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BAKGRUND: 
Leken har en viktig roll i barnets utveckling. Med hjälp av leken kan barnen utveckla sin soci-

ala och kunskapsmässiga kompetens. Den fria leken innebär att pedagogerna inte sätter ramar 

för hur leken skall ske. Den styrda leken utgår ifrån att barnen följer lekens och pedagogers 

regler.  
 

SYFTE: 
Syftet med undersökningen är att studera hur åtta barn och åtta pedagoger i förskola och skola 

uppfattar lekens betydelse och även vad den fria och den styrda leken innebär i respektive 

verksamhet. 

 

METOD: 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer anser vi att 

barns och pedagogers åsikter synliggörs. Vi är intresserade av att undersöka hur barn och pe-

dagoger uppfattar leken samt om det finns någon skillnad mellan barns och pedagogers syn på 

lekens betydelse i förskolan och skolan.  

 

RESULTAT: 
Vårt resultat visar att barnen berättar om verkliga aktiviteter och händelser när det talar om 

om leken, dels den fria och den styrda leken. Leken enligt barnen och pedagoger är något lust-

fyllt och motiverande. Pedagogerna anser även att samspelet har en viktig roll i barnets vardag 

och att leken utvecklar lärandet. 
 

 

 



   

Förord 
Vi vill tacka alla barn och pedagoger som har valt att medverka i vår undersökning och alla 

föräldrar som har tillåtit sina barn att ställa upp i en intervju. Era åsikter och uppfattningar har 

varit till en stor hjälp för att kunna genomföra den här studien. Vi vill även tacka vår handle-

dare Lena Tyrén som har hjälpt oss under arbetets gång och för den tid hon lagt ner för att 

vägleda oss genom den här undersökningen. Särskilt tack till våra nära och kära som har haft 

tålamod och förståelse då undersökningen har tagit en stor del av vår tid. 

 

Djenada och Fadia 
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Inledning 

 
Leken är en naturlig del i barns vardag där de har möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga 

och sin nyfikenhet. I leken skapas även en inre vilja för det lustfyllda lärandet. Lek anser vi 

kan vara allt från rollekar, språklekar, samspelsövningar etc. Som pedagog vill vi öka barnens 

engagemang i leken för att utveckla lärandet. 

 

Under lärarutbildningen har vi lärt oss att leken har en väldigt stor betydelse för barns lärande 

och utveckling. Vi anser att leken skapar frihet vilket utvecklar lärande. Vi har även lärt oss 

att leken ger barnen en möjlighet att samspela med andra och utveckla sin sociala förmåga. 

Vår uppfattning av leken stämmer överens med Knutsdotter Olofsson (2003) som menar att 

leken utvecklar barnens lust till lärande och motiverar dem till att utforska sin omgivning. Av 

vår egen erfarenhet under Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi upplevt att leken är 

viktig för fantasin, motoriken, lärandet och den sociala utvecklingen. Under VFU- perioden 

har vi även upptäckt att barnen utvecklas i leken och därför är det viktigt att integrera leken i 

verksamheten, både i förskolan och i skolan.  

 

Vi är två lärarstudenter med olika inriktningar som har valt att fördjupa oss i lekens betydelse 

i förskolan och skolan. Vi anser att det är av intresse att få en större kunskap om leken och 

dess betydelse för både barn och pedagoger i vår studie. Den här undersökningen kommer att 

behandla hur barn och pedagoger uppfattar leken och om deras uppfattningar skiljer sig åt och 

i så fall hur. Vi har valt leken som en utgångspunkt eftersom vi anser att leken har en viktig 

inverkan på barnens lärande.  

 

Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att studera hur åtta barn och åtta pedagoger i förskola och skola 

uppfattar lekens betydelse och även vad den fria och den styrda leken innebär i respektive 

verksamhet. 
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Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi bland annat att ta upp lekens betydelse samt den fria och den 

styrda leken. Vi har delat in bakgrunden i fem olika rubriker som beskriver lekens betydelse 

för lärandet, samspelet, fantasin, kreativiteten, den fria och styrda leken samt det lustfyllda 

lärandet i förhållande till styrdokument. 

Lekens betydelse för lärandet 

Omkring 1900-talet förändrades människors uppfattningar av leken. Det, anser Sandberg 

(2002), beror på att vårt samhälle har förändrats vilket har lett till förändrade tankar kring 

barn och deras lek. Förr i tiden fick inte barnen leva ut sin barndom på grund av att de var 

tvungna att förbereda sig inför vuxenlivet. Idag väljer man att utgå från barnets perspektiv och 

man lägger en större vikt på barns inflytande.   

  

Lillemyr (2002) menar att barn ökar sin motivation till lärandet genom leken. Genom att pe-

dagoger låter barnen undersöka olika fenomen med hjälp av leken får barnen en bättre förstå-

else för vad de har lärt sig tidigare. Barnens tidigare erfarenheter ger dem möjlighet att klara 

nya utmaningar. De erfarenheter barnen får genom leken har de sedan användning av i högre 

åldrar men likaså i deras framtida lek. Lillemyr tar upp vikten av hur pedagoger bör vara i 

förhållande till barns lek vilket innebär att pedagoger bör motivera lärandet i leken. Leken 

berikar den pedagogiska verksamheten där pedagogerna bör tar in leken på allvar. Författaren 

betonar hur viktigt det är att barn får ta del av både fri och styrd lek i förskolan och skolan. 

Genom den fria och den styrda leken kan de sedan bearbeta och utveckla sin kunskap med 

hjälp av deras tidigare erfarenheter. 

 

Bergen och Fromberg (2009) framhäver att den fysiska styrkan och det kognitiva tänkandet 

tränas och förbättras när barn får möjlighet att leka. Leken utvecklar barn kognitivt genom att 

barnen får möjlighet att experimentera, laborera, planera och skapa sina egna idéer och för-

slag. De menar exempelvis att när barn leker med byggklossar och konstruerar olika former så 

utvecklas deras matematiska kunskaper. Vuxna måste skapa möjligheter för lek då sådana 

aktiviteter utvecklar viktiga egenskaper hos barnet anser Bergen och Fromberg. Olika materi-

al som barnen leker med stimulerar deras fantasi och genom böcker kan barnen utveckla sin 

språkliga förmåga. Pedagogen kan med hjälp av lekar och aktiviteter lära ut nya saker och 

genom att barnen utövar lekens olika uttrycksformer kan de befästa sina kunskaper. Lek i 

klassrummet ur ett lärande syfte tilltalar barns varierande förmåga till inlärning. Genom ett 

lekfullt lärande kan barn som arbetar i grupp uppmuntras till att sätta upp mål och sträva efter 

att uppnå målen genom att ta hjälp av varandra. Leken underlättar lärandet och har en förmå-

ga att omvandla det tråkiga till något lustfyllt samtidigt som den ökar barns kreativa förmåga 

menar Rivera (2009). Jensen (2006) redogör för den intentionella handlingen vilket innebär 

att barnen får öva sig på speciella uppgifter avsiktligt för att kunna nå ett uppsatt mål. Uppgif-

terna kan exempelvis behövas för att barnen skall förbättra till exempel sin motorik och språk-

förmåga. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) har undersökt olika studier om 

leken och hur betydelsefull den är för barnen i deras omgivning. Författarna anser att leken är 

en motiverande aktivitet för att upptäcka nya saker. Vidare poängteras av författarna att lek 

bidrar till barns lärande och ökar deras kunskaper.  
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Det lustfyllda lärandet 

Baines och Slutsky (2009) menar att elever som får ta del av leken i undervisningen blir moti-

verade till lärandet och inte känner sig tvingade till skolarbetet. En undervisning som endast 

utgår ifrån läxor och prov hämmar elevernas prestationer. När pedagogen möjliggör ett läran-

de genom leken främjas elevernas prestationer med hjälp av motivationen och engagemanget 

som skapas i leken menar Baines och Slutsky. Warner (2008) anser att klassrumsmiljön kan 

påverkas positivt då pedagogen ger barnen möjligheten att påverka undervisningen på ett lek-

fullt sätt genom att tillåta barnen bestämma nya regler och skapa en lustfylld atmosfär. Det 

förutsätter att pedagogen vågar släppa sin auktoritet i klassrummet och litar på barns ansvars-

tagande. Det är viktigt att det skapas tid för lek i skolan och att pedagogerna har en positiv 

inställning till lek menar Warner.   

