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Abstract 

Hur ser förskollärarna på lekens betydelse? 

 

Min undersökning bygger på intervjuer med fem förskollärare. Jag har fått reda på resultatet 

genom kvalitativa intervjuer med förskollärarna. Intervjuerna har skett enskilt i deras egna 

trygga miljö på förskolan.  

 

Genom intervjuerna fick jag, sett ur förskollärarnas perspektiv, reda på hur viktig leken är för 

barns utveckling både socialt och intellektuellt.  Förskollärarna var överens om att barnen lär 

sig att ta hänsyn, turtagande och att visa empati i sina lekar. De blir demokratiska i sina lekar. 

De lär sig att samsas och lösa konflikter.  I lekarna tar barnen upp det som barnen sett, hört 

eller varit med om. De går igenom olika erfarenheter i sina lekar. Förskollärarna var överens 

om att den fria leken är den största leken men den går även in i rolleken. De var också rörande 

överens om att miljön är viktig för leken. Det bör vara en inbjudande miljö som leder till lek. 

Att man både inomhus och utomhus kan ha platser och rum som är tilltalande för barnen och 

leder till lek. I (Lpfö98) belyser de att miljön i förskolan är viktig för att barnen ska känna 

trygghet samtidigt som de ska lockas till lek.  

 

Förskollärarna som jag intervjuade arbetade ungefär lika med hur de ville att leken skulle 

användas på respektive förskolor. De var överens om att de skulle lägga stor vikt på leken och 

att den skulle ha en stor roll i deras pedagogiska verksamhet. De ansåg att leken hade en 

viktig funktion i barnens utveckling och kommande liv. De beskriver lek genom att barnen 

utvecklas till en självständig individ och att barnen utvecklas socialt. Jag menar att det finns 

goda skäl till att samtycka med dessa förskollärare baserat på deras erfarenhet, kompetens och 

hur samständiga de är i deras åsikter. Jag tycker att det är bra att de ”styr” detta arbete via 

personalen. Det skapar en stor delaktighet vilket naturligtvis också barnen märker.  

 

 

 

 

Nyckelord: Förskollärare, lek, miljö, förskola 
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Inledning 
Barnen leker. När de leker, ekar livets låt i deras lekar. 

Gäll och yster eller dystert dov ljuder den så länge den får lov. 

Allt de tror och vet om verkligheten gör de lek av. Det är märkligheten. 

Vuxna tror att lek är tidsfördriv. De har fel i detta. 

Lek är liv./ (Lundgren pseudonym Kajenn) 

I (Lpfö98) framträder två viktiga innehåll, nämligen lek och lärande. Lek har kommit att bli 

en viktig del av barns vardag i förskolan. Så viktig att det numera är en målsättning att alla 

barn ska få utveckla sin förmåga och lust att leka. Leken utgör grunden i barns utveckling och 

lärande (a.a).   

Barns rätt till lek anses så grundläggande att den skrivits in i FN:s konvention om barnets 

rättigheter (§ 31). 

Mitt syfte med detta examensarbete är att undersöka förskollärares syn på lekens betydelse för 

barns lärande i förskolan. Litteraturen visar att olika lekar är betydelsefull för barns lärande 

och utveckling i kommunikation, känslor och att uttrycka sig i gruppen. Jag anser att detta är 

en fråga som är viktigt att lyfta fram inom förskolan. De första åren i barns utveckling ställs 

de inför många prövningar och då främst i rolleken eftersom att barnet då kan se sig själv 

utifrån någon annan. Jag har nu gått tre år som student på Högskolan i Gävle och det har hänt 

mycket med mitt tänkande och synsätt på barnens lek. Jag vill studera hur leken påverkar 

barns utveckling. Det ser nog olika ut på förskolorna. Behovet av lek är mycket stort för barns 

fortsatta utveckling.  

Motivering av syftet – förskolan är en verksamhet som sätter leken i centrum. Då blir det 

intressant att undersöka hur förskolläraren uppfattar lek.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka förskollärares syn på barns lek och olika innebörder i leken.  

 

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är: 

1. Vilken betydelse har leken för barnens lärande och utveckling i förskolan? 

2. Hur viktig menar förskollärarna att leken är för barnens utveckling?  

3. Hur uppfattar förskollärarna att miljön påverkar leken? 
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Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag att beskriva lekens funktioner. Vad säger (Lpfö98) om leken vad 

och vilken betydelse miljön har för leken. 

 

Avgränsningar och definitioner av lek: 

Olofsson (2002) menar att det inte finns någon som kan tala om vad lek är? En del forskare 

nöjer sig med att beskriva leken eller vissa aspekter av leken. Andra forskare beskriver leken i 

ett större sammanhang, i en teori. En teori är inte verkligheten det är en fiktion. En fiktion 

innebär att något är påhittat, uppdiktat eller fantasi, till skillnad från det verkliga. De olika 

forskarna har sett leken utifrån sin speciella synvinkel. Teorierna handlar om vilken synpunkt 

man betraktar leken och vilka frågor som ställts och besvarats. Teorier är sällan utbytbara utan 

komplementära. Werth (1984) Ingen har lyckats fånga leken i en övergripande teori.” Lekteori 

är som ett moln omöjlighet att ta ner” (s.3) 

 De flesta teorier bidrar med en pusselbit. Welén (2003) hävdar att företeelsen lek är något av 

en gåta enligt de flesta lekteoretiker.  

