära till konstruktivismen, 

psykologiska perspektiv och sedan vidare till ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

Vygotskijs teorier visar även på den kulturhistoriska skolan. Mer eller mindre dominerars idag 

socialkonstruktivistiska perspektivet leken och kulturhistoriska teorier har en viss betydelse 

för utformningen av läroplanerna för den svenska grund- och gymnasieskolan på 1990-talet 

menar Egidius (1999). Lpfö 98 (Skolverket, 2011a) har använt delar av Vygotskijs tankar om 

lärande och utveckling samt mångfald och den sociokulturella varelsen.  

Jacobsen (2001) beskriver att socialkonstruktivismen är det mest diskuterade perspektivet. 

Socialkonstruktivismen står i fokus i samhälle och vetenskap idag. Begreppet 

socialkonstruktivism är ingen ny företeelse menar författaren, utan det kan spåras långt 

tillbaka i den samhälsvetenskapliga historien. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att 

socialkonstruktivismen har stor betydelse för vårt språk och för det sociala kunskapsförrådet. 

Wenneberg (2010) belyser socialkonstruktivisterna som det vi människor vet är socialt 

konstruerade faktorer. Kunskapen människan besitter kommer bland annat från språket. 

Människan har skapat språket tillsammans och språket är även socialt konstruerat. Det innebär 

att om både kunskapen och språket är konstruerat blir också vår verklighet konstruerad. Inom 

socialkonstruktivismen handlar det om hur den vunna kunskapen kommit fram och inte bara 

om den är falsk eller sann. Meningen med socialkonstruktivismen är att medföra lärdom eller 

kunskap som vi kan lita på samt att det ska vara användbart i samhället Wenneberg (2010). 

Imsen (2006) lyfter fram språkets betydelse som en av socialkonstruktivismens kännetecken, 

vilket detta synsätt stödjer, och inriktar sig på Vygotskijs teorier vad gäller barns inlärning. 

Vidare menar Imsen (2006) och Strandberg (2006) att sociokulturell teori handlar om den 

sociala samhörigheten som är grunden till barns lärande. Imsen (2006) poängterar även att det 

finns konstruktivistiska varianter av sociokulturella teorier som har ett socialt syfte, där 

lärande blir en social gemenskap. Därför menar Imsen att det är svårt att se skillnad mellan 

konstruktivistiska, socialkonstruktivistiska och sociokulturella utgångspunkter utifrån barns 

lärande. Det innebär också att det som är relevant för min studie är att den grundar sig i ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och utgår bland annat från Vygotskij tankar och teorier på 

barns lek- och lärande. Egidius (1999) menar också att Vygotskijs pedagogik passar bra i 
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dagens samhälle, för att han betonar det dialektiska samspelet som innebär att delaktighet och 

självstyrning.   

3.2 Styrdokument 

Jord för växande (1998) menar att förskolan har en lång historia vad gäller institutionen och 

förskolans pedagogik och samhället som växte fram vid den tiden var i stark omvandling på 

grund av immigrationen. År 1987 gavs det ut ett pedagogiskt program för förskolan med syfte 

att den pedagogiska verksamheten ska arbeta utifrån omsorg, omvårdnad, arbete, lek samt 

inlärning och skapande. De poängterar också att det hjälper barnen att förstå sin omvärld 

genom att ha lek och temainriktat arbetsätt i verksamheten. I Eidevald (2013) framgår att 

barnstugeutredningen var emot att säga att barnen är tomma kärl som måste fyllas på med 

kunskaper. Barnstugeutredningen anses som en viktig utredning och värdefull för förskolans 

framväxt.  

Lpfö 98 (Skolverket, 2011a) poängterar att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vidare menar Lpfö 98 (Skolverket, 

2011a) att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla ordförråd och ett nyanserat 

talspråk samt förmåga att leka med ord och uttrycka sig, berätta, argumentera, börja ställa 

frågor samt att kommunisera med andra. Förskollärarens ansvar är att ge förutsättning för 

utveckling och lärande, ge förutsättning för olika upplevelser och till ett meningsfullt lärande. 

Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där barnen ska ha möjlighet till 

utveckling samt en trygg miljö som lockar och utmanar barnen till lek och aktivitet. Dessutom 

är en positiv föräldrasamverkan viktig för verksamhetens utveckling. Det innebär att 

arbetslaget ska diskutera med föräldrarna om regler och förskolans förhållningssätt samt bjuda 

in föräldrarna i verksamheten och låta föräldrarna vara delaktiga i utvärderingarna. Läroplan 

för grundskolan, förskolleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011b) betonar också att i 

det aktiva lärandet är leken en viktig del där barnen får erfarenhet och nya kunskaper vilket 

även underlättar barnens tidiga skolår.    

3.3Tidigare forskning 

3.3.1 Vad är lek 

Engdahl (2011) menar att lek är livet, lek är fantasi i handling och så fort barnen får chansen 

väljer barnen leken som en naturlig sysselsättning. Traditionellt har leken en stark ställning i 

förskolan. Leken är svårt att definiera men lätt att känna igen. Engdahl (2011) nämner också 

Fröbel som förskolans förfader. Hans syn är att barn kan utveckla allt i den fria leken och att 

de vuxnas ansvar är att anordna en god och naturlig miljö för att leken på bästa sätt ska kunna 

stimulera dem. Leken och lekens betydelse är värdeful, i leken finns många kännetecken som 

att exempelvis barnen kan bearbeta verkligheten, ge utrymme till att skapa och till att 

fantisera. Leken ger möjlighet till att utveckla kommunikation och samspel samt till att ha 

koncentration. Dessa kännetecken är en viktig del i den fria leken beskriver (Engdahl, 2011). 

Lillemyr (2002) beskriver att leken är viktig för alla barn och att leken är en allsidig aktivitet. 

Leken ger nöje och glädje för varandra och är lustbetonad. Barnen befinner sig utanför 

verkligheten i sina lekar, därför att leken är för barnen ”som om”, det är inga måsten och 

leken är en frivillig aktivitet som barnen själv kan delta i. Genom leken kan barnen skapa en 
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viss ordning och spänning, leken är en förberedelse för vuxenlivet. Vidare belyser Lillemyr 

(2002) lekens utgångpunkt för både teori och praktik, som innebär att många barns funktioner 

kan fyllas med lek. För barn är leken ett typiskt sätt att vara den de är och leken engagerar 

barnen samt för att leken är viktig för barnkultur och som ett samhälsfenomen. Engdahl 

(2011) menar också att leken ger ett stort inflytande för barnen, där barnen får en inre bas för 

beslut och val. I leken krävs uppmärksamhet och koncentration. Hela barnet kan komma till 

uttryck i leken och lek är kultur. Med det menar Engdahl att barnet med sin inspiration ger 

utveckling mot vuxenvärlden och skapar sin egen kultur. Hela barnet kommer till uttryck i 

leken. Till yngre barns rörelselekar hör dans och spring och när det handlar om lekredskap 

använder de mindre barnen stora redskap som dockvagnar, skottkärror, lastbilar och andra 

stora plastdjur enligt Engdahl (2011).     

Barn tolkar sina lekar, ger leken upplevelser och liv. Genom lek kan barnen dramatisera, 

fantisera och skapa. Barnen kan berätta historier via leken och berättelser och lek hör nära 

ihop med varandra. Förr betraktades förskolans lek mer som traditionell och uttrycktes av att 

den var avsedd för barns handlingar och barns eget meningskapande enligt (Vygotskij, 1995). 

Många forskare har studerat lekens egenskaper med fokus i olika perspektiv (Pramling 

Samuelsson och Johansson, 2006). Engdahl (2011) menar att lek samtidigt kan vara ett 

uttryck för konst och estetiska sammanhang. Barnett (2013) visar att det finns ett antal 

forskningsstudier om barns lek, men de flesta är kategoriserade och lokaliserade efter vad 

andra definierar och beskriver play (lek) som och inte barnens uppfattning av lek och spel. 

Vidare menar författaren, utifrån Vygotskij, att leken utvecklar barnen i deras närmaste 

utvecklingszon.  Barnett (2013) belyser, utifrån Bruners tankar, att barndomens lek kan bidra 

till en problemlösningsförmåga som är viktig senare i livet och att lek kan främja en flexibel 

problemlösning samt utveckla lärande och evolution. I spel och lek växer och mognar barnen 

samt lär sig olika funktioner och konsekvenser (Barnett, 2013).  

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att leken leder till kompetens och barnen bearbetar allt 

som händer via leken. Förskolans lekinnehåll ger barnen en positiv övergång till skolans värld 

där barnen kan skapa inre bilder om olika situationer och förstå pedagogernas ord. Kullberg 

(2004) menar att barn lär sig i alla lekar och att den sociala samspelsgrammatiken 

medvetandegörs i barns lek. Doverborg och Pramling (1995) skriver att lekkoden inte måste 

vara på ett speciellt sätt, att lek är ett utmärkt sätt i problemlösningssituationer. Genom leken 

kan barnen skapa en flexibilitet och i leken misslyckas inte barnen. Författarna poängterar 

också att lek är barnens, verkliga liv, i förskoleåldern.            