Språkstimulering  

Lindqvist (2002) anser att användningen av lek i de tidigare skolåren stimulerar och utvecklar 

barnens autentiska språkliga förmåga. Genom rollspel och olika språklekar får eleverna både 

en kulturell och språklig kunskap. När barnen skall lära sig läsa och skriva är det av betydelse 

att utgå ifrån språklekar som kan utveckla den fonologiska medvetenheten hos barnet. Leken 

kan användas i till exempel en engelskundervisning genom att låta eleverna ta del av dramati-

seringar. På så sätt utvecklas deras lärande ur en visuell och auditiv inverkan anser Lindqvist. 

Författaren skriver att barnen exempelvis får dramatisera en händelse ur en handling och sam-

tidigt får barnet uttrycka sig i ord i handlingen. Vidare tar författaren upp hur pedagoger kan 

använda sig av leken för att göra sin undervisning mer lustfylld. Exempel kan vara bokstavs-

lekar som kan utveckla barnens alfabetiska kunnande på ett lustbetonat sätt.  

 

Diderichsen (1989) anser att leken utvecklar barns språkliga färdighet samtidigt som den ut-

vecklar tänkandet. Genom leken tillägnar sig barnen ständigt nya ord och betydelser vilket i 

sin tur utvecklar deras tänkande. Enligt författaren kan en ökad språkförmåga utveckla bar-

nens tankeprocesser men även barns fantasi och kreativa tänkande. 

Samspel, en viktig del i leken 

Lillemyr (2002) skriver att barn behöver leka i grupp där de har möjlighet att upptäcka och 

utforska sin omgivning tillsammans vilket har en betydande roll för barnens beteendemönster. 

Det sociala samspelet som sker via leken har en påverkan på barns uppfattning av sig själva. 

Barn som utesluts eller har svårigheter att binda sociala kontakter och medverka i gemen-

samma aktiviteter hindras att vara med i leken. På så sätt får dessa barn en begränsad möjlig-

het att skapa förståelse för andra barn och lyssna till andra. Barn med sådana svårigheter ska-

par en mindre utvecklad social förmåga som deltagandet och samarbetet i leken tillför. Ut-

vecklingen av samarbetsförmågan hos barn sker i samband med leken och därför är det viktigt 

att skapa rika tillfällen för sådana aktiviteter anser Lillemyr.   

 

Norén-Björn (1989) betonar att leken har en inverkan på barns engagemang och samspel med 

andra människor. Vidare anser författaren att rollekar är de lekar som mest motiverar barnen i 

förskoleåldern. Rolleken är utvecklande för barns inlärning för att den är varierande och ut-

trycksfull. Leken stimulerar barnens sinnen och övar deras motorik. Tänkandets utveckling 

påverkas av leken då barnet får en möjlighet att upptäcka olika fenomen i samspel med om-

givningen poängterar Norén-Björn. Barn skapar förståelse för olika begrepp samt stimulerar 

sina sinnen genom att de exempelvis bygger snögubbar, räknar stenar och liknande. Genom 
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leken utvecklas interaktionen med andra barn. Barnen måste följa vissa regler i leken. De lär 

sig att lyssna på varandra och även samspela i grupp menar Norén-Björn. Barn som utesluts 

från leken till exempel på raster, behöver pedagogers stöd för att få med dessa barn in i leken, 

det för att kunna stärka barns känsla av gemenskap (Wehner Godée 1993). 

 

Bergen och Fromberg (2009) tar upp att barnen utvecklas socialt och emotionellt genom le-

ken. När barn leker tillsammans skapar de en anknytning till varandra. Känslan av att vara 

med i en gemenskap är viktigt för barn. Det är inte alla barn som vet hur de skall komma in i 

leken. För att knäcka lekkoden behövs mycket träning och en möjlighet att få leka med andra 

barn. Enligt författarna kan barn som utesluts från leken och gemenskapen söka sig till gäng 

och dåligt umgänge för att tillfredställa sitt behov av anknytning till andra människor. Leken i 

skolan måste därför prioriteras av lärare med tanke på den positiva utvecklingen som den 

möjliggör för barn. I leken utvecklas barns sociala och emotionella förmåga då de samspelar 

med andra. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att leken gynnar barns 

samarbete och sociala nätverk. Barn lär sig att hantera sig själva och sina behov när de leker 

tillsammans.  

 

Bergen och Fromberg (2009) framhäver att barn som har gått igenom svåra upplevelser kan 

med hjälp av rollspel bearbeta sina känslor. Imitation, som Jensen (2006) beskriver, kan vara 

ett exempel på fri lek. Genom imitation kan barnen härma andras handlingar. Imitation kan 

vara avsiktligt på grund av att barn oftast rättar till sina handlingar då de inte känner sig nöjda. 

Vidare menar författaren att imitationsförmågan påverkar barns sociala utveckling samt för-

bättrar kommunikationsförmågan. Kommunikationsförmågan är anpassad till olika sociala 

aktiviteter. Låtsasleken är ett exempel på en social aktivitet som kräver en speciell kommuni-

kationsförmåga. Genom att pedagoger och andra vuxna ger barnen material att leka och expe-

rimentera med ökar deras samspelsförmåga samt deras fantasi och kreativitet. Rivera (2009) 

skriver att leken gynnar den sociala, emotionella, fysiska och intellektuella utvecklingen hos 

barn. I leken lär sig barn att tänka strategiskt och lösa problem. Genom leken kan barn skapa 

en förståelse av sin omvärld samt få en uppfattning om hur människor samspelar. Barn behö-

ver uppmuntras till att leka och utforska sin omgivning. 

Pedagogers roll i barnets sociala utveckling 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) har pedagogen en viktig roll för att barnen 

skall utveckla det sociala samspelet. De menar att pedagogen måste vara öppen för leken och 

lärandet för att samspelet skall utvecklas. Samspel uppstår genom leken där lärandet och mil-

jön spelar en viktig roll. Pedagoger bör ha en tydlig och strukturerad miljö för att barn skall 

kunna samspela. Lillemyr (2002) anser att barn genom utmaningar i leken utvecklar sin 

kommunikation och på så sätt lär barnen att förhålla sig till andra. En inspirerande klass-

rumsmiljö som skapar möjligheter för en lekfull och lärorik stämning är viktig anser Lindqvist 

(2002). Även Wehner Godée (1993) skriver att leken behöver en miljö som är strukturerad 

med ett stort utrymme med exempelvis tillgång till olika material som barnen får använda sig 

av. Vidare menar författaren att man som pedagog bör skapa tidsutrymme både för lek som 

barnen själva organiserar och lek som vuxna leder. 