 

Leken är ett märkligt fenomen som inte går att fånga i någon klar och entydig formel. De flesta 

har en intuitiv uppfattning om vad en lek är, men om någon ombeds att i ett par meningar 

beskriva några viktiga drag hos leken så tryter orden. .../Det är som att titta i ett kalejdoskop. Ett 

visst mönster träder fram när man först tittar i kalejdoskopet. Men det räcker att vrida det bara en 

liten bit så dyker det upp nya och helt annorlunda mönster. (Rasmussen 1993, s. 5) 

refererad i Welén (2003) 

 

Olofsson (2005) refererar till Rubin, Fein, Vandeberg (1983) och menar att traditionellt brukar 

lek beskrivas som lustfylld, frivillig och spontan, inte målinriktad. Det är roligt att leka både 

ensam och tillsammans med andra. Det spelar ingen roll om den är stillsam eller bullrig. Det 

är roligt att jaga varandra i leken och spännande att hitta på saker och byta personligheter. Att 

skapa olika händelseförlopp i fantasin. Inom svensk förskola har leken en framträdande 

position (a.a).  

Den har också fått legitimitet som verksamhet i förskolan menar Löfdahl (2004) som är 

forskare vid Karlstads universitet. Leken beskrivs som frivillig och spontan men inte 

målinriktad samt oberoende av yttre belöning och skiljs från arbete. Den kan förklaras som ett 



6 
 

uttryck för ett barns inre föreställningar, erfarenheter och minnen vilket skiljer sig från 

inlärning av nytt material. Jagtöien, Hansen, Annerstedt (2002) refererad i Olofsson (2002) 

menar att leka alltid varit en del av barns liv och tillvaro.  

Det är inte lätt att beskriva vad lek är. Rasmussen (1985) menar att lek är som en rörelse som 

sätts igång av sig själv. Leken kommer till barnet utan kraftansträngning. Plötsligt dyker leken 

upp och barnet befinner sig mitt i den (a.a) Leken har stor betydelse för barnens utveckling av 

individualitet, självuppfattning och förståelse av andra människor samt världen runt omkring 

barnet. Det finns en enighet om att leken inte bara är lust och glädje. Leken har många 

aspekter (a.a). 

 

Lekens funktioner: 

Rasmussen (1985) menar att leken ger möjligheter till olika upplevelser och känslor. Den kan 

även leda till spänning, avkoppling, glädje samt att kunna bemästra något. Den ger 

möjligheter till koncentration, reflektion och bearbetning. Det sägs att leken är oersättlig och 

inte kan bytas ut mot något annat (a.a). ”Utan lek ingen identitet” (Berg 1992 s. 11).  

Att leka är individens personliga upplevelser av det som händer medan lek är form och innehåll i en 

aktivitet som pågår.  Att leka är att vara i ett tillstånd av hängivenhet och engagemang. Barnen leker 

inte för att lära sig eller för att bli duktig på något. Det är när barnen är i leken som är viktig. Barnen 

tänker inte på hur det ska bli eller hur leken slutar. Det leks för att leka och då kan precis vad som 

helst hända. Det är det som är lekens natur (a.a).  

Leken i förskolan har ansetts vara uttryck för barns eget lärande och meningsskapande. Det är 

lärarnas ansvar i barns lek att fungera som ett stöd men utan att störa. Barnens lek ska skyddas 

och fortsatt vara fri, lustfylld, och bekymmerslös. De vuxna får inte ta över eller ta ifrån 

barnens lust för lek. Leken är en viktig del i barnens liv. Begreppet lek och lärande påvisar 

tradition på olika synsätt och teorier. Lärandet handlar om den yttre påverkan barnen får och 

leken som barnens innersta väsen. Pramling, Samuelsson och Carlsson (2003) menar att 

barnen leker oavsett om samhället påverkar eller inte. Leken är barnens värld och vi vuxna 

står utanför.  
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Läroplanen om leken: 

I (Lpfö 98) framträder två viktiga innehåll, nämligen lek och lärande. Lek har kommit att bli 

en viktig del av barns vardag i förskolan. Så viktig att det numera är en målsättning att alla 

barn ska få utveckla sin förmåga och lust att leka. Det är vikigt att personalen organiserar 

verksamheten. Ger barnen rikligt med tid, rum och material för olika former av lek. Ger dem 

upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och förmågan att leka. Även att de använder 

leken som ett medel såväl i arbetet med barngruppen som i arbetet med enskilda barns 

utveckling och lärande. Barn utforskar sin omvärld genom lek. Genom att leka stärks barns 

sociala, emotionella, motoriska, kognitiva förmågor samt kreativitet och förmåga till 

inlevelse. Barns rätt till lek anses så grundläggande att den skrivits in i FN:s konvention om barnets 

rättigheter (§ 31). Läroplanen genomsyras av en syn på lek som innebär att det finns ett starkt 

samband mellan lek, kreativt skapande och ett utforskande samt ett nyfiket förhållningssätt.  