3.3.2 Lekens betydelse för lärande 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att barnet möter nya och oväntade 

situationer genom att pröva och möta olika saker i leken att barn skapar kunskap i sina 

engagerade och rika leksituationer, vilket leder till en meningsfull lek och till lärande. För att 

gestalta sina erfarenheter använder barnen både kropp och språk men även material av olika 

slag. Leken handlar gradvis om att upptäcka den fysiska världen som i sin tur kan övergå i 

rollekar där leken och kamraterna tillåts utveckla det barnen redan vet. för att barnen inte ska 

bli uteslutna måste de kunna hålla flera bollar i luften samtidigt, enligt Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003). Knutsdotter Olofsson (1992) poängterar att leken leder till ny 
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kompetens och att leken inte har ett krav på prestation. Författaren menar också att barnen 

genom leken kan bearbeta verkligheten. De som påstår att leken bara är en lek har fel, enligt 

Knutsdotter Olofsson (1992). Vidare menar hon att beroende på om man förstår leken inifrån 

eller utifrån kan man uppfatta leken på olika sätt. Leken kan både ses på ett positivt och på ett 

negativt sätt och en stor del av leken bidrar till kunskap, enligt författaren, och hon förtydligar 

att leken är ett bra botemedel för missgynnande barn i förskolan.      

Lillemyr (2002) beskriver att många inom förskolepedagogiken anser att barns lek är ett 

grundläggande område. Barns lek är värdefull för den pedagogiska verksamheten i förskolan 

och skolan. En anledning till det är att leken har ett egenvärde och den utgör en dyrbar del av 

barnkulturen. En annan orsak till varför lek är viktig för pedagogisk verksamhet är att barn 

prövar, utforskar och använder fantasin för att lära känna sig själva och för att utveckla 

självtillit. Det är sannolikt att barn får erfarenhet av leken, genom denna erfarenhet klarar barn 

av utmaningar, får färdigheter att kommunicera och kan förhålla sig till andra. En annan orsak 

till varför lek är viktig är att barnen socialiseras genom lek. I barnens omgivning finns många 

arenor och genom att finnas i dem förbereder sig barnen för utveckling och socialisationer. 

Lillemyr (2002) poängterar också att leken inte alltid klassas som en viktig roll i pedagogiken 

eller inom pedagogisk forskning, praktik och debatt. Lekens positiva betydelse har vuxit fram 

under senare tid och har delvis ändrat inställning i forskningen. Leken har använts mer i 

förskolepedagogiska sammanhang än i pedagogisk verksamhet. Till exempel förekom leken 

förut mer i samband med rast och paus medan den idag är så viktig och värdefull att Norge 

har förändrat läroplanen för skolan så att leken ska ingå som ett led i undervisningen 

(Lillemyr, 2002). Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att barns lärande och 

initiativ sker under lek. Barn får också olika erfarenheter i olika kulturer och under årens lopp 

har teorier om lärande och lek förändrats. Perspektiv har förskjutis från en mognadssyn till ett 

socialt, kulturellt erfarenhetsperspektiv.  

Lek- och lärande har förr betraktats som två skilda saker menar Pramling Samuelsson och 

Johansson (2006). I dagens samhälle är perspektivet förändrat och lek och lärande är två 

sammanhängande fenomen som är svåra att definiera och att skilja ifrån varandra menar 

författarna. Engdahl (2011) visar på att man förr inte trodde att yngre barn kunde lära sig, men 

nyare studier visar att de yngre barnen är sociala individer och under den fria lekstunden sker 

en intensiv interaktion och kommunikation mellan de yngre barnen och andra som är i och 

omkring dem. När barn leker utvecklar de sina egna vanor där gemenskapen, socialt samspel, 

rutiner och regler speglar in barnens lärande och samtidigt bygger barnen en kamratkultur där 

barnen lär om normer och värden. Genom leken testar barnen gränser och omprövar olika 

teorier för att utvecklas och lära sig (Engdahl, 2011).  

Mclnnes, Howard, Miles och Crowley (2011) beskriver hur forskning har visat att det finns en 

skillnad mellan utövarnas föreställningar om lek och hur de genomför det i praktiken. Tidigt 

bör man engagera sig i en pedagogik som kan underlätta lek och lärande. Fortsatt pedagogisk 

forskning uppmanas att titta på lek, lärande och pedagogik som helhet. Strandberg (2006) 

menar, utifrån Vygotskijs tankar, att barn och ungdomar inte utvecklas genom att ha idéer och 

tankar i ”huvudet” utan nyckelordet för lärande och utveckling är aktivitet. Genom att utföra 

aktiviteter lär sig barnet. Howard, Jenvey och Hill (2006) säger att om det ska ske ett lärande 
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utifrån leken måste vi förklara för barnen att de kan lära sig olika saker genom de aktiviteter 

som de själva uppfattar som lek.  

Utifrån Vygotskijs tankar skriver Kullberg (2004) att lusten är den motor som startar 

lärandeprocesser och sedan håller dessa vid liv. Finns inte lusten, beskriver han, engagerar 

sig inte de lärande i den utsträckning som de gör vid glädje och lustkänsla” (s. 30). Kullberg 

(2004) beskriver leken som ett lekbaserat lärande. Författaren menar att leken innebär och 

handlar om att lära och leka, att utveckla sin förståelse för olika sammanhang och relationer 

samt erövra den sociala världen. Något annat viktigt som författaren lyfter fram är hur vi 

vuxna leker med barnen och befinner oss i lekprocessen utifrån barns skapande aktiviteter. 

Men leker vi vuxna tills barnen blir trötta eller tills vuxna blir trötta? Hur ser lärandet ut om vi 

slutar leken för tidigt? Både imitationer och repetitioner förekommer i ett lekbaserat lärande 

och upprepningar är en bra metod för utveckling och lärande anser (Kullberg, 2004).           

3.3.3 Vuxna i förskolan  

Engdahl (2011) beskriver att förr betraktades vuxna som absolut nödvändiga i barns närvaro 

när barnen lekte på grund av att barnen behöver stöd. Men författarens egen studie visar att 

barnen i första hand väljer att leka och vara med varandra under den fria lekperioden. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) poängterar att barn helst leker med andra barn 

och kan även vända sig till de vuxna för att ibland få stöd och bekräftelse samt för att ibland 

bjuda in vuxna i leken. Om vuxna arrangerar en bra miljö där barnen trivs och har positiva 

lekrutiner, kommer barnen att både välja att vara där och trivas att vara där. Även det 

beskriver Engdahl (2011) utifrån Fröbels tankar, att Fröbel ansåg att vuxna ska stimulera en 

bra lekmiljö för barnen för att utveckla barnens intresse och lärande. Howard, Jenvey och Hill 

(2006) menar att lek och lärande ofta betraktas utifrån ett vuxet perspektiv och dessa utgår 

från barnobservationer i olika aktivitetssammanhang.     

Globalisering, ökad segregation och migration inom och mellan länder, de samhälleliga 

förändringar och ökad mångfald har gett föräldrar ett nytt synsätt att se förskoleverksamheten 

på, menar Harju och Broman (2013). Vidare visar författarna att föräldrar fokuserar mycket 

på förskolediskussioner nu till skillnad från förr. Föräldrar har tidigare haft ett svagt intresse 

för det svenska skolsystemet men på senare år har den synen förändrats både i ett nationellt 

och i ett internationellt perspektiv. Tidigare har fokus legat på barnen och förskolan, men 

dagens samhälle inkluderar föräldrarna mer och de blir nödvändiga parter för att uppnå 

målsättningarna vad gäller välbefinnande, hälsa, utveckling och lärande. Förstärkta rättigheter 

och föräldrars ökade ansvar framskrivs också tydligt i skollagen. I syfte att stödja barnens 

demokratisering, möjlighet till utveckling, lärande och likvärdig kvalitet är föräldrasamverkan 

en viktig ingrediens. En annan viktig förändring och utveckling är den mångkulturella 

förskolan och den strategin är dels inriktat mot organisationen och pedagogiken och dels mot 

föräldrarna. Enligt lärarna är det primära syftet med föräldrasamverkan att ge bästa 

förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Förutom att förskolan är en arena för 

lärande och skapande är föräldrarna väl medvetna om att sociala aktiviteter, sociala relationer 

och identitetsskapande är en del av verksamheten också (Harju och Broman, 2013).  
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Utifrån Vygotskijs tankar beskriver Forsell (2011) att han anser att vuxnas handlingar är 

viktiga för barnens utveckling. Han menar att om gemenskapen där samspelet mellan vuxna 

och barn är generöst kommer barnet också att imitera det för att lära sig och utvecklas. 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att vuxna mer måste reflektera över de kunskaper som 

barnen får genom leken för att skapa en balans. Det är viktigt att både barn och vuxna förstår 

lekregler som turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Naturens egen pedagogik är lek och 

det är alla vuxnas ansvar att alla barnen får delta i leken menar Knutsdotter Olofsson (1992). 

Utifrån Vygotskijs tankar betonar Egenberg och Jerlang (2005) att vuxna har ett stort ansvar 

för barnens utveckling som är social betonat. Att föräldrar och pedagoger hjälper till att ge en 

lekstimulerande miljö är viktigt och detta synsätt har även Broman (1995) lyft fram utifrån 

Fröbels teorier och menar att barnen försöker att förstå och bearbeta händelser i livet genom 

leken. 

Vidare visar Lillemyr (2002) hur viktigt det är med pedagogisk verksamhet för barns lek samt 

lärande. Hon menar att det är värdefullt att föräldrar, pedagoger och andra vuxna har 

möjlighet att observera barns lek. Genom de observationerna kan de vuxna aktörerna lära sig 

om barnen och om det unika aktivitetsfält som leken företräder för barnens utveckling och 

lärande. Ett annat positivt resultat av att vuxna deltar i barns lek är att det ger närkontakt med 

barnen och kan utveckla förhållandet mellan vuxna och barn. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) menar att barnen lär i interaktion med andra barn och vuxna samt genom 

aktivt engagemang. Engdahl (2011) beskriver att vuxna styr leken på tre olika sätt. Det första 

är genom att ingripa i leken utifrån och direkt. Det andra är att indirekt ordna tid, rum, 

material och miljö i leken. Den tredje teorin är att pedagogen själv deltar i leken direkt och 

inifrån och inte lämnar barnet ensamt.   