Fantasin stimuleras i leken 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att lek och lärande sker då pedagoger ger 

barnen en möjlighet för att utveckla kreativitet och fantasin. Granberg (2004) menar att lek 

stimulerar barns fantasi och skapande. Det ger även barnen en möjlighet till lärande. Lillemyr 
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(2002) anser att barn får utforska, undersöka och låta sin fantasi flöda när de får leka. På det 

sättet skapar barnen en självkännedom och lär sig att tro på sig själv. Knutsdotter Olofsson 

(2003) skriver att leken stimulerar fantasin och spontaniteten hos barn vilket utvecklar barn på 

ett positivt sätt. Det fantasirika tänkandet är frigörande för barn där de kan ge utlopp för sin 

fria vilja och sina föreställningar. Fantasin uppstår från det imaginära tänkandet vilket innebär 

att barn kan vara påhittiga i vissa situationer. I fantasin kan barn skapa sig en bild av sina 

önskningar och behov. Fantasin har sitt ursprung i tidigare upplevelser och erfarenheter. Det 

fantasirika tänkandet innebär ett nyskapande av det som barn fått uppleva tidigare. Edenham-

mar och Wahlund (2000) tar upp att fantasin har sin utgångspunkt i vad barn får uppleva i sin 

omgivning. I leken kan barn använda sitt fantasirika tänkande för att skapa föreställningar om 

äventyr och magi. Genom sina lekar kan barn koppla bort verkligheten och leva i sin fantasi-

värld. På så sätt undersöker de sin omgivning i sina lekar. Norén-Björn (1989) menar att barn 

kan bearbeta negativa upplevelser genom leken. I sin fantasi kan de inta olika roller och på så 

sätt bearbeta olika känslor.   

Barns kreativa förmåga 

När barnen leker använder de oftast sin fantasi vilket ökar deras förmåga till kreativt tänkande 

och skapande menar Diderichsen (1989). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar upp 

att kreativiteten hos barn grundar sig på skapandet och viljan att upptäcka saker i sin omgiv-

ning. Barn behöver pedagogers stöd när de skall upptäcka sin omgivning och skapa förståelse 

för den. Med det menar Johansson och Pramling Samuelsson att barns kreativa förmåga måste 

uppmuntras genom pedagogernas engagemang och vilja att stödja barnen i deras förmåga att 

hitta möjligheter och tänka kreativt. Genom leken har barn en möjlighet att experimentera och 

vara uppfinningsrika vilket stimulerar den kreativa förmågan. Det är viktigt att som pedagog 

skapar tillfällen där barn kan ge utlopp för sitt kreativa skapande genom att tänka och vara 

påhittiga menar Johansson och Pramling Samuelsson. 

Fri lek 

Genom den fria leken kan barn leka utan att vara kontrollerade av vuxna. På så sätt finns det 

inga vuxna som sätter ramar för hur leken skall ske. När barnen får en möjlighet att själva 

bestämma utvecklas deras självkännedom och deras ansvarstagande vilket i sin tur leder till 

empatisk kompetens (Öhman 2003).  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att den fria leken inte är helt fri från vuxna. Med det me-

nar Knutsdotter Olofsson att barnen oftast behöver stöd i sin lek, det vill säga där vuxna 

ibland får till exempel hjälpa barnen så att inte konflikter uppstår. Vidare poängteras att det är 

barnen som bestämmer vad de vill leka och att pedagogen inte skall styra barnen i deras lek. 

Även Hangård Rasmussen (1979) anser att barn strävar efter att få vara självständiga och ge-

nom den fria leken kan det ske. Den fria leken ger barnet en möjlighet till vuxenlivet, det vill 

säga att barnen lär sig att kunna klara sig själv. Författaren anser att barnet utvecklar själv-

kännedom och får samtidigt en inblick om verkligheten genom den fria leken.  

 

Hangård Rasmussen (1979) menar att fri lek inomhus och utomhus skiljer sig från varandra. 

Inomhuslekar är mer organiserade av de vuxna när det handlar om aktiviteter som barnen får 

använda sig av. Författaren anser att barnen lever i sin egna lilla värld när det handlar om ut-

omhuslekar. Barnen har mer utrymme utomhus och det kan ofta utvecklas till våldsamma 

lekar. Rasmussen anser även att den styrda leken eller aktiviteten tröttnar barnen på väldigt 



   

6 

snabbt och de längtar tills den fria leken startar. Barnen får en viss frihet och får en ny energi 

eftersom de inte är bundna till vuxnas kontroll.   

Styrd lek 

I den styrda leken är det oftast de vuxna som organiserar och leder leken. Barnen är då bund-

na till lekens regler och måste följa dem för att leken skall kunna fungera. Enligt Sylva (1989) 

kan den styrda leken hjälpa barnen att nå ett mål i sin utveckling som pedagogen anser att 

barnen behöver. Moyles (1989) poängterar att den styrda leken utmanar barns lärande. På det 

sättet når barnen framsteg i lärandet genom till exempel olika övningar eller lekar.  

 

Enligt Hangård Rasmussen (1979) stärks barnets kunskaper i den styrda leken. Genom att 

man som pedagog är med i leken får leken ett innehåll som ger barnet en uppfattning om om-

världen. För att kunna styra en lek måste pedagogen själv organisera leken på ett bra sätt. Pe-

dagogen måste leka som ett barn men även veta vilket innehåll leken skall ha för att kunna ge 

barnen en möjlighet till att utvecklas. När det gäller styrd lek är det viktigt att som pedagog 

kunna avbryta en lek om det uppstår problem eller konflikter i den. Det anser författaren är 

viktigt att kunna hantera på ett bra sätt.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att pedagoger genom leken kan lära barn vad som är rätt 

och fel och samtidigt vara en god förebild. Vidare tar Knutsdotter Olofsson upp att det är vik-

tigt att pedagoger styr barnen i rätt riktning. Med det menar Knutsdotter Olofsson att man som 

pedagog bör uppmuntra barnen och inspirera dem med hjälp av de vuxna. På så sätt lär barnen 

sig att kunna samspela med andra och inte utesluta någon ur leken. 

Leken och det lustfyllda lärandet i förhållande till styrdokument 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö, Utbildningsdepartementet 1998) skall förskolan bidra 

till ett lustfyllt lärande och viljan att lära sig. Barnens intressen skall stå i fokus och samtidigt 

främjas. Miljön i förskolan skall vara trygg där barnen får en möjlighet till lek och olika akt i-

viteter. Den här miljön skall stimulera barns nyfikenhet men även lusten till att lära sig. Vux-

na har en viktig roll i barnets utveckling där de uppmuntrar barnet till samspel och ser till var-

je barns behov. I Lpfö98 står det att: ”Förskolan skall vara en levande, social och kulturell 

miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikati-

va kompetens” (s. 5f) Med det menas att barnen skall utveckla sin självständighet och interak-

tion med andra människor. 

  

Leken utgör en viktig grund i förskolan för barnets utveckling och lärande. Det är något som 

skall utmärka verksamheten. Genom att barn får en möjlighet till att kunna formulera sina 

tankar och känslor i leken utvecklas deras självkännedom och samspelsförmåga. ”I lekens och 

det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 

till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Lpfö, Utbildningsde-

partementet 1998, s. 6). 