Förskolans verksamhet ska präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling 

och lärande. Leken har en koppling till olika delar av förskolans uppdrag. Fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt även förmågan att samarbeta och 

lösa problem stimuleras i leken. Det krävs tillräckligt med tid och tillräckligt med utrymme 

för att leken skall utvecklas. Barn behöver få möjlighet att leka utan avbrott under en sammanhållen 

tid. Det behövs även lekmiljöer, både inomhus och utomhus, som är stimulerande och som uppmuntrar 

barns kreativitet. Skolverkets allmänna råd (2005)  

Enligt Bateson är leken en intellektuell inställning som utgår från barns uppfattning av 

verkligheten. Det som sägs, görs och tänks under barns lek är just lek och ska inte tolkas 

ordagrant utan utifrån lekens syfte. Olofsson (2003). 

 

 

Miljöns betydelse 

Saracho (1984)  refererad i Olofsson (2002) Saracho har studerat 2400 stycken förskolebarn i 

åldrarna 3-5 år. Det visade sig att barns lekmönster var stabilt i en lekmiljö men lekmönstret 

varierade mellan lekmiljöer. Det kan bero på att de olika miljöerna kan stimulera vissa 

lekbeteenden medan andra miljöer kan locka fram andra sidor i barns lek.  Det gäller vad de 

leker och hur mycket de leker samt vilken roll de har, (ledare eller medlöpare). Han menar att 

barn leker olika beroende på vem de leker med eller gruppens sammansättning. Ibland kan de 

vara ledare med vissa barn och medlöpare med andra barn. I vissa lekgrupper finns det ingen 

självklar ledare. I en bra stimulerande förskolemiljö och en utarbetad skapande verksamhet 

bidrar det till utvecklande och komplicerade lekar. Miljön och materialet har en stor betydelse 
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för barnens lekar eller aktiviteter (a.a). Olofsson (2002) menar att i de flesta barngrupper finns 

det barn som sällan leker. Det kan vara att de leker ensamma eller bredvid sina kamrater. 

Orsaken kan då vara att dessa barn inte uppfattar leksignalen eller att de inte lärt sig de sociala 

lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande. De barnen kan ses i form av aggressiva 

utlopp eller i tyst tillbakadragenhet.  

Olofsson (2002) menar lek är en aktivitet som leder till hälsa och att leken fungerar som 

läkande. Barnen kan leka ut sina problem, istället för att leva ut dem eller hålla dem 

undanträngda. Barn som har emotionella problem är inte så populära i leken. Dessa barn blir 

ofta uteslutna av de andra barnen och får oftast inte vara med i leken. Barns låtsaslekar är 

lättstörda och då kan dessa barn bli ett problem i leken. Barn som har språkliga och 

kommunikationssvårigheter kan också bli uteslutna i barnens lekar. Då kommer miljön och de 

vuxna in i bilden. (a.a) menar att de flesta författare som studerat barn och barns lekar är 

överens om att den vuxne skapar en lekvänlig atmosfär. Med det menas att framhäva material, 

uppmuntran och ibland genom ett eget deltagande locka in dessa barn under den vuxnes 

beskydd och stöd. De framhäver att den vuxnes vägledning måsta vara försynt och indirekt. 

Miljön spelar en stor roll för barnens lek. (a.a) .  

Olofsson (2002) menar att i många barngrupper finns det barn som sällan leker. De är ofta de 

tysta åskådarna. Dessa barn tar inte initiativ eller är aktiva. De bara finns utan att göra något 

väsen av sig.  Motsatsen är de barn som är stökiga, hoppar och knuffas utan att tala om att de 

vill leka. Det blir ofta konflikter kring dessa barn. Det finns också barn som gärna vill leka 

men inte får vara med. Dessa barn blir uteslutna och utestängda. Det finns också barn som 

gett upp och väljer att roa sig själva med konstruktionsmaterial som t.ex. Lego. Barnen som 

inte kan eller får leka anses vara den största utmaningen för förskollärarna. (a.a).  

Kort sammanfattning 

Olofsson refererar till Rubin, Fein, Vandeberg (1983) och menar att traditionellt brukar lek 

beskrivas som lustfylld, frivillig och spontan, inte målinriktad. Det är roligt att leka både 

ensam och tillsammans med andra.  

Pramling, Samuelsson och Carlsson (2003) hävdar att barnen leker oavsett om samhället 

påverkar eller inte. Leken är barnens värld och vi vuxna står utanför.  

Rasmussen (1985) menar att lek är som en rörelse som sätts igång av sig själv. Leken kommer 

till barnet utan kraftansträngning. Plötsligt dyker leken upp och barnet befinner sig mitt i den. 
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Leken har stor betydelse för barnens utveckling av individualitet, självuppfattning och 

förståelse av andra människor samt världen runt omkring barnet. 

Bateson menar att leken en intellektuell inställning som utgår från barnens uppfattning av 

verkligheten. Det som sägs, görs och tänks under barnens lek är just lek och ska inte tolkas 

ordagrant utan utifrån lekens syfte 

Ser man sedan till förskollärarna som jag intervjuat så är det intressant att se att deras åsikter 

kring lekens betydelse stämmer väl överens med litteraturen . 
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Metod 

Val av metod 

Jag har valt att göra en intervju studie. Jag valde bort enkäter för att intervjuer ger mer 

diskussion kring frågorna eftersom mitt syfte är att förstå hur förskollärarna resonerar. (se 

bilaga 1)  

Deltagare och urval 

I mina intervjuer har jag valt att intervjua fem kvinnliga förskollärare som har mellan tio och 

femton års yrkeserfarenhet. De arbetar med barn mellan tre till fem år. Deras arbetsplatser är 

fördelade på tre olika förskolor i samma kommun. De valdes för deras långa erfarenhet, och 

deras stora kunskap.  