3.3.4 Föräldraperspektiv 

I många studier och teorier benämner forskare och författaren vuxna och pedagoger, mer 

sällan använder de begreppet föräldrar. Det finns studier om att vuxna ska vara med i barnens 

lek för att det ger utveckling och lärande i olika sammanhang som till exempel förr betraktade 

vuxna som absolut nödvändiga i barns närvaro när barnen lekte på grund av att barnen 

behöver stöd (Engdahl, 2011). Strandberg (2006) lyfter fram att vår sociala förmåga utvecklas 

via interaktion med andra människor, under kreativa aktiviteter. Det finns studier och 

forskningar kring hur pedagoger och vuxna ser på leken som ett lärande. Men ingen forskning 

om vad föräldrar tycker om lek och lärande. Sandberg (2002) utgår i sin avhandling om 

vuxnas minnen av de egna lekarna, minnet av barndomens lekar men inte det perspektivet jag 

efterlyser. Författarna nedan lyfter fram hur viktig de vuxnas och pedagogernas roll är i 

barnen lek för utveckling, men inte vad leken betyder för föräldrarna.                

Knutsdotter Olofsson (1992) beskriver att vuxna och föräldrar börjar leka med barnen redan 

från vaggan genom att le mot barnen, pussa på barnen och så har vuxna lekt med sina små 

barn i alla tider. Bästa lekkamraten i början är vuxna och barn älskar när vuxna leker med 

dem. Tryggheten och vuxnas närvaro är viktigt för dem därför att alla barn inte har förmågan 

att knäcka lekkoden och att förstå leksignaler. Författaren menar också att det inte räcker med 

leksaker och kamrater för att barnens ska börja leka och utveckla en lek och det visar sig även 

i forskningen Knutsdotter Olofsson (1992) gjort. Lillemyr (2002) menar att vuxnas roll har 
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belysts av flera och vuxnas förhållningssätt till leken är i hög grad förankrat i en 

grundläggande syn på barn och fostran (s.255). När vuxna deltar i barns lek bidrar det till att 

barnen och de vuxna får en bra relation med varandra. Lillemyr (2002) och Engdahl (2011) 

anser att vuxna kan styra barns lek på olika sätt. Harju och Broman (2013) belyser 

föräldraperspektivet utifrån olika dokumentation- och bedömningsområden till exempel 

genom individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal, observationsmaterial med flera.   

Eftersom det finns ytterst lite forskning om vad föräldrar anser om leken och lekens betydelse 

för lärande visar det på att detta område inte är beforskat tidigare. Det är även svårt att veta 

när författarna och forskarna nämner ordet vuxna, om det ingår föräldrar där eller inte. Det gör 

också att det blir svårare att skriva ett tydligt föräldraperspektiv på leken utifrån det föräldrar 

anser. I denna kontext visar sig föräldraperspektivet vara en kunskapslucka, för att det inte 

finns forskning och studier om vad föräldrar tycker om lek- och lekens betydelse för deras 

barns lärande. I flera av studierna visas det på att föräldrar och vuxna är viktiga i barns lek 

och varför men inte vad föräldrar anser om leken och dess lärande för deras barn. 

Föräldraperspektivet på lek är viktigt även ur ett pedagogiskt perspektiv. Det är av stor 

betydelse att pedagogerna pratar om leken ur ett lärandeperspektiv för att uppmärksamma 

föräldrarna om leken- och lekens betydelse för lärande. Detta för att föräldrar lättare ska 

koppla barns lek och andra aktiviteter i förskoleverksamheten till ett lärandesammanhang och 

inte bara till ett leksammanhang. Föräldrarna blir mer insatta i det pedagogiska perspektivet 

när de får veta att leken är central för inlärning och en naturlig sysselsättning för barnen. 

Leken blir då en naturlig del av det pedagogiska samtalet mellan pedagoger och föräldrar.  
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4 Metod 

Nedan redogör jag mitt val av datainsamlingsmaterial. Här beskriver jag även mitt urval, hur 

datainsamlingsmaterialet togs fram och hur det empiriska materialet bearbetades och 

analyserades. Avslutningsvis förklarar jag de forskningsetiska aspekterna som har övervägts.  

4.1 Undersökningsmetod 

Studien bygger på en kvalitativ undersökningsmetod med hjälp av föräldraintervjuer. Utifrån 

Kvale (1997) härstammar rötterna till intervjuer ända från antikens Grekland, han menar att 

dagens intervjuer har samma karaktär som Sokrates dialoger hade då. Han påpekar också att 

det var under de senaste decennierna som intervjuns form utnyttjats i större utstreckning och 

fått anseende som vetenskaplig metod. Kvalitativa intervjuer beskriver Trost (2010) som att 

ha ett rikt material vilket kan leda till att man finner intressanta skeenden, mönster, åsikter och 

annat. Bland annat utmärks att kvalitativa frågor ska innehålla enkla och raka frågor, där man 

kan få ett komplexa och innehållsrika svar. Bjørndal (2007) menar att jämfört med andra 

observationsmetoder har intervju flera fördelar, därför att det under intervjun finns möjlighet 

att upptäcka detaljer som skulle kunna förbises vid användande av annan metod samt att det 

ger ett generellt perspektiv att förstå den intervjuades perspektiv och förståelse. Bjørndal 

(2007) menar att dialog är bästa sättet att ta del av en persons upplevelser och tankar eftersom 

man kan ställa följdfrågor. Intervjun ger också möjlighet till flexibilitet att förstå saker på rätt 

sätt och för att undvika missförstånd.  

Trost (2010) menar att man vanligen bygger kvantitativ data på siffror samt urval av 

slumpmässiga och stora urval, medan kvalitativ data vilar på små urval som man inte kan se 

som representativa för befolkningen. Håkansson (2013) belyser att en kvantitativ metod 

används för att skapa statistisk information medan den kvalitativa metoden syftar till att skapa 

underlag med bidrag av den verbala beskrivningen. Trost (2010) beskriver olika slag av 

intervjuer som till exempel standardisering och strukturering. Standardisering innebär att 

graden av frågor och situationen är desamma för alla intervjuade, låg grad av standardisering 

ger kvantitet och eftersom min studie ska bygga på kvalitativ forskning kommer jag att 

använda mig av hög grad av struktur där frågorna ska följa i den ordning de är skrivna samt 

en hög grad av standardisering. I denna studie är det viktigt att personerna som blir 

intervjuade svarar med egna ord, det bästa med en kvalitav undersökning är att jag inte i 

förväg vet vilket resultat som kommer fram ur materialet och studien (Trost, 2010). Hartman 

(2004) beskriver att det går att avgränska olika steg även i kvalitativ metodteori för att 

undersökningen skall blir vetenskapligt och få trovärdighet. Hartman menar också att i en 

kvalitativ undersökning kan tekniken skilja sig lite mellan vad man är intresserad av, hur man 

samla in data och hur man analyserar sedan sin datasamling.  

4.1.1 Föräldraintervjuer 

Val av det teoretiska perspektivet och val av frågeställningen är avgörande för val av metod. 

Syftet med min studie är att ta reda på vilken syn föräldrar har på lek och lekens betydelse för 

lärandet i förskolan. Finns det skillnader och likheter mellan föräldrars syn på leken som lek 

och vad de tycker när det gäller synen på lekens betydelse för lärandet? Till studien ansåg jag 

att föräldraintervju var en bra och relevant metod. Till skillnad från enkätfrågor om föräldrars 

syn på lek samt lek som lärande kan intervju förhoppningsvis ge mer empiri till studien. 
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Personlig intervju kan ge möjlighet till att förstå hur intervjuade känner och tänker, vilka 

erfarenheter de har och hur föreställningsvärdet ser ut hos de intervjuade till skillnad mot 

enkätfrågor och dess svar Trost (2010). Till undersökningsmetoden kommer jag också 

använda mig av penna och papper samt ljudinspelning. Allting handlar om tid och tajming, 

hur bra möjlighet föräldrar har och hur länge en förälder vill bli intervjuad. Jag använder 

papper och penna som kompletterar det förälder säger i ljudinspelare under intervjun, vilket 

kan ge ett djupare material till studien. Bjørndal (2007) beskriver att ljudinspelning fungerar 

som ett bra redskap för att samla in mycket information, viktigast av allt är att jag som 

intervjuar kan återgå och lyssna om och om igen på inspelningen. Ljudinspelning är också 

positivt i den kvalitativa studien, där enbart den intervju personens egna åsikter och 

funderingar fanns. Kvale (1997) menar att intervjumetod är ett sätt att genom samtal kunna få 

struktur och syfte med undersökningen. Jag kommer att fråga om föräldrarnas samtycke till 

inspelning via mobiltelefonen innan jag startar intervjun.              

4.1.2 Urval 

Tanken var att bara intervjua föräldrar från förskolor där jag tidigare gjort min 

verksamhetförlagda utbildning. Tanken ändrades och jag valde både förskolor jag har blivit 

bekant med under min verksamhetsförlagda utbildning samt några andra förskolor. Från 

början övervägde jag också att skicka enkätfrågor till föräldrarna via förskolorna. Tanken 

ändrades på grund av att många bortfall kunde ske samt att det skulle bli svårare att tolka 

resultatet. Håkansson (2013) beskriver att det finns många fallgropar med formulering av 

enkäter samt att det vanligaste sättet att skapa underlag till en kvalitativ studie enligt honom är 

genom intervjuer. I studien ingick 13 föräldrar och av dem var det 8 som deltog i intervjun. 