 

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo, 

Utbildningsdepartementet 1994) skall skolan motivera till lärande och få eleverna att söka sig 

till kunskap. Lek och kreativt skapande är viktigt för ett stimulerande lärande. Genom att få 

eleverna att läsa, skriva och samtala utvecklas deras kommunikation och tillit till språkförmå-

gan. I Lpo94 poängteras det hur viktig leken är i de tidiga skolåren för elevernas förmåga att 

inhämta kunskaper. Skolan skall sträva efter en undervisning som utgår ifrån praktiska, este-
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tiska och sinnliga perspektiv. Skolans ansvar är att skapa en social gemenskap och trygghet 

som ger lusten till att vilja lära sig. ”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen” (s. 9). 

 

I Lpo94 läggs tonvikten på kreativiteten och skapandet som är en viktig del i lärandet.  Ge-

nom leken ökar barns förmåga att tänka kreativt och experimentera sig fram till kunskap. 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga 

till kreativt skapande” (s. 10). Lpfö98 betonar vikten av att barns kreativitet i leken skall ingå 

i verksamheten både inomhus och utomhus. ”Verksamheten skall ge utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” (s. 7) 

 

Teoretisk ram 
I det här kapitlet kommer vi att behandla Vygotskijs syn på lekens betydelse samt Vygotskijs 

sociokulturella tankar. Vi har valt att dela in den teoretiska ramen i olika avsnitt som beskri-

ver Vygotskijs syn på leken, zonen för den närmaste utvecklingen, fantasin och kreativiteten. 

Vygotskijs syn på leken 

Vygotskij (1995) menar att barn genom leken skapar en verklighet av sina behov och intres-

sen. Leken är en sorts upplevt intryck som barnen för med sig in i leken. Med det menar Vy-

gotskij att barn använder sig av tidigare erfarenheter i sin lek. Vygotskij anser att barns lek 

innehåller regler som skapas från en imaginär situation. Med det menar Vygoskij att när barn 

exempelvis ägnar sig åt rollekar så spelar de någon annans karaktär och försöker anpassa sig 

till karaktärens beteende. Ur det skapas det regler från handlingssättet hos karaktären som 

barnet följer i leken. Till exempel om ett barn leker pedagog så agerar barnet från de regler för 

hur en pedagog brukar bete sig i ett klassrum. Regler som barn skapar i sin lek imiteras från 

vad barnen upplever av vuxnas beteende i sin omgivning. Barn som handlar ur en påhittad 

situation utvecklar sin förmåga att kunna kontrollera sitt beteende med hänsyn till situationen 

menar Vygotskij.  

  

Vygotskij (2001) behandlar internalisering som är en viktig del i barns sociala utveckling. 

Med internalisering menar Vygotskij att barn intar olika roller i leken som till exempel att 

barn leker ”mamma, pappa, barn”. Med hjälp av det får barnen en möjlighet att sammankopp-

la vissa roller med olika personligheter och attityder. Med det menar Vygotskij att rollekar 

öppnar en möjlighet till att barnen blir medvetna om olika symboler och sociala roller.  

Zonen för den närmaste utvecklingen  

Vygotskij (1978; 2001) menar att lärande som befinner sig i den närmaste utvecklingszonen 

är en kunskap som ständigt utvecklas men som inte är helt färdigutvecklat. Vygotskij beskri-

ver två olika nivåer i barnets utveckling. Den första handlar om barnets självständighet, den så 

kallade utvecklingsnivån. Den andra nivån handlar om att barn är i behov av vuxnas stöd. 

Vygotskij tar upp att vuxnas närvaro hjälper barnet att utvecklas självständigt. Skillnaden 

mellan dessa nivåer är zonen för barnets närmaste utveckling. Det som bidrar till barnets och 

elevens utveckling kan på ett positivt sätt vara handlingar i leken enligt Vygotskij. 

 

Vygotskij (2001) tar upp att ord som barn förstår och använder sig av ligger i deras aktuella 

utvecklingszon. Vidare menar Vygotskij att när barn får höra nya ord införlivas med tiden de 

nya orden i barns medvetande och de börjar skapa sig en förståelse för ordens innebörd. På så 

sätt blir förståelsen för de nya orden inom den närmaste utvecklingszonen för dem. Vygotskij 
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menar även att leken skapar tillfälle för barn med varierande kunskaper av ordförståelse att 

lära sig nya ord av varandra och ta vara på varandras erfarenheter och kunskaper.   

 

Vygotskij (1976; 1978) anser att leken skapar den närmaste utvecklingszonen i förskoleål-

dern. Under förskoleperioden är leken väsentlig för barnens utveckling. Lärandet och leken 

blir på så sätt likvärdigt. Leken har en stor betydelse för den sociala utvecklingen som i sin tur 

leder till lärandet. Genom leken kan barnen dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter 

menar Vygotskij.   

Fantasin  

Vygotskij (1995) menar att skapandet som sker i leken är ett uttryck för fantasins aktivitet. 

Som pedagog kan man stimulera och styra barnens skapande förmåga genom att själv organi-

sera leken. När barn får en möjlighet till att själva kunna skapa och improvisera uppstår ett 

språkligt skapande vilket är en förberedelse inför barns lek. Vygotskij menar att lek är en be-

tydelsefull källa till lärandet. Tanke, vilja och känsla leder till en utveckling och fantasin upp-

står genom viljan och känslan. Leken är väsentlig för barn i förskoleåldern och är en viktig 

utvecklingskälla. Vygotskij anser att den mänskliga fantasin uppstår från ting som existerar i 

verkligheten och från människors tidigare erfarenheter. Med det menar Vygotskij att fantasin 

bygger på element som finns i verkligheten. Människans rika erfarenheter står som grund till 

ett fantasifullt tänkande. De tidigare erfarenheterna möjliggör skapande av material som ett 

fantasifullt tänkande förmår att konstruera. Den mänskliga fantasin förmår att skapa overkliga 

föreställningar genom att kombinera intryck som är tagna av verkligheten med färdiga fanta-

sibilder. Som pedagog är det viktigt att kunna bredda barns erfarenheter genom att introducera 

för barnen olika saker som finns runt omkring dem. Barns fantasirikedom baserar sig på deras 

rika erfarenheter. Det är viktigt att få barn att se och uppleva så mycket som möjligt för att 

vidga deras erfarenheter vilket stimulerar deras skapande fantasi anser Vygotskij.  

Kreativiteten 

Enligt Vygotskij (1995) gynnas barnens kreativitet av leken. Barn som får leka skapar sig rika 

erfarenheter som de sedan kopplar samman till nya erfarenheter och på så sätt ökas deras 

kreativitet. Möjligheten för kreativiteten finns i två kompetenser hos barnen. Dessa är dissoci-

ation och association. Dissociation står för barnens förmåga att kunna plocka isär sina erfa-

renheter i olika delar medan association innebär att de kan förena dessa delar av erfarenheter 

för att skapa nya. Lärandet genom leken står som grund för ett kreativt tänkande och skapan-

de. Vygotskij menar att barns kreativa processer uppstår i leken. Med det menar Vygotskij att 

barn leker av det som de fått uppleva eller har sett tidigare. 