Genomförande 

Jag läste boken Kvalitativa intervjuer med Trost (2005) för att ta del av vad man kan göra och 

söka efter saker att tänka på innan en intervju. Det kan t.ex. vara att intervjua en och en i en 

trygg miljö och att använda diktafon.  Jag tog personlig kontakt med förskolorna och lämnade 

över ett missivbrev. Jag lämnade inte några frågor före till förskollärarna. Jag ville ha 

spontana svar under min intervju. Jag informerade om att de skulle spelas in på diktafon. Det 

blev lite problem i början men jag talade om att det var som ett hjälpmedel för mig i 

uppsatsskrivandet. Jag informerade också om de etiska principerna. Jag informerade om att 

det bara var jag som skall använda detta material och att det sedan kommer att raderas. Varje 

intervju tog mellan 20-30 minuter. De som jag intervjuade fick själva välja miljö på förskolan. 

Intervjuerna gjordes på deras förskolor för att skapa en trygg miljö för förskollärarna. Trost 

(2005)  

 

Etiska principer 

Inför mina intervjuer tog jag del av de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet. Jag 

informerade de pedagoger som var med i min uppsats om dessa principer.  Dessa principer är 

fyra grundläggande krav som forskaren ska hålla sig till i sin forskning. 

(www.vetenskapsradet.se) 
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Informationskravet. Jag har informerat uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall då 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet. Jag inhämtade uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke.. 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skall delta.  
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Resultat 

 

Vad är lek? 

Två av förskollärarna menar att lek är när barnen satt fokus på något. De blir inte störda av det 

som händer omkring dem. Det är ”vi två” i denna lek och de störs inte av de andra runt 

omkring. Alla förskollärarna är överens om att lek är allt som barnen gör, både inne och ute 

på förskolan. Det förekommer lek vid matbordet. De kan leka med vatten vid handtvätt. 

Barnen lär sig genom lek. Leken är speciell för att den kan de avbryta och fortsätta senare. 

Leken skapar ett intresse för barnen. Det är när barnen skapar ”jag och leken”. En av 

förskollärarna menar att barnen gör oftast sin egen lekmiljö. Barnen ställer i ordning sin lek. 

En förskollärare berättar att de försöker att inte störa barnen i deras lekar utan att de får leka 

klart. De brukar skicka iväg dem i omgångar. Det kan vara vid en fruktstund eller handtvätt 

innan mat för att inte avbryta barns lek.  

    ”Leken är speciell för att den kan avbytas och fortsättas.” 

 

Leken är viktig och lekens betydelse 

Förskollärarna börjar med barnen i tidig ålder med lek i form av sånger, rim, ramsor. Alla fyra 

förskollärare tycker att leken är viktig för barns utveckling. I leken kan de se hur barnen 

utvecklas socialt och intellektuellt. Alla förskollärarna är överens om att leken är bland det 

viktigaste i barns uppväxt. Leken behövs i alla åldrar. Leken är det viktigaste på förskolan. 

Man kan inte enbart genom att prata lära barn saker utan det är genom leken barnen lär sig det 

mesta. De får möjligheten att prova olika material. En av förskollärarna betonar vikten att lek 

ska vara roligt och det är den oftast.  

Förskollärarna var överens om att barnen lär sig att ta hänsyn, turtagande, visa empati i sina 

lekar. De blir demokratiska i sina lekar. De lär sig att samsas och lösa konflikter som uppstår 

på ett bra sätt.  I lekarna tar barnen upp det som barnen sett, hört eller varit med om. De går 

igenom olika erfarenheter i sina lekar. En av förskollärarna berättar att barnen kan bearbeta 

sorg i sina lekar och även imitera oss vuxna. En av förskollärarna berättade att de kan se att 

ensamma barn som inte har några syskon ofta har problem att dela med sig och visa empati. 

Dessa barn har ofta samarbetsproblem. Det kan leda till problem när de blir större och slåss 
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med de mindre barnen om leksakerna. Dessa barn vill gärna vara i centrum och tar för sig mer 

än de andra barnen hela tiden. Två av förskollärarna menar att barnen lär sig nya intryck hela 

dagarna. De äldre barnen lär de yngre barnen. De yngre barnen tar efter varandra i deras lekar. 

Leken är otroligt betydelsefull. Den innefattar så mycket som faktiskt inte alla föräldrar 

förstår. En av förskollärarna berättar att när föräldrarna hämtar barnen så frågar många 

föräldrar vad barnen gjort under dagen, och då får de ofta svaret lekt, av barnen. Har ni bara 

lekt idag, säger då en del föräldrar? Då förstår de inte riktigt lekens betydelse för barnen. 

Leken innebär så mycket för ett barns utveckling de brukar vara noga med att informera på 

föräldramötena om detta.  

 

Olika lekar 

Det finns olika sorters lekar som tillexempel fria lekar, rollekar, undervisningslekar och dramalekar.  

Förskollärarna var överens om att den fria leken är den största leken men den går även in i 

rolleken. De leker ofta frilekar som är den största inomhus och utomhus. Frilek är den lek som 

vi vuxna inte påverkar. Barnen väljer sina lekar själv. Fröken är inte involverad i leken. 