De 8 föräldrarna kommer från 3 olika förskolor i norra Sverige.           

4.1.3 Genomförande 

Jag valde tre förskolor till min studie. Min verksamhetförlagda utbildning var på två av dessa 

förskolor och den tredje förskolan en där jag tidigare har arbetat på. Jag tog kontakt med en 

förskollärare från varje förskola via telefon och e-mail. Jag berättade om min studie och i 

vilket syfte jag vill intervjua föräldrarna. Förskollärarna tog det positivt och några avdelningar 

önskade sig ett informationsbrev (se bilaga 1) till föräldrar som kunde hänga i avdelningen, 

för att berätta om situationen, vad som kommer att hända och om någon förälder är 

intresserad. Genom det visste föräldrarna vilken vecka, dag och tid jag var närvarande vid 

deras barns avdelning.  

Bjørndal (2007) menar att det är viktigt att det inte finns något oklart kring inspelning och hur 

den inspelade materialet skulle användas samt hur viktigt det är att en intervju personer tydligt 

blir informerad om de forskningsetiska frågorna. Under dem dagarna jag var på avdelningen 

frågade jag om föräldrars samtycke och om deras tillåtelse för en intervju. Föräldrarna blev 

informerade om att det är en anonym intervju, där inga namn eller annat personligt kommer 

att synas i studien samt att föräldrarna hade rätt att säga nej till intervjun om de kände 

osäkerhet. Till de intervjupersonerna berättade jag om syftet med studien samt att 

frågeställningarna handlade om lek- och lärandeperspektivet. Vid intervjun kunde endast den 

intervjuade föräldern närvara samt vid vissa tillfällen även barnet. Vidare poängterade 

Bjørndal (2007) att intervjuerna skulle ske i en lugn miljö, där inga störningsmoment kunde 
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förekomma. För en kvalitativ intervju är inspelning en avgörande faktor. Intervjutiden 

varierade utifrån varje förälders intresse, erfarenhet samt vetande om ämnet. De blev mellan 6 

½ minuter och upp till 11 minuter.    

Sammanlagt frågade jag 13 föräldrar om deras tillåtelse till intervju och av de 13 tackade åtta 

förälder ja och fem nej. Efter att ha intervjuat åtta föräldrar såg jag ett tydligt mönster i 

föräldrarnas svar. När svaren började upprepas ansåg jag att åtta intervjuer var lagom. Både 

Trost (2010) och Bjørndal (2007) belyser att lagom är bäst. För mycket material och empiri 

kan leda till besvärlighet med att analysera materialet. Det material som behövdes till 

intervjuerna var papper, penna, ljudinspelning via mobilen, telefon och dator.     

4.1.4 Analys 

Trost (2010) menar att det fanns flera möjligheter att göra materialet tillgängligt för 

bearbetning. Kvale (1997) nämner innehållsanalys och dess egenskaper som kan ge möjlighet 

till att genomföra en djupgående analys. Han menar att det specifika med innehållsanalysen är 

att det kan lyfta fram olika teman och kategorier utifrån det insamlade materialet. Genom att 

göra tabell och att sedan kategorisera föräldrarnas uttalanden ger innehållsanalysen möjlighet 

till att strukturera samt att förstå föräldrarna. För att kunna använda mig av tabellen och att 

kategorisera analysen valde jag att noggrant lyssna till informanten vid intervjun samt att även 

föra minnesanteckningar.  Efter det lyssnade jag på den inspelade intervjun ett flertal gånger, 

jag förde minnesanteckningar under genomlyssningarna av inspelningen och sedan skrev jag 

ned en sammanfattning av intervjuerna som passade in i strukturen utifrån intervjufrågorna 

(se bilaga 2). Intervjufrågorna hade jag delat in i två olika kategorier, där en kategori handlar 

om lek och andra kategorin handlar om lärande. För att lättare kunna analysera vad de olika 

intervjupersonerna sade om leken och lekens betydelse för lärande gjorde jag två tabeller (se 

bilaga 3 och 4) utifrån de innehållsanalyserna, där jag enbart lyfte fram de nyckelbegreppen 

som föräldrarna sa och det innebär att all intervjudata analyserades utifrån den strukturen 

(Kvale, 1997).  Efter varje genomförd intervju transkriberades och sammanfattades innehållet 

i dem. Dessa data är nedskrivna för att senare kunna analyseras utifrån den valda metoden och 

för att kunna finna likheter, skillnader och mönster i intervjuerna med de olika föräldrarna. 

Trost (2010) menar också att det är viktigt att man noggrant läser igenom det man hörde, såg 

och skrivit ned under intervjuns gång för att det ska räknas som en kvalitativ intervju. Jag 

använde också överstrykningspennor i olika färger för att tydliggöra de olika svarsområden 

som kom fram i analysen.   

4.1.5 Forskningsetiska principer 

Forskningsetiska principerna är hämtade från (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) betyder 

att samhällets medlemmar och samhället har ett befogat krav att det är viktiga frågor och av 

hög kvalitet. Det innebär att kunskaper utvecklas och fördjupas, samt metoder förbättras. 

Kränkningar, förödmjukelser eller psykisk och fysisk skada får inte heller individer utsättas 

för. Detta krav kallas även för individskyddskraven och det är en självklar utgångspunkt för 

forskningsetiska överväganden. Både individskyddskraven och forskningskraven måste alltid 

vägas mot varandra, inget av dem är emellertid absoluta. Inför varje vetenskaplig 

undersökning oavsett om det är kortsiktiga eller långsiktiga studier, måste ansvarig forskare 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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göra en avvägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet och kontrollera möjliga 

risker, negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare och andra aktiva aktörer.  

Inom de forskningsetiska principerna finns fyra huvudkrav. Huvudsakliga 

individskyddskravet kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa är 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Innan 

intervjuerna informerade jag de aktuella förskolorna, som ingick i min studie, om vad jag 

skulle göra för en undersökning och hur jag skulle gå till väga. När det var aktuellt att 

intervjua föräldrar frågade jag dem om deras samtycke till att bli intervjuade och de fick även 

information om att deras namn inte skulle användas i studien. Jag frågade och fick tillstånd att 

använda föräldrarnas citat om jag inte namngav vem citaten kom ifrån.  
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5 Resultat 

Intervjun har genomförts i tre olika förskolor med åtta olika föräldrar. Två föräldrar har ett 

barn i familjen, fem av föräldrarna har två barn i familjen och en av föräldrarna har tre barn i 

familjen. Utifrån intervjuerna har jag tagit fram fem sammanfattnings rubriker om lek och 

fyra sammanfattnings rubriker om lekens betydelse för lärande som är betydelsefulla att lyfta 

fram utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. De rubrikerna presenteras här under 

intervjusvar om lek och intervjusvar om lekens betydelse för lärande utifrån föräldrars 

utsagor.   

5.1 Föräldrars syn på lek 

5.1.1 Vad är lek 

I analysen tyder det på att de flesta föräldrarna hade respekt för lek och visste att leken kunde 

bidra till ett lärande. De mönster som syns i analysen är att alla föräldrar är eniga om att lek är 

något som är roligt och att barnen av leken kan lära sig många saker som exempelvis att 

bearbeta vardagshändelser och om livet, medan en förälder tycker att lek helt enkelt bara är 

okej. Tre citat utifrån vad föräldrars syn på vad lek kan vara;  

Svårt att säga vad lek är… Ja, lära sig saker tror jag. Lek är något pedagogiskt. 

Genom lek vet hur saker och ting fungerar. (Förälder 7) 

Det är någonting man lär sig på roligt sätt, tycker jag. (Förälder 6)   

Ha roligt, vara kreativ, lära sig olika saker, utforska är de synonymer jag kan tänka 

mig. (Förälder 1)                                                          

5.1.2 Hur ofta leker barnen hemma respektive på förskolan 

Enligt analystabellen leker alla barn mer eller mindre hemma varje dag, morgon till kväll och 

en förälder nämnde också att deras barn leker mer hemma på helg- och lovdagar än under 

vardagarna eftersom barnen är helt slut när dem kommer hem från förskolan. Tre föräldrar 

tror att deras barn ofta leker på förskolan, men vet inte helt säkert. 

Dagarna i ändan, på något sätt vill jag säga. Om man resonerar livet är en lek, alltså. 

(Förälder 1)  

förskolan, svårt för mig att veta, men jag tror att de leker ganska mycket på förskolan. 

Så jag kan svara mest på hemma. Hemma leker de varje dag. (Förälder 2)  

Jag tycker de leker jämt både i förskolan och hemma. (Förälder 3)  

5.1.3 Populära lekar  

Två föräldrar menade att barnens ålder kan avgöra vilka lekar som är populära samt vad som 

är populärt på tv: n och barnprogrammen. När det gäller ålder menade en förälder att populära 

lekar bland små barn är härmlekar och rollekar medan det bland äldre barn är att de leker om 

verkliga händelser som att vara doktor, gå till frissan samt relationslekar som att leka familj, 

mamma, pappa och barn. Där de lär sig om familjehierarkier. Till skillnad från de ovan 

nämnda två föräldrarna svarade övriga sex föräldrar att de populära lekarna i förskolan kunde 

vara till exempel att bygga med Duplo, klossar och Lego. Skapande som till exempel att rita 
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och måla. Fantasilekar som till exempel att jaga varandra, fånga drakelekar, polislekar och 

utklädning.  