 

Vygotskij (1995) berättar om två typer av kreativ förmåga. Den som har sin utgångspunkt i 

den reproducerade aktiviteten och den kombinatoriska eller kreativa. Kreativiteten som har 

sin utgångspunkt i den reproducerade aktiviteten innebär att man som individ aktivt skapar 

något nytt av något som redan existerar i sin omgivning. Kreativiteten kan även uppstå i en 

individs inre tankar där känsla och intellektet konstrueras och omarbetas. Tidigare intryck och 

skapade handelsmönster som finns i minnet bearbetas och reproduceras På så sätt återskapas 

det som en individ har sett och kommit i kontakt med tidigare. Med det menar Vygotskij att 

skapandet sker ur något som tidigare har existerat. Människans tankeprocesser omarbetar tidi-

gare erfarenheter och skapar nya och mer utvecklade. Det kombinatoriska eller kreativa bete-

endet innebär sådana handlingar och intryck som inte har återskapats av tidigare erfarenheter 

utan utvecklats till nya händelser eller avbildningar. Med det menar Vygotskij att hjärnan har 
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en förmåga att på ett kreativt sätt återskapa det gamla till något nytt och mer utvecklat. Män-

niskors förmåga att forma sin framtid och förändra sin nutid är tecken på dess kreativitet. 

Barns kreativa förmåga stimuleras genom leken då de bearbetar vad de har fått uppleva från 

sin omgivning. Barns utveckling och mognad hör ihop med deras förmåga till kreativt tän-

kande och skapande. De kreativa processerna som sker hos barn gynnas av leken. Barn som 

exempelvis leker att de är riddare eller sjörövare och kan föreställa sig en fiktiv situation är 

det som benämns med kreativitet enligt Vygotskij.  

 

Metod 
I metoddelen behandlas vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av i vår undersökning och 

vad en intervju innebär. Hellevik (1995) menar att det finns skillnader beroende vilken inter-

vju man som intervjuare tänkt använda sig av. Intervjuerna är direkta och ostrukturerade vil-

ket behandlas i det här kapitlet. Vi kommer även att redogöra för urvalet, genomförandet, ana-

lysen, etiken samt reliabilitet och validitet kommer att beskrivas. 

Kvalitativ metod  

Backman (1998) anser att en kvalitativ metod inte består av tal och siffror utan utgår istället 

från muntliga eller skrivna formuleringar. Den kvalitativa undersökningen är inte lika mätbar 

som den kvantitativa eftersom den är mer ostrukturerad och varje undersökning får olika svar 

eftersom man som intervjuare inte utgår ifrån fasta svarsalternativ. Den kvalitativa metoden är 

på så sätt mer inriktad på ord än på siffror. En kvalitativ metod kan vara bra att använda sig av 

när man som intervjuare vill ta reda på attityder och åsikter, sådant som inte är mätbart.  

 

Thurén (2007) påstår att i en kvalitativ metod läggs det större vikt vid vissa händelser och små 

detaljer. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår undersökning för att vi är in-

tresserade av att veta vad pedagoger och barn anser om leken. Genom en kvalitativ metod 

såsom intervju kan vi utgå från barns och pedagogers formuleringar och använda dessa som 

en utgångspunkt i vår undersökning. Med det menas att vi kommer att analysera barn och 

pedagogers uppfattningar och presentera det i vårt resultat. 

Intervju som redskap 

Vi har valt att använda oss av intervju för att samla in kvalitativ data för vår undersökning. Vi 

anser att intervjuer ger oss en uppfattning om barns och vuxnas inre värld. En kvalitativ inter-

vju har ett bestämt fokus vilket skiljer sig från det vanliga vardagssamtalet. För att få en in-

blick i en individs verklighet är intervju en bra metod menar Kihlström (2007). I en intervju 

krävs det att intervjuaren lyssnar för att på så sätt kunna skapa förtroende hos den som talar. 

Genom det får intervjuaren en kunskap om andra individer samtidigt som det finns en möjlig-

het att reda ut missuppfattningar (Kihlström, 2007).  

 

Vi har använt oss av förberedande frågor i intervjun för att både barn och pedagoger skulle 

känna en trygghet med oss som intervjuare. Vi ville även att de inledande frågorna skulle ge 

en bra grund till fortsatt intervju. Vi har intervjuat både barn och pedagoger för att få en dju-

pare inblick angående leken. Vi valde att utgå från vårt syfte där vi vill få fram barn och pe-

dagogers syn på leken i förskolan respektive skolan. Intervjuer genomfördes till vårt empiris-

ka underlag eftersom vi anser att vi behöver den här metoden för att få fram en större förståel-

se för hur pedagoger och barn uppfattar leken i förskolan och i skolan. Med större förståelse 

menar vi att det kan ställas följdfrågor eller fråga respondenten om något är oklart under in-

tervjun. Alla tillfrågade barn ville medverka i intervjun eftersom de tyckte att det var spän-
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nande att bli inspelade på mp3-spelaren. Det var inget barn som upplevde att de ville avbryta 

mitt i intervjun. Vi tog upp med barnen att de hade möjlighet att avbryta intervjun om de kän-

ner att de inte vill fortsätta mer. På grund av tidsbrist upplevde vi att vissa pedagoger hade 

bråttom att svara på våra intervjufrågor. 

 

För att öka tillförlitligheten i en undersökning är det bra att kunna spela in intervjun. På grund 

att det valde vi att spela in våra intervjuer på en mp3-spelare. Med det menar Kihlström 

(2007) att en undersökning får en förbättrad reliabilitet då intervjuaren inte riskerar att tolka 

svaren samtidigt som det skrivs ner det som sagts under intervjun.  Med en inspelad intervju 

kan intervjuaren i efterhand lyssna på intervjun noggrant och granska svaren objektivt utan att 

behöva generalisera och påverka svaren från sin egen förförståelse. Kihlström menar att inter-

vjuer är ett bra redskap att använda sig av som pedagog för att skapa sig en djupare kunskap 

om barnen. En intervju ger möjlighet till att veta vad andra pedagoger anser om undervisning-

ens innehåll och tillvägagångssätt. Vi har använt den kvalitativa intervjun för att vi ansåg att 

det passade till vårt syfte. Det är viktigt att intervjuaren har öppna frågor det vill säga att re-

spondenten kan utgå från sina erfarenheter vid intervjufrågor. 

  

Løkken och Søbstad (1995) tar upp det svåra med att intervjua. Eftersom intervjuer kan vara 

så olika varandra så finns det ingen färdig mall för hur en intervju bör gå till. Det handlar om 

kommunikation mellan människor och det blir aldrig lika eftersom vi alla är olika. Lantz 

(2007) ger förslag på hur den professionellt genomförda intervjun kan se ut. Intervjun måste 

uppfylla särskilda krav för att vara användbar. Kraven är att resultaten måste vara tillförlitliga, 

giltiga och möjliga att granska kritiskt menar Lantz. 

Direkta intervjuer 

Enligt Løkken och Søbstad (1995) finns det två olika former av direkt intervju. Den ena är 

telefonintervju. Där utgår det endast det verbala och kan inte räkna in kroppsspråket vilket vi 

anser att människor använder sig till stor del av vid kommunikation. Telefonintervju kan vara 

bra att använda sig av vid ytliga frågeställningar där personliga känslor inte är av stor vikt. 

Den andra formen av direkt intervju är personlig intervju. Det är den vi använt oss av i vår 

studie. Då träffar man som intervjuare respondenten personligen och har då även möjligheten 

att ta del av respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är inom personliga intervjuer 

som intervjuaren kan skilja mellan strukturerad och ostrukturerad intervju.  