Barnen gör som de vill i sina lekar och sätter sina regler själva. Barnen får välja själv vad de 

vill leka eller göra som t.ex. cykla, gunga eller hoppa hopprep. Barnen utvecklar sin fantasi 

och kreativitet mycket i den fria leken. Rollek är mycket vanligt i 3-4 års ålder. Barnen leker 

ofta rollekar i dockvrån. De har olika roller som mammor, pappor, barn eller hundar och 

katter. De kan se i rollekar att de större barnen bestämmer över de yngre eller de osäkra 

barnen. De yngre barnen får roller som hundar eller bebisar för då krävs det inte så mycket av 

dem. Likaså när de leker affär. Då är det oftast de äldre barnen som arbetar i affären och 

bestämmer. En av förskollärarna menar att undervisningslek ska anpassas efter barns nivå. 

Det kan vara att vid en måltid räkna antal tallrikar eller glas. Undervisningslek är när de 

arbetar med olika material och färger. De konstruerar en sak. Ute matematik i skogen är också 

en typ av undervisningslek. Hon berättar om en sandlådelek där de gör kakor med blöt sand 

och torr sand. Hon visar och jämför med barnen att hur lätt de kan bygga med den blöta 

sanden jämfört den torra sanden.  

En av förskollärarna berättar om några sniglar som de hittat ute med de yngre barnen. De 

började föra en dialog kring dem. Talar om hur de ser ut, vad de äter och hur de rör på sig etc. 

Denna dialog kan de göra hur stor eller liten som helst. Det beror på barns intresse. Det gäller 
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att kunna fånga upp barnen på rätt sätt och skapa ett intresse. Tanken är att undervisa på ett 

lekfullt och lärorikt sätt som ofta förekommer på samlingarna, vilket de kallar för 

undervisningslek. Det kan vara om barnen vill undersöka eller bygga en raket eller en bil. Då 

kan de låna böcker på biblioteket och läsa lite fakta om vad de vill bygga. Förskollärarna 

berättar att dramalekar förkommer ofta vid 4-5års ålder. Då vill de vara någon annan och klä 

ut sig. Spela teater och skapa en annan identitet. Idoler och andra kändisar brukar vara 

populärt. I denna ålder har de släppt det egoistiska tänkandet. De vill gärna dansa och visa 

upp sig inför publik. De har olika leklådor som kan stimulera till olika rollekar. Det finns 

polislådor, detektivlådor, frisörlådor, doktorslådor. Barnen leker ofta och gärna med dessa 

lådor.  

Lekmiljö 

Yttre miljön 

En av pedagogerna tycker inte att den yttre miljön kan påverka barns lek utan de är vi vuxna 

som påverkar barns lek. Det är inte leksakerna utan det är vad de vuxna plockar fram till 

barnen. Det kan vara brädor, sand och vatten. Visst påverkar miljön deras lekar. Det är 

mycket viktigt att miljön inbjuder till lek. En av förskollärarna menar att de sällan ser barn 

som är sysslolös. Det ska vara en inbjudande miljö som leder till lek. Barnen är otroliga på att 

hitta på olika lekar med lite material. Barnen leker med det mesta. Det gäller att vi vuxna 

inbjuder och plockar fram material. Förskollärarna var överens om att det som saknas på 

förskolan är att barnen kan dela upp sig i mindre rum inomhus. Det är begränsat med antal 

rum. Ibland behöver barnen gå undan och leka sina lekar. Utomhus fungerar ibland bättre när 

de vill dela upp sig i sina lekar. En av förskollärarna tar upp att i läroplanen för förskolan så 

belyser de att miljön i förskolan är viktig för att barnen ska känna trygghet samtidigt som de 

ska lockas till lek. Där står även om hur viktigt det är för barnen att möta engagerade vuxna 

och lära sig samspela med andra barn. 

Leksvårigheter 

Förskollärarna ser ofta barn som inte kan leka. Oftast är det större barn som inte kommer in i 

leken. De står bredvid och ser på de andra barnen som leker. Det förekommer ofta efter ett 

sommarlov då de kommer tillbaka till förskolan på hösten. Vissa barn kan glömma bort hur 

man leker med många barn i stora grupper. Då går förskollärarna in i leken och hjälper barnen 

in dem i lekarna. Ibland kan det vara barn som inte leker med varandra så ofta på förskolan 
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och då är det ännu viktigare att förskollärarna kliver in i leken. De kan vara olika hur barnen 

kommer in i leken och vid vilken tid. Det kan komma nya barn eller barn som kommer senare 

på dagen. De försöker hitta olika former för att alla skall komma in leken. Det är viktigt att 

barnen får leka mycket och att utrymmet finns. En av förskollärarna berättar att de barn som 

har språksvårigheter eller kommunikationsproblem inte har några problem med att komma in 

i leken eller med att få kamrater. Dessa barn klarar av att leka utan problem. Barnen kan leka 

med varandra utan problem de förstår varandra i leken. 

Behöver alla barn lek 

Förskollärarna är övertygade om att alla barn behöver leka för att de lär sig så mycket i leken. 

Det beror på hur de definierar lek. Att rita och måla är också en typ av lek. Barnen leker 

nästan alltid. Vissa barn behöver mer hjälp än andra. Vissa barn kan inte ”lekregler” och då 

får förskollärarna hjälpa till att styra upp ibland. En av förskollärarna är säker på att vissa barn 

behöver mer lek tid eller hjälp med förhållningssättet i leken. Vissa barn behöver mer stöd i 

leken än andra. Alla barn behöver lekar och barnen tar till sig de lekar de behöver. Leken är 

en nyfikenhet på livet. Det är viktigt att få i sig så mycket som möjligt genom lek. Leken 

behöver inte alltid vara rolig utan den kan även vara lärorik. Barnen har olika behov av lek.  