Jag tänker på åldern, ja… dels vet jag ute lekar när det gäller mina barn. Jag tror i 

hans fall leka som att utforska sociala samspelet med någon annan, rollekar. (Förälder 

2)  

Sånt som är populär är fantasilekar, låtsats att man har till exempel en bondgård. Jaga 

varandra och mer fantasivärld. (Förälder 3) 

utklädning tror jag, då får man vara precis vad man vill. (förälder 4)  

5.1.4 Varför lekarna är populära 

Svaren skilde sig lite emellan föräldrar om varför dessa lekar kunde bli populära i förskolan.  

En förälder menar att populära lekar kan variera efter vilka barnprogram som är populära för 

tillfälle, till exempel var Labyrint en period populär, nu är det rollekar som är populära. Tre 

föräldrar svarade att de inte vet varför lekarna är populära medan de övriga fyra svarade att 

det kan vara populära för att barnen är kreativa i det de gör, eller för att de utmanas, utforskar 

sin värld och för att de sociala samspelen utvecklas mellan barnen och att det gör att dessa 

lekar blir populära.  

Den kreativa de gör på något vis. Får jag som känsla av att det är något jag gör. När 

man målar så ser de en resultat. I dansen använder de kroppen. Resultaten blir att det 

händer något och då är det populär. (Förälder 1) 

Oj, jag tror att det skiljer sig beroende på hur gamla barnen är. De små barnen tror jag 

använder väldigt mycket härmlekar, de upptäcker saker, de experimenterar. Leker 

bredvidlekar, de sitter och leker bredvid varandra, fast var för sig. Men när de blir lite 

större 3-5 års ålder leker de mer riktiga, verkliga lekar. Tandläkare, familj, alltså de 

leker relationslekar. Samtidigt är det vad som är populär för tillfället, exempelvis de 

har lekt mycket labyrint som är från barnprogrammet och fantiserar och leker något 

de har upplevt. Upplever jag i alla fall när jag frågar dem. (Förälder 8) 

5.1.5 Lekar barn berättar om hemma 

Två barn berättar hemma vem de har lekt med och om sina kompisar, inte vad de har lekt om. 

De övriga sex barnen berättar om vardagslekar som att sjunga, måla, jaga varandra, 

vattenlekar, fantasilekar och utelekar. 

Det de berättar hemma är något speciellt de har fått göra. Det som de inte gör 

vardagligen, till exempel vattenlek. Men även vardagsleken berättar de också om. 

(Förälder 7) 

Berättar att henn har spelat teater, gjort pärlhalsband, rita. (Förälder 5) 

Ja, berättar att de sover, de leker familj lekar. De lagar mat. Går ut med hamster med 

koppel. De leker frisör en period och en period labyrint. Sånglekar och samlingar 

berättar de. (Förälder 8)   
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5.2 föräldrars syn på lekens betydelse för lärande 

5.2.1 Vad utvecklas genom lek 

I lärandedelen av analysen tyckte fyra föräldrar att barnen kunde lära sig allt genom lek, tre 

föräldrar tyckte att barnen kunde lära sig mycket genom lek medan en förälder svarar vet inte. 

Två föräldrar förstärker svaret med att barnen kan lära sig sociala färdigheter, 

motoriskafärdigheter och att kunna dela med sig, via leken. Två föräldrars definition på vad 

barnen kan utveckla genom lek; 

Allt, allt, allt. Man lär sig och bidrar med att hur man rör sig, beter sig i leken, räkna, 

prata, ha förståelse för andra. Allt sånt där tror jag. Hur naturen fungerar, utforska till 

exempel prata om vad djuren gör, undersöka vad myrorna gör i skogen. Det blir som 

lek i sig. (Förälder 1)  

Otroligt mycket. Leken är inte bara en lek, speciellt det de gör här på förskolan har de 

en tanke bakom. Man kan leka fram kunskap. Lek är ett bra verktyg. (Förälder 6)  

5.2.2 Negativt lärande 

Det som klassas negativa erfarenheter via leken menar fem av föräldrarna handlar om det 

verbala uttrycket, fula ord. Fula ord benämner föräldrarna som ”dumma dig och svordomar”. 

En förälder vet inte vad negativt lärande kan vara. Två andra föräldrar anser att det negativa 

med leken kan vara våldsamma lekar och interaktionen mellan barnen. Dessa två föräldrar 

citerar sina svar så här; 

Våldsamma lekar- Även fast man själv vill uppfostra på ett visst sätt, så smyger sig in 

annat också. Jag kan inte kräva att alla ska uppfostra sina barn som jag och min 

sambo vill. Vilket innebär att de blir påverkade och får intryck från andras uppfostran 

också. Som vi kanske inte tycker är så bra alla gånger. Det verkar som, det är de 

våldsamma lekar barnen tappar upp, mycket. Bland annat karate lekar, skjuta och 

bygga vapen med lego. Hur vet ett fyra årig barn egentligen hur en pistol ser ut eller 

låter? (Förälder 7)  

Interaktion- Men sen så negativa saker kan vara interaktion med andra att man får 

ibland vara självisk. Man måste stå på sig. Men det är inte något negativt egentligen, 

det blir att lära sig en gruppdynamik. Barn är olika. Hen beskriver jag ibland som en 

kackerlacka, anpassar sig till olika saker. Jag tänker negativt på leken så lär man sig 

att anpassa sig till det. (Förälder 3)        

5.2.3 Positivt lärande 

Positivt lärande i lek kan också vara det verbala, säger tre föräldrar. Även samspelet, att dela 

med sig och att samarbeta med varandra kan vara positivt enligt två av föräldrarna. En 

förälder anser att det positiva är att man får vänner att umgås med medan och en annan 

förälder anser att barn utvecklas och blir sedd som en egen individ.  Sista förälder vet inte vad 

ett positivt lärande kan vara. Samtidigt menar två av de ovanstående föräldrarna att något 

negativt kan vi också vända till något positivt, till exempel;  

Slicka ruschkana på vinter, inte så bra. Men det är så de lär sig. Via negativt kan det 

utveckla till något positivt. Men det är på gott och ont. Det är därför barnen behöver 

någon som guidar dem. För att, annars kan leken övergå till något annat negativt 
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lärande, som kanske inte så bra. Både språk och annat. Viktigt att vuxna finns i 

närheten, utan att lägga sig i ofta. Om vuxna lägger sig i hela tiden i barnens lek, tror 

jag att de kan begränsa barnens utveckling. (Förälder 1)  

Alla barn har olika erfarenheter som de plockar med sig i leken. Det verbala som 

andra barn inte har. De lär sig både positiva verbala som, de utvecklar ordförrådet. 

Och negativa verbala som vissa ordförråd som föräldrarna inte vill ha. De lär sig 

också att en del barn inte kan hantera konflikter och situationer, som står genom att 

visa fysiskt också. Som förälder blir man förvånad när vissa saker kommer fram. Så 

det verbala anser jag som både positivt och negativt. Men man måste hantera det 

också. Man måste tänka det negativa i positivt, fundera varför det händer så? 

(Förälder 8)    

5.2.4 Egna erfarenheter om lek och lärande 

I analysen kan jag se att sex av föräldrar har egna erfarenheter och kan ge exempel där deras 

barn har lärt sig något av lek medan två föräldrar inte har tänkt på det. De mönster som är 

tydliga i lärandet är att sex av föräldrarna vet att leken ger ett positivt lärande och att barn kan 

utveckla allt genom lek, medan två föräldrar är osäkra på det eftersom de inte har tänkt i det 

syftet tidigare. Tre citat som kan styrka det föräldrarna sagt är; 

Ja alltså… Det lär ju hela tiden. Det är allting man gör. Till exempel kurragömma, 

man lär sig prepositioner som under, på, i bakom. Man lär sig språket, ordförråd. Man 

leker hela tiden, i ett lärande. (Förälder 8)  

När henn leker på förskolan minskar henn med tutten och henn är inte fäst vid tutten 

lika mycket då. (Förälder 4) 

Det vet jag inte. Det kan jag inte säga riktigt än tror jag. Ingeting som jag kan sätta 

fingret på. Inget man tänker och lägger på minnet. (Förälder 2)  

5.3 Sammanfattande analys – vad är lek samt lekens betydelse för lärande   

I den sammanfattande analysen om vad lek är och lekens betydelse för lärande lyfter 

föräldrarna fram fyra övergripande kategorier och dessa är den verbala utvecklingen, barns 

interaktion, den motoriska utvecklingen och barns vardagslekar.  När det gäller lek och 

lärande via lek tycker föräldrarna att barnen kan lära sig både något positivt och en del 

negativt genom det verbala. Föräldrarna menar att det positivt verbala är att barnen utvecklar 

sitt ordförråd och det negativt verbala ser föräldrar som att barnen utvecklar ett negativt 

ordförråd till exempel fula ord. Föräldrarna anser att barnen lär sig ett socialt sampel genom 

interaktion, där barnen får erfarenheter via leken om turtagning, regler, att dela med sig, 

förståelse för olikheter och sammarbete. En förälder anser också att interaktion kan påverka 

barnen både positivt och negativt beroende på vilka kunskaper och erfarenheter barnet har. 

Den motoriska utvecklingen beskrivs med att barnen är aktiva när de leker till exempel genom 

att barnen lär sig om rörelser och om kroppen när de dansar och när barnen trär pärlor kan 

barnen lära sig finmotorik. Den sista kategorin som lyfts fram är vardagslekar och exempelvis 

så utvecklas grovmotorik och samspel när barnen jagar varandra, anser föräldrarna. Genom att 

barnen målar och ritar utvecklar de känslan för kreativitet, färger, finmotorik och 

fingerfärdighet. Utifrån det föräldrarna sagt kan jag se att det är fyra föräldrar som tycker att 
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barnen kan lära sig allt av leken, tre föräldrar tycker att barnen kan lära sig mycket av leken 

och en förälder vet inte om leken kan utvecklas till ett lärande.  