Ostrukturerade intervjuer 

Vid ostrukturerade eller öppna intervjuer slipper respondenten välja mellan fasta svarsalterna-

tiv och har möjligheten att formulera sina tankar och åsikter. På så sätt kan intervjuaren få 

fram svar som hon/han kanske inte hade fått fram om forskaren själv hade valt svarsalternativ 

(Løkken & Søbstad, 1995). Vad som är viktigt att undersöka och prata om bestäms mer av 

respondenten eftersom det är hon eller han som tar upp det den själv anser är viktigt i förhål-

lande till det fenomen som forskaren vill undersöka. Det betyder att olika personer kan defini-

era ett fenomen på olika sätt och då det leder till att alla intervjuer blir olika. (Lantz, 2007).  

 

I vår undersökning ansåg vi att den ostrukturerade intervjun skulle passa bäst för att få fram 

barnens och pedagogernas föreställningar om leken. Vi ansåg att det var lättare att följa och 

utveckla deras åsikter om vi som informanter inte följer ett givet mönster i frågeordningen. På 

så sätt kan vi ställa samma frågor till alla informanter samt ställa följdfrågor som passar vid 

den aktuella intervjun. 
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Fördelar och nackdelar med intervju 

Kihlström (2007) menar att en intervju är en bra metod för att få en inblick i en individs verk-

lighet. En intervju kan ge oss ett rikare innehåll vilket en observation inte alltid kan ge, det 

vill säga intervjun kan vara väldigt detaljrik (Løkken och Søbstad, 1995). Kihlström (2007) 

anser att intervjuaren skall visa att hon/han lyssnar, för att på så sätt kunna skapa förtroende 

hos den som talar. Vi anser även att vi får kunskap om andra individer samtidigt som det finns 

en möjlighet att reda ut missuppfattningar. Vi anser att intervjun som metod passade vårt syfte 

för att redskapet ger oss en möjlighet till att få reda på barns och pedagogers uppfattningar om 

hur de anser att någonting är. Nackdelen med intervju är att samtalet kan flyta ut från ämnet 

därför måste man som intervjuare se till att respondenten håller sig till ämnet. En annan nack-

del med intervju kan vara, att en intervjuare genom sina förutfattade meningar kan styra ett 

samtal från sina förväntningar (Kihlström, 2007). För att undvika att våra förutfattade me-

ningar skulle påverka barnens och pedagogers svar gav vi dem möjligheten att uttrycka sig 

fritt utifrån sina erfarenheter och uppfattningar om leken.  

Urval 

Våra intervjuer genomfördes i en förskola och en skola i utkanten av en mellanstor stad. I vår 

urvalsgrupp hade vi fokus på barn och pedagoger eftersom pedagogerna håller i undervis-

ningen. Barnen vi intervjuade går i förskola och barnen i skolan går i årskurs tre. Vi har ge-

nomfört åtta barnintervjuer och åtta pedagogintervjuer. I våra intervjuer med barnen intervju-

ades både flickor och pojkar. Pedagogerna i undersökningen består av kvinnor. 

 

I den utvalda förskolan finns det 30 barn och fyra pedagoger. Två av pedagogerna i förskolan 

arbetar heltid och två av dem arbetar 75 %. Barnen är mellan fem och sex år. På förskolan 

intervjuades fyra barn och fyra pedagoger.  

 

I tredje klass på den utvalda skolan finns det 16 elever och en pedagog. Pedagogen arbetar 

med barn i de tidigare åldrarna och är heltidsanställd. De tre andra pedagoger som intervjua-

des på samma skola arbetar också med barn i de tidigare åldrarna. Pedagogerna i skolan arbe-

tar heltid och är utbildade till lärare för de tidigare åldrarna. I skolan är de intervjuade barnen 

mellan nio och tio år. På skolan intervjuades fyra barn och fyra pedagoger.  

Genomförande  

Vi började vår undersökning med att åka ut till förskolan respektive skolan för att lämna ut 

informationsbrev till pedagoger och föräldrar/vårdnadshavare. Först hade vi ett samtal med 

pedagogerna och frågade om det fanns en möjlighet att skicka ut informationsbreven på för-

skolan och skolan. Vi fick ett positivt bemötande och bestämde oss för att dela ut informa-

tionsbreven. I förskolan skickade vi ut tio informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare och 

tio till pedagoger. I skolan skickade vi även ut tio informationsbrev till barnens föräld-

rar/vårdnadshavare och tio till pedagoger. Pedagoger och föräldrar/vårdnadshavare fick en 

vecka på sig att svara på breven. På informationsbrevet stod även vår e-postadress och tele-

fonnummer ifall de skulle ha några frågor angående intervjun eller undersökningen. Det står 

även att intervjuerna inte kommer att användas i något annat sammanhang än till vår under-

sökning.  

 

När veckan hade passerat åkte vi tillbaka till förskolan och skolan för att samla in informa-

tionsbreven. Efter att vi hade samlat in informationsbreven valde vi ut fyra barn och fyra pe-
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dagoger i respektive förskola och skola för intervjuer som vi ansåg hade mycket att säga om 

leken. Vi har haft möjligheten att lära känna dessa barn och pedagoger under vår VFU under 

utbildningen och därför kunde vi välja ut vilka barn och pedagoger vi ansåg kunde bidra med 

sina kunskaper i vår intervju. Endast barn där föräldrar godkänt att deras barn fick delta i in-

tervjuer blev tillfrågade att bli intervjuade. Vi tog kontakt med pedagogerna som ville med-

verka i intervjun via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. Endast pedagoger 

som hade tid och var intresserade av att bli intervjuade fick medverka i vår undersökning. Vår 

intervjuguide skickades i förväg till pedagogerna som en förberedelse inför intervjun. Med en 

intervjuguide menar vi att vi använder frågorna som ett stöd i samtalet där vi kontrollerade att 

vi fått svar på alla frågor vi ställt det vill säga att vi hade ett öppet samtal med barn och peda-

goger. När det gäller barnintervjuerna så kontaktade vi pedagogerna i förskolan respektive 

skolan. Vi bestämde tid då det passade bra att intervjua barnen. Barnintervjuerna i förskolan 

genomfördes i ett grupprum där man som intervjuare kunde intervjua i en lugn miljö. Inter-

vjuerna med barnen tog ungefär tio minuter och genomfördes under den fria leken. Pedagog-

intervjuerna i förskolan utfördes i personalrummet och tog ungefär 15-20 minuter. Intervjun 

ägde rum under deras planeringstid. Barnintervjuerna i skolan genomfördes i ett enskilt rum 

bredvid klassrummet och tog ungefär 10-15 minuter. Intervjuerna gjordes under lektionstid. 

Pedagogintervjuerna i skolan genomfördes i personalrummet under deras lediga tid då barnen 

hade slutat för dagen. Intervjuerna med pedagogerna tog ungefär 30 minuter. Efteråt renskrev 

vi våra inspelade intervjuer från mp3-spelaren till vår undersökning. 

Arbetsfördelning 

Undersökningen genomfördes av två skribenter där arbetet delades upp främst i resultatredo-

visningen. En av skribenterna skrev avsnittet om förskolan och den andra skribenten skrev 

avsnittet om skolan. Tillsammans fann vi litteratur som vi sedan kopplade till vår undersök-

ning. De resterande delarna i studien skrev vi tillsammans och alla har bidragit med lika 

mycket. 

Analys 

När vi hade intervjuat både barn och pedagoger samlade vi in allt material och började med 

att renskriva våra intervjuer på datorn. Materialet vi fick in under studiens gång har vi gått 

igenom noggrant. Intervjusvaren avlyssnades och analyserades. Vi hade påhittade namn på 

barn och pedagoger i våra intervjuer. I analysarbetet lästes intervjuerna om och om igen i syf-

te att urskilja mönster av likhet och skillnader. Människor tolkar saker på olika sätt vilket in-

nebär att en person i samma intervju kan ge uttryck för fler uppfattningar (Backman, 1998). 