Vissa barn behöver mer lek än andra. Hon nämner att de mindre barnen lär sig leka tidigare 

om det är en blandad grupp barn i olika åldrar.          

 

Pinnlek i form av krigslek 

Frågan var om lek alltid var god. Förskollärarna var inte överens en av förskollärarna svarade 

att det beror på vad barnen leker. Hon är emot krigslekar och våldslekar. Hon berättar att vissa 

barn tittar på filmer och spelar tv-spel som inte är gjorda för deras ålder. Det finns mycket 

våld och krig i dessa filmer och spel. Personalen som arbetar på denna förskola har tagit ett 

gemensamt beslut om detta. På gården får de inte leka dessa lekar för att de skrämmer de 

mindre barnen. De ska inte lära de mindre barnen sådana lekar. De är viktigt att bryta när de 

ser ett sådant mönster. När de går ut i skogen kan de få leka med pinnar, vilket leder till 

krigslekar. Hon betonar att leken ska vara rolig och inte skrämmande. Det är viktigt att barnen 

lär sig något genom lek, på ett positivt och utvecklade sätt.  

En annan förskollärare menar att det är viktigt att barnet eller barnen är med på leken och att 

leken inte spårar ur på något vis. Vid problem kommer barnen oftast och berättar och 

förskolläraren hjälper till att lösa problemet med barnen. Ibland löser de konflikterna på ett 
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bra sätt själva. En av förskollärarna var inte överens med de andra om att barnen inte fick leka 

med pinnar. Ibland leker barnen lekar som vi vuxna inte uppskattar. Det behöver inte betyda 

att det är skadliga. Att barnen ska få leka med pinnar och skjuta och leka krig behöver inte 

vara skadligt. Barnen kan leka krig med pinnar men under rätta former. De tycker olika i 

frågan om krigslekar. Barnen lekte mer under frihet förr. De övervakas mer i leken nu. 

Kort sammfattning: 

Miljön påverkar barnens lek: 

Både den inre och yttre miljön är viktig och påverkar barns lek. Miljön skall vara inbjudande 

och lockande till lek för att underlätta och stimulera barnen till lek. Det finns även inskrivet i 

läroplanen att miljön skall vara trygg och locka barnen till lek. 

Det finns olika typer av lekar och alla fyller sin funktion: 

När det gäller lekar så finns det olika typer av lekar som tillexempel fria leken, rolleken och 

undervisningsleken. Alla dessa är olika men fyller en viktig funktion för barnen.  

Den fria leken är naturligtvis störst och lär barnen att använda bland annat fantasin, kreativitet 

och kommunikation men är även viktig för att lära sig att ta hänsyn och visa empati. 

Rolleken innebär att leken är mera styrd och man spelar en roll, (ex. Katt, hund, frisör, läkare 

etc.). Här lär sig barnen att använda sina erfarenheter och sitt kunnande om just den rollen de 

”spelar”. 

I undervisningsleken så ”väver man in” undervisningen i skolan i leken. Det kan vara 

”Matematik utomhus” där man räknar pinnar etc. Det kan vara att man spelar olika spel där 

man använder siffror och bokstäver. Ett sätt för att göra undervisningen så rolig som möjligt 

för barnen.  

Leken har en stor betydelse för barnen: 

Leken har en stor betydelse för barns utveckling. Leken ger möjligheter till olika upplevelser 

och känslor. Leken kan leda till spänning, avkoppling, glädje och att kunna bemästra något. 

Det ger möjligheter till koncentration, reflektion och bearbetning. De lärs sig att skapa och 

utveckla en stark självkänsla. De lärs sig ta hänsyn, fungera i grupp, känna empati och 

turtagande.  
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Hur ser förskollärarna på lekens betydelse och hur arbetar de med leken? 

Förskollärarna börjar i tidig ålder för barnen med lek i form av sånger, rim, ramsor och lekar. 

Alla fyra förskollärare tycker att leken är oerhört viktig för barnens utveckling. I leken kan de 

se hur barnen utvecklas socialt och intellektuellt. Alla förskollärarna är överens om att lekens 

betydelse är bland det viktigaste i barns uppväxt och att leken behövs i alla åldrar. Att arbeta 

med leken, att ”väva in” den i vardagen och utbildningen samt att skapa så bra förutsättningar 

som möjligt för leken i dess olika former anser de gemensamt vara det viktigaste i deras jobb 

för barnens utveckling . 
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Resultat diskussion  

 