De viktigaste och tydligaste kategorier jag kan utläsa utifrån analysen vad lek är att alla utom 

en förälder upplever att lek är någonting positivt och ett lärtillfälle för barnen, medan en 

förälder anser att lek bara är okej. Vardagslekar som barnen beskriver när de kommer hem 

och även de vardagslekar som föräldrarna beskriver är till exempel att jaga varandra, rita, 

måla, Lego, Duplo och så vidare.         
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6 Diskussion 

Diskussionen kommer att börja med en metoddiskussion och under metoddiskussionen 

kommer jag att även beskriva studiens sanningshalt.  Efter det kommer en resultatdiskussion 

utifrån studien som kommer att förhålla sig till aktuellt tidigare forskningar samt luta sig mot 

ett sociokulturellt perspektiv, från Vygotskijs synsätt.   

6.1 Metoddiskussion 

När jag ser tillbaka på mitt genomförande och val av metod anser jag att intervjumetoden var 

passande till min studie och jag fick otroligt mycket svar på mina frågor och mer empiri än 

jag hade förväntat mig. Bjørndal (2007) menar att intervjuer har fördelar som till exempel att 

kunna upptäcka detaljer och de intervjuades perspektiv och förståelse. Författaren menar 

också att dialog är ett bra sätt att ta del av en persons upplevelser och tankar. Detta är tydligt i 

mina genomförda intervjuer. Det kan jag se, eftersom de intervjuade berättade detaljerade 

svar på frågorna och gav många förklaringar som de hade själv varit med om samt fått 

erfarenhet om via barnens lek och lekens betydelse för barnens lärande och utveckling. Alla 

de svaren är guldvärda för mig i min studie och kan påverka i resultaten om vad föräldrarna 

anser om lek och lärande. Jag tror inte heller att jag via enkäter hade fått lika fylliga och 

detaljerat svar som jag fick nu. Därför anser jag som Bjørndal (2007) och Trost (2010) menar 

att intervjuer är bättre och ganska säker som kvalitativ metod och passar bra för att få de 

enskildes tankar och förståelse om ämnet.  

Något annat positivt med mitt metodval är att både jag och de intervjuade kunde ställa 

följdfrågor för att få en bättre förståelse kring frågorna. Speciellt under lekens betydelse för 

lärande behövde några föräldrar en följdfråga som till exempel om ni har gjort det här (byggt 

pussel till exempel), såg du att barnen lärde sig något speciellt (till exempel att räkna eller se 

mönster)? Genom att jag kunde ge den möjligheten att utveckla och förtydliga detta kunde 

många föräldrar tänka och funderar på liknaden situationer i vardagen som de hade varit med 

om och gett sina barn ett lärande via leken. Det tyder också på att intervjumetoden passar 

alldeles utmärkt för min studie och för att få bra och relevanta svar från föräldrar. Som 

Bjørndal (2007) skriver är denna metod flexibel och rätade ut vissa missförstånd som hade 

kunna uppstå. Kvale (1997) menar att intervjumetod är ett sätt att genom samtal kunna nå 

strukturen och syftet med undersökningen. Genom detta metodval har nu min empiri ett rikt 

material som är lätt att besvara mitt syfte och mina frågeställningar med.  

En fördel med mitt metodval är att jag även använde mig av en mikrofon för att inte missa allt 

för mycket av det de intervjuade säger. Jag har intervjuat olika individer förut och har lite 

egen erfarenhet av att jag inte hinner skriva ner allt det de intervjuade säger. Därför 

kompletterade jag min intervjumetod med att använda en mikrofon. Bjørndal (2007) skriver 

att ljudinspelning fungerar som ett bra redskap för att samla in mycket information, vilket det 

också gav mig. Inspelningen ger mig också möjlighet till att lyssna om och om igen på 

intervjuerna och jag missar ingen viktigt empiri här. Alla föräldrarna tyckte det var en bra idé 

att ha med en mikrofon till intervjun. Detta för att intervjutiden inte var längre än 6 ½-11 

minuter och för att alla föräldrar uppskattade det. Mitt val av tid på dagen för att genomgöra 

intervjuerna kanske inte är den bästa tiden på dagen, men jag hade inget annat alternativ. 

Morgonintervju såg jag inte som passande eftersom föräldrarna kanske ska till jobbet eller till 
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något annat viktigt ärande. På mitten av dagen blir inte många barn hämtade och chansen till 

att få en intervjuperson minskar. Det enda tiden som var kvar att välja är eftermiddag, mellan 

14-17 tiden. Även här är en risk att många säger nej, eftersom många föräldrar är trötta, 

kanske har lägre koncentration och vill hem och få ordning på middag och liknande. Genom 

att jag berättade om inspelningsmetoden blev många föräldrar mer motiverad och ansåg att 

det inte kommer att ta så mycket tid och valde därför att bli intervjuad. Föräldrarna behövde 

inte vänta till dess att jag har hunnit skriva ner allt de sagt eftersom jag hade mikrofonen 

kunde jag bara skriva ner de viktigaste begreppen. Sedan när jag kom hem lyssnade jag 

genom intervjuerna, sammanfattade intervjuerna, transkriberade dem samt gjorde en 

analystabell av den empiri jag hade fått ihop. En fördel som Bjørndal (2007) säger är att jag 

får mycket empiri, en nackdel med inspelning är att det är tidskrävande och tar mycket tid att 

transkribera texten. Samtidigt anser jag att även om det är tidskrävande så gav det bra resultat 

och mycket empiri till min studie därför kan det vara värt att spela in trots detta. En annan 

fördel och något positivt för den kvalitativa studien är att det finns enbart den intervju 

personens egna åsikter och funderingar. Bjørndal (2007) samt Hartman (2009) beskriver 

reliabilitet (pålitlighet) och jag anser att studiens pålitlighet och sanningshalten är hög.     

Med reliabilitet menar Trost (2010) att det är en stabil och tillförlitlig mätning, det är inget 

slumpmässigt. Han menar att intervjun ska vara likadan och situationen ska se likadan ut för 

alla intervjuade. Ett annat begrepp som Trost tar upp är validitet eller giltighet och innebär 

traditionellt att frågan eller instrumentet skall mäta det som är avsett att mätas. Man strävar 

vanligen här efter att komma åt, att få veta vad de intervjuade tänker samt hur de intervjuade 

uppfattar en företeelse eller ett ord för att det ska vara en kvalitativ intervju. Trost menar att 

idéen om både validitet och reliabilitet härstammar från kvantitativ metodologi. Dessa 

begrepp och termer blir i samband med kvalitativa studier sedd som en smula annorlunda. 

Viktigast här är att intervjuer och datainsamling sker så att informationen blir relevant och 

trovärdig i studien Trost (2010). Hartman (2009) beskriver att kraven på validitet (giltighet) 

och reliabilitet (pålitlighet) är viktigt i intervjuer och vetenskapliga sammanhang.   

Eftersom Trots (2010) menar att reliabilitet handlar om något som är stabilt och tillförlitligt 

som mätning ska intervjuerna alltid se likadana ut innebär det att min studie kommer att 

bygga på reliabilitet. Därför att de datainsamlingarna jag har innehåller tillförlitlig 

information samt därför att alla intervjuerna genomfördes på samma sätt med alla föräldrarna. 

Eftersom föräldrarnas tankar och erfarenheter är i fokus ses reliabiliteten som ganska hög och 

detta är viktigt för min studie. Föräldraintervjuerna gick bra och nästa alla föräldrarna tog sig 

tid och tänkte efter innan de svarade på intervjufrågorna. För att svaren ska kännas äkta är det 

viktigt att föräldrarna känner sig trygga inför intervjun och intervjuaren, detta kan även vara 

viktigt för reliabiliteten. Trost (2010) beskriver att trovärdighet också är betydelsefull i 

anslutning till frågorna och intervjun. Därför berättade jag också, inför varje förälder, om vad 

intervjun kommer att handla om och varför jag gör denna studie (Trost, 2010). De kritiska 

aspekterna i studien kan vara intervjun som ägde rum på eftermiddag mellan 14–16.30, det 

kan också innebär att de ville hem efter sina arbeten och andra aktiviteter. Koncentrationen 

kanske inte var helt på topp och det kan ha påverkat min empiri till studien trots allt är det bra 
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svar jag har fått in. Förutom den noteringen är min valda metod utmärkt för min studie, anser 

jag.   

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att undersöka vad föräldrar anser om leken och lekens betydelse för 

barnens lärande. Det jag kan utläsa av resultatet är att föräldrar ser leken som något positivt 

och leken som ett lärtillfälle. Det jag anser är att föräldrarna har kunskap om barnens lek och 

har sett att barn faktiskt kan lära sig via leken. Genom analysen och det resultat jag har fått 

kan jag se att föräldrarna lyfter fram fyra kategorier som beskriver både lek och lekens 

betydelse för lärandet. De kategorierna är den verbala utvecklingen, barns interaktion, den 

motoriska utvecklingen och vardagslekar. De fyra kategorierna kommer jag längre ner i texten 

beskriva mer utförligt. 