Först gjorde vi en grovanalys för att kunna se tydligt om det fanns något samband mellan bar-

nens och pedagogerna uppfattningar och upplevelser om leken i förskolan och skolan. Vi val-

de att markera fyra teman i vårt resultat som vi fann i alla intervjuer. De kategorier vi valde i 

resultatet för barnintervjuerna och pedagogintervjuerna är utifrån Vygotskijs teori. Resultatet i 

barnintervjuerna behandlar lekens betydelse för lärandet och den sociala miljön.  Resultatet 

för pedagogintervjuerna behandlar lekens betydelse för lärandet, sociala miljön, fantasin och 

kreativiteten. För att på ett tydligt sätt kunna se hur respondenterna svarat på våra frågor och 

under vilken kategori de hamnar valde vi att markera de olika kategorierna med olika färger. 

Efter att vi delat in barnens och pedagogernas svar under teman så kunde vi sammanfatta sva-

ren.  
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Etik 

När undersökningen genomfördes tog vi hänsyn till de etiska principer som gäller vid empi-

riska undersökningar. Med det menas att man som forskare kommer mycket nära de individer 

som studeras. Intervjuaren kan på olika sätt påverka individernas tillvaro och det finns en risk 

för intrång och kränkning. De huvudkrav på forskning som formulerats i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) har varit vägledande för vårt arbete med undersökningen. 

Här formuleras fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Den första är informationskravet, 

som behandlar forskarens skyldighet att informera de som deltar i undersökningen, det andra 

är samtyckeskravet vilket behandlar deltagande personers rätt att själva bestämma om de vill 

medverka eller inte. Konfidentialitetskravet handlar om hur informationen som man som in-

tervjuare får in kommer att hanteras och förvaras för att skydda deltagaren/deltagarna och det 

sista är nyttjandekravet som begränsar användningen av empiriskt material till att endast om-

fatta vetenskapligt arbete.  

 

Innan vi började vår studie, tog vi hänsyn till etiska regler som gäller vid empiriska undersök-

ningar. Vi delade ut information till föräldrar om att vi under en viss tid skall genomföra in-

tervjuer samt vårt syfte med undersökningen. Det har vi även informerat pedagogerna i verk-

samheten, som också intervjuades. Vi informerade om att alla uppgifter skulle vara konfiden-

tiella, vilket betydde att riktiga namn och uppgifter om barn/personal och verksamheten inte 

skulle finnas med i vår rapport. Vi fick föräldrarnas medgivande innan vi påbörjade vår inter-

vju med barnen. Föräldrarna tog ställning till om deras barn fick bli intervjuade eller inte. Vi 

accepterade givetvis föräldrarnas val om inte deras barn fick vara med i undersökningen. 

Både barn och pedagoger hade valet att inte vilja delta i studien och vi accepterade deras be-

slut utan att försöka påverka dem. Först och främst informerade vi föräldrarna om vad under-

sökningen skulle innebära. På så sätt visste föräldrarna vad som gällde. Med hjälp av den in-

formationen fick de bestämma om de ville att deras barn skulle intervjuas eller inte. Självklart 

fick barnen avstå från intervjun om de så ville även om föräldrarna gav sitt medgivande. När 

det gäller pedagogerna så fick de själva avgöra om de ville bli intervjuade eller inte. Både 

barn och pedagoger hade möjligheten att avbryta intervjun om de ville. 

Reliabilitet och validitet 

För att höja vår tillförlitlighet det vill säga reliabilitet valde vi att spela in våra intervjuer på 

band. Vi valde att spela in intervjuer med barn och pedagoger eftersom vi inte ville förbise 

viktig information. Hade vi som intervjuare valt att skriva ned svaren av våra intervjufrågor 

skulle det finnas en risk att vi missat respondenternas förklaringar. Med det menar vi att re-

spondenterna kan känna att intervjuaren inte är intresserad av själva samtalet utan riktar sin 

uppmärksamhet på att skriva färdigt det som sägs. Det är något som även Kihlström (2007) 

anser. Som intervjuare kan man återgå till det inspelade materialet för att lättare komma ihåg 

vad som har sagts under intervjun. Respondenternas förklaringar analyserades utan att vi vär-

derade deras svar eller tolkade dem utifrån våra egna uppfattningar.  

 

Kvale (1997) menar att validitet är viktig inom den kvalitativa forskningen. För att validitet 

skall gälla i undersökningen är det viktigt att kontrollera och ifrågasätta de kunskaper som 

framkommer i undersökningen. Med validitet menar Kihlström (2007) att det handlar om un-

dersökningens giltighet, det vill säga att det intervjuaren har till syfte att studera undersöks. 

Genom våra intervjufrågor har vi fokuserat på att få respondenterna att kunna svara på våra 

frågeställningar. Det är viktigt att vår studie är tydlig för att läsaren skall kunna förstå det som 
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skrivs. Ett annat sätt för att kunna bevisa studiens giltighet är, enligt Kihlström, att texten 

fångar läsaren. 

 

Resultat 
I det här avsnittet beskriver vi vårt resultat. Första delen beskriver resultatet av barnintervju-

erna där vi skiljer på förskolan och skolan. Den andra delen beskriver pedagogernas resultat. 

Även här gör vi en uppdelning av pedagogerna på förskolan respektive skolan. Vi särskiljer 

fri och styrd lek i barnintervjuerna. I resultatet använder vi oss av citat då vi redogör för bar-

nens och pedagogernas uppfattningar. Vi använder fingerade namn på både barn och pedago-

ger.  

Barnintervjuer i förskolan 

Här behandlar vi barnens uppfattningar i förskolan kring samspelets roll i leken samt lek och 

lärande där vi använder oss av underrubriker som är kopplade till vårt resultat. Resultatredo-

visningen är upplagd så att vi under varje rubrik först kortfattat sammanfattar hur barnen som 

grupp uttryckt sig om temat och därefter exemplifierar det med ett eller ett par barns utsagor.    

Samspelets roll i leken 
Den fria och den styrda leken, enligt de flesta barnen i vår undersökning, är grupplekar, rolle-

kar och samarbetsövningar. De berättar detaljerade saker som de brukar göra när de leker.  

 

1a. Samspelet i den fria leken 

För vissa barn i intervjuerna betyder den fria leken att de oftast leker lekar tillsammans som 

till exempel grupplekar. Ett av barnen uttrycker det på följande sätt: 

 

Vi brukar leka dans… vi brukar leka gympa. Vi leker massvis med lekar. (Linda) 

Linda menar att hon brukar dansa med andra kompisar vilket är hennes stora intresse. Hon 

definierar dans som en aktivitet som ingår i gymnastiken. Leken för Linda är även andra sor-

ters lekar som hon helst leker med sina kompisar. Linda anser att den fria leken ger henne 

möjlighet att få välja lekar där hon kan leka tillsammans med andra i grupp. Även Malin anser 

att en del i den fria leken är att leka cirkus med andra kompisar, där hon har möjlighet till oli-

ka aktiviteter. Hon berättar det på följande vis: 

Vi brukar leka cirkus och med dockor och det. Fast mest affär i alla fall. (Malin) 

Hon menar att de brukar hjula eller gå ner i spagat. Malin menar även att hon leker med dock-

or tillsammans med andra barn. Det framkommer att hon föredrar aktiviteter som att leka affär 

med sina kompisar.  