Förskollärarna som jag intervjuade arbetade ungefär lika med hur de ville att leken skulle 

användas på respektive förskolor. De var överens om att de skulle lägga stor vikt på leken och 

att den skulle ha en stor roll i deras pedagogiska verksamhet. De ansåg att leken hade en 

viktig funktion i barnens utveckling och kommande liv. De beskriver lek genom att barnen 

utvecklas till en självständig individ och att barnen utvecklas socialt. Barnen lär sig hur de 

kan samarbeta med andra barn genom leken. De lär sig visa hänsyn och empati i deras lekar 

som är en viktig del i barns liv. Olofsson (2002) menar att leken har stor betydelse för barns 

utveckling av individualitet, självuppfattning och förståelse av andra människor och världen 

runt omkring barnet. Förskollärarna ansåg även att barn bearbetar det som händer i sin 

omvärld genom leken. De skapar leken utifrån sådant de redan vet. Leken finns överallt. I 

dagdrömmar eller i en lek som man leker själv eller med andra och den kan vara både synlig 

och osynlig. Pramling, Samuelsson och Asplund, Carlsson (2003) menar att allt kan hända i 

den fria leken eftersom barnen kan ta sig för vad de vill i den. Jag instämmer med att leken 

ska ha en stor roll på förskolan och barns liv. Det som kan bli ett problem är att förskolorna 

har en planering att följa och som påverkar den fria leken som är så viktig. Detta händer ofta 

på vissa förskolor. Barnen utvecklas otroligt mycket i leken och det är mycket viktigt att alla 

som är i barns omgivning förstår det. Det är därför man ofta pratar, informerar och betonar 

detta på föräldramöten etc. Leken innehåller så mycket för ett barn. Se bilaga 2. 

Förskollärarna hade lite olika syn på hur miljön påverkar barns lek. Däremot så var de 

överens om att miljön ska vara stimulerande och inbjuda till lek. (Lpfö98) belyser även att 

miljön i förskolan är viktig för att barnen ska känna trygghet samtidigt som de ska lockas till 

lek. Där står även om hur viktigt det är för barnen att möta engagerade vuxna och lära sig 

samspela med andra barn. (Lpfö98). Förskollärarna var överens om att barnen var otroliga på 

att hitta på olika lekar med lite material. Barnen leker med det mesta. Det gäller att vi vuxna 

inbjuder och plockar fram material. Det som oftast saknas på förskolorna är flera mindre rum 

med olika miljöer. Jag tycker att miljön ska inbjuda till lek och fantasi. En bra miljö påverkar 

barnens lek på ett positivt sätt.  

Olofsson(2002) menar att i de flesta barngrupper finns det barn som sällan leker. Det kan vara 

att de leker ensamma eller bredvid sina kamrater. Orsaken kan då vara att de barnen inte 

uppfattar leksignalen eller att de inte lärt sig de sociala lekreglerna typ samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande.  
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Olofsson (2002) menar att de barnen kan ses i form av aggressiva utlopp eller i tyst 

tillbakadragenhet. Lek är en aktivitet som leder till hälsa. Leken fungerar som läkande. 

Barnen kan leka ut sina problem istället för att leva ut eller hålla dem undanträngda. Barn som 

har emotionella problem är inte så populära i leken. Dessa barn blir uteslutna av de andra 

barnen och får oftast inte vara med i leken. Barns låtsaslekar är lättstörda och då kan dessa 

barn bli ett problem i leken. (a.a). Detta har jag ofta sett på min praktikplats och instämmer. 

De barn som har språkliga och kommunikationssvårigheter kan bli också uteslutna i barnens 

lekar. Oftast handlar om de äldre barnen. Då kommer miljön och de vuxna in i bilden som har 

en viktig roll. Detta problem finns i många barngrupper. Jag känner mig lite kluven i denna 

fråga. Jag har sett barn med språksvårigheter som inte får vara med och barn som fått vara 

med trots sina språksvårigheter. Frågan jag ställer mig då är, under vilka premisser får barnet 

vara med i leken? Får de vara med och påverka i leken eller bara finna sig i leken? Får de 

välja sin roll eller blir de tilldelade en roll? Enligt en av förskollärarna så är det inte något 

hinder i leken för barn med språk och kommunikations svårigheter. De förstår varandra ändå i 

leken. Barnen kan kommunicera med sitt kroppsspråk och agerande. Jag håller med om det 

när det gäller de mindre barnen. De barnen förstår varandra i leken ändå. Jag tror att barnets 

roll i gruppen spelar en stor roll. Olofsson (2002) och förskollärarna som jag intervjuade var 

överens om att vi vuxna kring barnen har en stor uppgift att fylla när det gäller barn med 

leksvårigheter och vill vara med och leka men får inte vara med i leken. Olofsson (2002) tar 

upp att det kan vara svårt hinna med och styra och hjälpa barn med leksvårigheter på grund av 

de stora barngrupperna som de har på förskolorna. En av förskollärarna nämnde också att det 

kan vara svårt att hinna med och hjälpa barn med leksvårigheter och där instämmer jag helt. 

Metod diskussion  

Jag har valt att göra en intervju studie där jag har intervjuat fem kvinnliga förskollärare som 

har mellan tio och femton års yrkeserfarenhet. Det var intressant att det också fanns en ålders 

skillnad på förskollärarna. De har olika erfarenheter och tankesätt vilket är intressant. De 

arbetar med barn mellan tre till fem år. Jag valde denna ålder för att i denna ålder kan 

förskollärarna se mer av barns lek. Deras arbetsplatser är fördelade på tre olika förskolor i 

samma kommun. De valdes ut på grund av deras långa erfarenhet och kunskap. Det blev ett 

naturligt bortfall av män för att de arbetar få män inom förskolan i denna kommun idag. Jag 

har försökt att få tag i en manlig förskollärare men de flesta har slutat inom förskolan. Jag tog 

personlig kontakt med förskolorna och lämnade över ett missivbrev. Jag lämnade inte några 

frågor före till dem.   
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Jag berättade dock vad intervjun skulle handla om. De äldre förskollärarna kändes mer 

förberedda eller så var det deras erfarenhet som talade. Jag började min intervju genom att 

informerade om de etiska principerna, som är viktiga tycker jag. Jag informerade att de skulle 

spelas in på en diktafon under intervjun. Det blev lite problem i början men jag talade om att 

det bara var som ett hjälpmedel för mig i uppsats skrivandet. Jag informerade att det bara var 

jag som skulle använda detta och sedan så skulle allt raderas. Då gick de bra för dem. Varje 

intervju tog mellan 20-30 minuter. Intervjuerna gjordes på deras förskolor för att skapa en 

trygg miljö för dem. Om jag skulle göra om denna intervju skulle jag lägga upp tiden bättre. 