6.2.1 Leken är grunden till allt lärande 

Leken beskriver föräldrarna som något naturligt i barnens liv vilket även Endahl (2011) 

poängterar i sin studie. Så fort barnen får möjlighet väljer barnen leken som en naturlig 

sysselsättning. Genom de här två citaten lyfter föräldrarna fram vad lek är lek är livet och lek 

är ett sätt att lära livet även det belyser Engdahl (2011) om i sin studie om att lek är livet 

samt att det innebär att föräldrarna har ett bredare perspektiv på vad lek är än jag hade 

förväntat mig. Barnett (2013) beskriver utifrån Vygotskij, att barnen utvecklar sin 

utvecklingszon genom leken. I resultatet går även det tydligt att utläsa utifrån föräldrarnas 

utsagor. Föräldrarna anser att barnen lär sig hantera samförstånd mellan barn-barn och barn-

vuxna, vidare tycker föräldrarna att barnen utvecklar sammarbetsförmåga samt regler om vad 

som är rätt och fel vilket innebär att barnens utvecklingszon vidgas genom barns lekar. 

Barnett (2013) och Doverborg och Pramling (1995) anser att leken kan bidra till en 

problemlösningsförmåga som är viktig att ha senare i livet och även det tog föräldrar upp om 

leken. Vissa föräldrar ansåg att deras barn kunde handskas med olika problemsituationer och 

lösa konflikter på egen hand samt att leken är långsiktig och de kunskaper barnen får via 

leken kan även vara värdefullt i hela barnets liv. Strandberg (2006) beskriver den 

sociokulturella varelsen och hur viktigt det är att barnen sammarbetar med varandra för att en 

inlärning ska ske. Även föräldrarna tycker att genom leken lär sig barnen att samarbeta, hur 

saker och ting fungerar i verkligheten, att fostran inte är detsamma för alla barnen men att de 

genom socialisation och samarbete kommer att lära sig behärska det. Det som föräldrarna 

lyfter fram om samspelet lyfter även Strandberg (2006) upp om att kultur och människa går 

hand i hand och att båda delarna ömsesidigt måste samspela med varandra för att det ska ske 

en förändring och utveckling. I resultatet framgår också att via interaktionen med andra 

människor kan vår sociala förmåga utvecklas både positivt och negativt.  

6.2.2 Verbala utvecklingen  

Både när det gäller vad lek är och lekens betydelse för lärande nämner föräldrarna den verbala 

utvecklingen i både positiva och negativa sammanhang. När det gäller det verbala anser 

föräldrarna att det kan vara både på gott och ont. Naturligvis vill föräldrarna att deras barn ska 

utveckla ett bra ordförråd som det även skrivs om i Lpfö 98 (Skolverket, 2011a).  Utrymmen 

för nyanserat språk och ett bra ordförråd kan barnen bygga upp genom lek och andra 

utmaningar i förskoleverksamheten. Vidare menar Pramling Samuelsson och Asplund 
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Carlsson (2003) att barnen möter nya kunskaper i leken, att leken leder till ett meningsfullt 

lek- och lärande samt att barnen får erfarenheter när det gäller språket, vilket även föräldrarna 

menade. Knutsdotter Olofsson (1992) menar att leken inte har något prestationskrav och att 

barnen via leken får både positiv och negativ språklig kompetens. Hon beskriver vidare att 

leken kan ses både positiv och negativ vilket är precis det föräldrarna har beskrivit med lekens 

positiva och negativa lärdomar som barnen får genom den verbala utvecklingen. Både 

Alvesson och Sköldberg (2008) och Wenneberg (2010) poängterade att språket är en viktig 

del inom socialkonstruktivismen. Wenneberg belyser vidare att kunskapen människan har 

kommer bland annat från språket. Föräldrarna belyste även att, deras barn, via leken lär sig 

språk och språket är en viktig del i barns lek och utveckling. Socialkonstruktivismen handlar 

också om att veta hur man har vunnit den kunskapen man har och när det gäller min studie 

kan jag poängtera att den lärdomen är framkommen ur en föräldrasyn på lärande via leken där 

föräldrarna anser att språket är en viktig lärdom.     

6.2.3 barns interaktion  

För att barnen inte ska bli utesluten ur leken är det viktigt att de kan ha ”flera bollar i luften” 

menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). I resultatet menar föräldrar att 

barnen kan bli utesluten ur lek och för att ta sig in i leken kan barnens interaktion påverka 

både positivt och negativt för dem. Det som visar sig i resultatet är att barn ska kunna stå på 

sig i det de vill göra i leken eftersom det är viktigt för barnens lärande i gruppdynamik. Det 

negativa i denna interaktion är att barnen via leken kan missbruka denna makt och bli för 

själviska i en del sammanhang.   

6.2.4 Den motoriska utvecklingen 

Kategorin som handlar om motoriska färdigheter lyfter fram att barnen kan utvecklas och lära 

sig mycket om sin motorik via leken och Lillemyr (2002) beskriver att barn kan utforska och 

experimentera med olika material, bland annat bygga och konstruera med träklossar, och 

utvecklar därigenom sina motoriska färdigheter. I resultatet framgår att motoriken har en stor 

betydelse under barnens lekaktiviteter. Föräldrarna anser till exempel att via barnens dans 

kommer de att lära sig behärska sin kropp och sina rörelser. Genom skapandestunder, där 

barnen målar, ritar och gör pärlhalsband lär sig barnen om sin finmotorik och grovmotorik, 

föräldrarna poängterar i resultatet att via leken är allt möjligt att lära sig och utan leken skulle 

inget av det här vara detsamma.  

6.2.5 vardagslekar  

Sista kategorin som visar sig är vardagslekar och föräldrarna menar att vardagslekarna är 

viktiga för lärandesituationer. En vardagslek som lyfts fram i resultatet är rollekar, Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att rollek är där leken handlar om att gradvis 

upptäcka den fysiska världen vilket i sin tur kan övergå till rollek där leken och kamraterna 

tillåts utveckla det barnen redan vet. Rollekar handlar, till viss del, om att bearbeta 

verkligheten genom att anta en roll som finns i verkligheten. Sedan utför barnet rollen i 

leksituationer för att de ska lära sig den rollens egenskaper. Även föräldrarnas utsagor säger 

att barnen barbetar verkligheten genom att leka situationer som exempelvis att ha familj, gå 

till frisörskan, och att gå till doktorn. Genom att barnen leker de lekarna får barnen många nya 

kunskaper vilka visar att all form av vardagslekar är viktiga för barns lärande via leken. 
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Lillemyr (2002) poängterar enligt Vygotskij att barnen själv tar kontroll i leken och innebär 

att även i vardagslekar kan barnen själv ta kontroll och lär sig.     

6.2.6 Föräldrar anser att leken är viktigt för barnen 

Det som genomsyrar intervjuerna är att alla föräldrar har någon erfarenhet och åsikt om leken 

samt att många föräldrar gav vidare beskrivningar på vad lek kan vara. Pramling Samuelsson 

och Johansson (2006) poängterar att förr betraktades lek och lärande som två skilda saker och 

i dagens samhälle det är perspektivet förändrat, Jag anser också att föräldrarna jag intervjuade 

är eniga om denna syn. Utifrån den empiri jag har fått kan jag se att föräldrarna anser att leken 

är något viktigt i barnens liv, barnen har inte bara lekt, utan föräldrarna kan se att barnen 

utvecklas genom lek. Denna studie visar att föräldrarna vet vad lek är, men det kan jag inte 

styrka genom föräldraperspektivet på lek genom andra studier på grund av att jag inte hittade 

information inom det området. Det gjorde att jag började fundera över varför det inte finns 

studier om lek och lekens betydelse för barns lärande utifrån ett föräldraperspektiv? I Lpfö 98 

(skolverket, 2011a) beskrivs att föräldrasamverkan är viktigt i förskolan samt att förskolan ska 

diskuterar om regler och förhållningsätt vilket även jag anser viktigt för verksamheten. 

Genom att utläsa de svar som föräldrarna har gett om leken anser jag att 

förskoleverksamheten lyfter fram det verksamheten gör tillsammans med barnen och för fram 

leken på ett positivt sätt eftersom föräldrarna anser att barnen lär sig allt genom lek. Det ser 

föräldrarna eftersom barnen pratar om de lekar som barnen har lekt på förskolan samt genom 

att vissa pedagoger kanske berättar om leken och lekens betydelse för lärande eftersom 

föräldrarna är så väl medveten om dess egenskaper. Den pedagogiska utvecklingen kanske ger 

föräldrarna möjlighet till att delta i olika samtal, föräldramöten och under utvecklingssamtal 

om leken och dess betydelse, eftersom det inte finns annan information som kan styrka 

föräldraperspektivet på leken. Att pedagogiska verksamheten ska lyfta fram både lek och 

lärande är viktig för verksamheten. Några föräldrar berättade att det pedagogerna gör på 

förskolan är fantastiskt, de informerar bra om sin verksamhet och de säger att pedagogerna 

alltid har en tanke med det de gör vilket förhöjer värdet på föräldrasamverkan. Via den 

informationen får föräldrarna veta om vad barnen gjort och om deras lek och lärande.  

6.2.7 Slutreflektion  

Slutligen vill jag poängtera att studien handlade om att ta reda på vad föräldrarna anser om lek 

och lekens betydelse för barnens lärande. Mclnnes, Howard, Miles och Crowley (2011) menar 

att fortsatt forskning uppmanas att titta på lek och lärande som en helhet, vilket jag anser är 

bra eftersom de begreppen är enade med varandra.  Enligt Lillemyr (2002) har lekens positiva 

egenskaper vuxit fram under senare tid och ändrat inställningen i forskningsläget på ett 

positivt sätt, vilket jag anser, är viktigt inför den fortsatt forskning inom området. Harju och 

Broman (2013) beskriver att föräldrarna är viktiga i förskolediskussioner och är nödvändiga 

partner för att uppnå målsättningar som hälsa, utveckling och lärande. Jag anser att även via 

leken kan barnen få en god hälsa och det viktiga är att barnen är aktiva. Det jag blir fundersam 

på är att via leken kan barnen utveckla så mycket, föräldrarna ska vara en del av det för att 

barnen ska utveckla, men det finns ytters lite forskning på föräldrarnas syn på lek. Redan 

under Fröbels tid började leken och dess betydelse för inlärningen utforskas, i 

forskningslitteratur står hur viktigt leken är i olika perspektiv och dock inte ur ett 

föräldraperspektiv, varför? Föräldrar vet ändå att ett lärande kan ske genom lek och den 
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sociala varelsen är betydelsefullt i barnens vardag belyser föräldrar trots den kunskapsluckan 

som jag stötte på under studien. Fast den finns en kunskapslucka vet jag nu säkert att föräldrar 

inte anser att barnen bara har lekt och lek är inte bara en lek. Men var ifrån får föräldrarna den 

erfarenheten?   

Det jag, bland annat, lärde mig under studien är att jag som förskollärare måste vara flexibel 

och att jag ska ha ett öppet sinne för utveckling och lärande ur olika synvinklar. Framför allt 

är det viktigt att jag i min yrkesroll öppnar upp för en bra föräldrasamverkan och möjliggör 

för delaktighet. Ett positivt inflytande och delaktighet är viktigt inom alla organisationsnivåer, 

anser jag. Jag som förskollärare vet varför jag utför en viss aktivitet i verksamheten och vad 

jag vill få ut av aktiviteten och det ska också föräldrarna vara medvetna om. I mitt fortsatta 

yrke kommer jag att medvetandegöra det som händer i verksamheten för föräldrar samt föra 

medvetna samtal om leken och lekens betydelse för deras barns lärande. Leken är en viktig 

del i barns liv och jag har ett ansvar som förkolläraren att lyfta fram leken och lekens 

egenvärde, samt att synliggöra att leken är grunden för ett livslångt lärande för föräldrarna 

vilket även Lpfö 98 (Skolverket, 2011a) belyser. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Resultaten i studien visar att lek är en betydelsefull sysselsättning inom barns val. Föräldrarna 

anser också att via leken är allt möjligt att lära sig och att leken lägger grunden för barns 

livslånga lärande. Föräldrarna kunde se barns lärande utifrån lek i många olika perspektiv.  

Min studie visar att de här föräldrarna har erfarenhet om vad lek är, samt varför leken är 

viktigt för barnens utveckling. Varför finns det en kunskapslucka inom föräldraperspektivet 

på lek och lekens betydelse för lärandet? Hur får föräldrarna den erfarenheten de har om lek 

och lekens betydelse för lärande? En tanke kan vara att genom föräldrasamverkan och en 

annan tanke kan också vara genom barnen. I resultatet framgår att barnen lär sig saker när de 

leker. När föräldrarna ska ge exempel på lärande tänkte de flesta föräldrar på en händelse och 

leksituation som varit på deras barns förskola eller hemma och utifrån det beskrev föräldrarna 

ett lärande. Kan föräldrars syn på lek och lärande göra att de fått kunskap genom att de sett 

vad de egna barnen lekt, därför att barnen leker på förskolan och lär, sen när barnen kommer 

hem upprepar de händelserna och leker och lär hemma. Kan det vara så föräldrarna kopplar 

lek och lärande?     

Förslag till vidare forskning kan också vara hur föräldrar med en annan kulturell bakgrund 

som bor i Sverige ser på lek och lekens betydelse för deras barns lärande? Kan det bli skillnad 

mellan hur svenska och utländska föräldrar upplever det. Vilket är övervägande, kan alla 

föräldrar se leken som något positivt, eller är det svårt att avgöra det positiva i leken och det 

negativa i leken.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Hej alla föräldrar!! 

Jag heter Sandra Nordberg och jag läser nu min sista termin på förskollärarprogrammet vid 

Luleå tekniska universitet. Nu är tiden inne för att jag ska börja göra mitt examensarbete och 

ämnet jag har valt att undersöka är lek.  

Syfte med min studie är att undersöka vilken syn föräldrar har på lekens betydelse för lärandet 

i förskola. 

För att samla information till mitt arbete behöver jag föräldrars hjälp. Jag kommer att närvara 

på avdelningen någon gång under v47 mellan klockan 15-17 för att intervjua de föräldrarna 

som vill/kan/har möjlighet att stanna en stund och svara på några intervjufrågor.  

Det tar ungefär 10-15 minuter och jag skulle vara tacksam om du kunde hjälpa mig med detta. 

Skriv ditt namn här på listan i så fall. Om du har funderingar kan du kontakta mig på telefon 

073- *** ** ** eller mail sannor-1@student.ltu.se   
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Bilaga 2 

Intervju frågor till föräldrar 

bakgrund 

1. Kön  

2. Hur många barn har du? 

3. Hur gammal är era/dina barn? 

 

 

Leken 

 

4. Kan du förklara vad lek är? (definiera) 

5. Hur mycket/ofta leker era barn på förskolan respektive hemma? 

6. Vilka lekar tror du att det är populära bland barnen i förskoleverksamheten? Varför? 

Vilka lekar brukar dina barn berätta om hemma?  

 

 

Lärande via leken 

  

7. Vad tror du att barnen kan utveckla genom leken?  

8. Tror du att barn kan lära sig både negativa och positiva saker i leken? Vad? 

9. Har du egna erfarenheter och exempel där leken bidragit till dina barns lärande? 

 

I vissa situationer förekom vissa följdfrågor och förtydliganden som gav bättre möjlighet till 

att förstå frågan på rätt sätt.   

  



 
 

Bilaga 3 

Lek tabell  

Kategorier Förälder 
1 

Förälder 
2 

Förälder 
3 

Förälder 
4 

Förälder 
5 

Förälder 
6 

Förälder 
7 

Förälder 
8 

Vad är lek Roligt, 
kreativt, 
ett sätt 
att lära 
sig, 
utforska 

Ett sätt 
att lära 
sig vad 
livet är 

Försöke
r göra 
verkligh
eten på 
sitt sätt, 
Bearbet
a 
händels
er 

Roligt, 
Lära sig 
samsas 

Lek är 
okej 

Roligt, 
Lära sig 
saker 

Lär sig 
saker, 
pedagog
iskt 

Något 
man 
gör, 
Uppleve
r 
verkliga 
händels
er 

Hur ofta 
leker barn 

Förskola; 
varje dag 
Hemma; 
alla 
dagar 

Förskola
; svårt 
veta 
Hemma; 
alla 
dagar 

Förskola
; alla 
dagar 
Hemma; 
alla 
dagar 

Förskola
; tror de 
leker 
Hemma; 
alla 
dagar 

Förskola
; alla 
dagar 
Hemma; 
alla 
dagar 

Förskola
; mycket 
Hemma; 
pysslar 

Förskola
; vet 
inte 
Hemma; 
alla 
dagar 

Förskola
; mycket 
Hemma; 
mer på 
helg och 
ledig 
dag 

Populär 
lek 

Bygga 
Sjung 
Dansa 

Ålder 
påverka
r, 
Utelekar
, 
trä 
pärlor, 
rollek 

Fantasi- 
lekar 

utklädni
ng 

Måla 
Rita 
Trä 
pärlor 

Polis 
Jaga 
draken 

Lego 
Duplo 
 

Ålder 
påverka
r 
Småbar
n; 
härmlek
, 
upptäck
a 
Äldre 
barn; 
verkliga 
händels
er, 
relation
s- lekar   

Varför 
lekarna är 
populära 

Kreativite
t 
känslan 

Utforska 
Sociala 
samspel
en 

Vet inte Man får 
göra 
precis 
det man 
vill 

Vet inte Utmana
s och lär 
sig 

Ingen 
aning 

Olika 
lekar är 
populär
a vid 
olika 
tillfällen
, media 

Lekar barn 
berättar 
om 
hemma 

Sången 
Utelekar 

Berättar 
om vilka 
kompisar 
de har 
lekt 

Berättar 
om vem 
de har 
lekt med 

Rita 
Trä 
pärlor 
 

Rita  
Måla 
 

Fantasile
k 
Bygga 
Räkna 
Samling 
 

Vardagsl
ek 

Familjele
kar 
 



 
 

Bilaga 4 

Lärande tabell  

Kategorier Förälder 
1 

Förälder 
2 

Förälder 
3 

Förälder 
4 

Förälder 
5 

Förälder 
6 

Förälder 
7 

Förälder 
8 

Vad 
utvecklas 
genom lek 

Allt Sociala-
färdighe
ter, 
Motorik 

 

Allt Dela 
med sig, 
förståels
e 

Vet inte Otroligt 
mycket 

Allt Allt 

Negativt 
lärande 

Fula ord Fula ord Interakti
on på 
negativt 
sätt 

Får inte 
alltid 
det man 
vill 

Vet inte Fula ord Våldsam
ma lekar  

verbala 

Positivt 
lärande 

Motorik, 
Språk 

Språk Sedd 
som 
individ 

Vänskap Vet inte Sammar
bete, 
Dela 
med sig 

Fungera 
i grupp, 
Beter 
sig mot 
andra 

verbala 

Egna 
erfaren-
heter om 
lek och 
lärande 

Promen
ad; 
utforska 
miljön, 
djur 

språket   Fantasi -
lek om 
bondgår
d; ta 
hand 
om 
djuren 

Språket dockor; 
vilken 
ordning 
kläder-
na ska 
vara 

Dinosau
rie 
pussel; 
räkna, 
bokstäv
er, 
sammar
bete 

Vet inte, 
har inte 
kopplat 
det så 

Kurragö
mma; 
regler, 
ordförrå
d  

 