Jag skulle trycka av och på stopp knappen mellan frågorna på diktafonen. Jag upplever att 

intervjun blev lite stressigt gjord. Förskollärarna var väldigt stressade. De var under tidspress 

vilket inte var optimalt. Förskolorna idag arbetar med ständig personalbrist vilket jag kände 

av under min intervju. Annars tycker jag att det fungerade förhållandevis bra. Jag fick ett bra 

underlag till mitt uppsatsskrivande. De var öppna för funderingar kring svaren efteråt. Det 

blev bra intervjuer med förskollärarna. 
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Vidareforskning  

Barn som har språk och kommunikations svårigheter är något jag skulle vilja forska mer om 

när det gäller lek. Får dessa barn vara med i leken? Enligt Olofsson (2002) så är dessa barn 

utanför leken och får inte vara med. Jag känner mig lite kluven i denna fråga. Jag har sett barn 

med språksvårigheter som inte får vara med och barn som fått vara med trots sina 

språksvårigheter. Frågan jag ställer mig då under vilka premisser får barnet vara med i leken. 

Får de vara med och påverka i leken eller bara finna sig i leken? Får de välja sin roll eller blir 

de tilldelad en roll? Jag tror att det kan ha en stor betydelse vilken roll barnet har i gruppen 

och barnet själv hur stark den är i sin ställning i gruppen. Det skulle vara intressant att 

utforska detta område. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat? 

1. När gick du din utbildning? 

2. Är lek viktigt? Varför/inte? 

3. Vad är lek? 

4. Vad för sorters lek finns det? 

( frilek, rollek, dramalek, undervisningslek. etc.) 

 

5. Kan den yttre miljön påverka leken? 

6. Tror du att alla barn behöver leka, eller leka lika mycket?  

 

7. Brukar ni puffa barn som inte verkar leka så mycket?  

8. Är lek alltid av godo?  

9. De barn som har svårigheter med att leka vad gör pedagogerna då? 
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Bilaga 2 

 
Har ni bara lekt idag? 

Så kan föräldrarna tycka när de kommer och hämtar sina barn. 
Men de måste tänkas på att i lek så ingår allt detta. 

  

                                                        * Glädje 
* Vänskap                                                                                * Flexibilitet 

                         * Planering 

                                                 * Kroppsuppfattning 

* Inlevelse 
                       * Jämlikhet 

                                                                                                                                                                       

Sinnesförnimmelse 

        

 
 

 
* Finmotorik       Koncentration                             Begreppsbildning   

* Könsroller 

                        * Regler och normer                                   * Språk 

 
                                                    * Tänka 

                                                                                                       * Grovmotorik 

* Besvikelse 

                                                        * Konfliktlösning 
                                                                                              * Rumsuppfattning 

                                                * Problemlösning 

* Identitet 

                                                                              * Fantasi 
                         * Trygghet 

                                                                                            * Kommunikation 

* Uppmärksamhet 

                                                       * Hänsyn 
                                                                                 * Självständighet 

* Frigörelse  

                  

Kreativitet 
                                              * Självständighet 

 

 

 
 

Lek är bra, det lär man sig mycket på. 

  

        Lekens 

betydelse 
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Bilaga 3  

 

Hej!  

Jag heter Rose-Marie Eismar och läser sista terminen på lärarutbildningen, med inriktning 

mot förskolan, vid Högskolan i Gävle. Där skall jag nu skriva mitt examensarbete inom 

specialpedagogik. Syftet med min studie är att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring 

lekens betydelse i förskolan. Allt som samlats in utifrån intervjuerna kommer endast att 

behandlas som undersökningsmaterial och underlag för mitt examensarbete. Det är frivilligt 

att delta och Ni kan avbryta Ert deltagande i studien när som helst om Ni önskar. Allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt. Varken förskolan eller intervjupersonens namn kommer 

att nämnas i undersökningen. För att uppnå syftet kommer jag att genomföra intervjuer med 

förskolelärare som kommer att spelas in på band, om samtycke ges. Vid deltagande garanteras 

att de forskningsetiska principerna som fastställts av Vetenskapsrådet 2002 följs. Detta 

innebär att anonymiteten garanteras och att deltagandet är frivilligt samt att intervjun endast 

kommer att användas vid denna undersökning och därefter raderas.  

Beräknad tid för intervjuerna är mellan 20-30 min. 

Vi frågor gällande intervjun, vänligen kontakta mig på telefon eller E-post. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Rose-Marie Eismar Tele: xxxxxx, e-post: xx@hotmail.com 

Handledare: xx e-post: xx@hig.se 
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