1b. Samspelet i den styrda leken 

När det gäller den styrda leken kan vi i intervjuerna se att vissa barn föredrar att lära sig till-

sammans med andra barn och pedagoger. Linus i det här fallet kopplar den styrda leken till att 

leka lekar som pedagogen planerar in i verksamheten: 

 

Om vi går till en lekplats, så hittar fröken på en lek…typ pepparkakskull. (Linus) 
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Linus erfarenhet av pedagogens valda lek är att de ofta leker pepparkakskull. Han menar att 

det är en lek som går ut på att jaga varandra. Om man blir tagen skall man som deltagare stå 

stilla och vänta på att bli räddad av de andra som går fria. Han anser att pepparkakskull är en 

rolig sysselsättning eftersom alla barnen deltar i leken. Linda beskriver samspelet i den styrda 

leken på följande sätt: 

Då har vi typ göra stöten och så har vi typ göra par, lite såna saker. (Linda) 

 

Linda nämner en lek som hon anser att fröknarna leker rätt ofta med barnen. Hon berättar i 

intervjun att leken heter stöten och går ut på att alla barn ställer sig först i en ring och tar var-

andra i händerna. Sedan skall det första barnet skicka en stöt vidare i ringen. Vidare berättar 

hon att stöten alltid skall komma tillbaka till barnet som fick börja med att skicka stöten.  

Lek och lärande 
Barnen i undersökningen tar upp att de i leken lär sig att lyssna på varandra samt vara upp-

märksamma och koncentrerade. I barnintervjuerna anser vissa barn att leken är lustfylld.  

 

1a. Lärandet som utvecklas i leken 

I de flesta leksituationer anser de flesta barnen att de lär sig olika saker som att vara uppmärk-

sam och koncentrerad. Sandra förklarar det följande: 

 

Man kan typ lära sig och lyssna om man inte är så duktig på det. (Sandra) 

 

Uppmärksamhet och koncentration är något som Sandra anser går att utveckla genom leken. 

Hon menar att barn kan lära sig att lyssna om de inte har kunnat det tidigare. Hon anser att 

barnen kan lära sig att lyssna på vad andra säger om man inte är så duktig på det.  

 

1b. Lek som något lustfyllt 

Linda är ett av de barnen i intervjuerna som i det här fallet anser att leken är lusbetonad och 

menar att leken ger henne en frihet. Hon kopplar sin fritid till leken och förklarar det på föl-

jande sätt: 

 

När man leker så vet man att det är fritid, att man kan leka och ha roligt. (Linda) 

 

Linda berättar att leken för henne är en sorts fritid. Hon anser att leken är en lustfylld aktivitet 

där hon har möjlighet att leka och ha roligt. 

Barnintervjuer i skolan 

Här behandlar vi barnens uppfattningar i skolan kring samspelets roll i leken där vi använder 

oss av underrubriker som är kopplade till vårt resultat. 

Samspelets roll i leken 
I intervjun med barnen i skolan framkommer det att det sociala samspelet har en viktig roll. 

Enligt några barn innebär den fria leken att de får leka tillsammans under aktiviteter i klass-

rummet och på rasterna. Den styrda leken kopplar barnen oftast till aktiviteter som pedagogen 

väljer att de skall utföra. 
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1a. Samspelet i den fria leken 

De flesta barnen i skolan anser att den fria leken ger dem möjlighet att leka tillsammans med 

andra barn såsom att måla gemensamt. Sara är en av de som beskriver den fria leken på föl-

jande sätt: 

 

Jag leker med många kompisar…men jag brukar även måla med dom. (Sara)  

 

Här förklarar Sara att hon föredrar att måla med andra eftersom det är hennes stora intresse. 

Hon menar även att hon kan lära sig av hur andra barn målar och på så sätt anser hon att det 

utvecklar hennes kunskaper. Även Mia förklarar den fria leken, där hon berättar att hon tycker 

om att leka i grupp. Hon förklarar det nedanstående: 

Jag gillar att jaga andra… tycker det är roligt att springa omkring. (Mia) 

Mia anser att jage är en stor del av leken där hon får en möjlighet till att röra på sig. Hon anser 

även att det är väldigt roligt att springa när hon har möjlighet till fri lek. 

 

1b. Samspelet i den styrda leken 

I den styrda leken anser vissa barn att det är pedagogen som organiserar lekar tillsammans 

med dem. Leken som organiseras av pedagogen är i samspel med barnen. Barnen anser att 

den styrda leken är lärorik i och med att deras pedagog är med och delar med sig av sina kun-

skaper. Pelle är ett av barnen i intervjuerna beskriver den styrda leken så här: 

 

Vi brukar leka pengaspelet med vår fröken, det är lite matte o sånt. Vi lär oss bäst med frö-

ken. (Pelle)  

 

Pelle menar att han leker pengaspelet med sin fröken. Vidare berättar han att spelet går ut på 

att slå en tärning. Från numret som tärningen visar skall man ta så många pengar som antal 

prickar på tärningen. Den som har samlat ihop mest pengar vinner. Pelle anser att man genom 

spelet lär sig matematik eftersom spelet kräver både addition och subtraktion. Även Jens me-

nar att det är roligt att leka med en pedagog. Han beskriver det på följande sätt: 

Det är roligare att leka när fröken bestämmer. Jag tycker att det är tråkigt att leka sina egna 

lekar. (Jens) 

Jens menar att den styrda leken blir roligare när pedagogen bestämmer vad som skall göras. 

Han anser att pedagogen utför roligare lekar än hans lekar. Vidare menar han att lekarna blir 

mer spännande när barnen leker tillsammans i klassen. 

1c. Lärandet som utvecklas i leken 

De flesta barnen i intervjuerna anser att leken är en lärorik aktivitet där de anser att de utveck-

las och lär sig av sina kompisar. Pelle är ett av de barnen som uttrycker det på följande vis: 

 

När jag leker kan jag lyssna på mina kompisar som vet bättre än mig. (Pelle) 

 

Pelle menar att uppmärksamheten är viktig i leken och han betonar att det går att lära sig saker 

av andra barn som är kunnigare än han själv. Här menar Pelle att uppmärksamheten är viktig 

och att han lär sig tillsammans med andra barn genom att lyssna på dem. Han anser även att 

leken ger honom en möjlighet att utvecklas i vissa situationer om han får stöd av sina kompi-

sar som förklarar det som han vet mindre om. 
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Sammanfattning av barnintervjuer 

I våra barnintervjuer framkommer det att barnen i förskolan och skolan anser att den fria le-

ken innebär att de har möjligheten till att välja aktiviteter själva. Det anser barnen är något 

lustfyllt där de utgår från sina intressen i leken. De flesta barnen i undersökningen anser att 

pedagogen organiserar den styrda leken där vissa barn menar att det är roligt när pedagogen 

bestämmer lekar. I barnintervjuerna visar det sig att barnen anser att de kan utveckla sin kon-

centration genom leken. Barnen lär sig att lyssna på varandra och får ta del av varandras erfa-

renheter. Kunskaper kan barn utveckla tillsammans i och med att de tar lärdomar av varandras 

erfarenheter som exempelvis ett barn som har mer erfarenheter lär andra barn som har mindre 

kunskaper. Vi tolkar det som att barnen anser att grupplekar är en viktig del i lekens vardag. 

Det anser barnen är viktigt eftersom det gynnar lärandet.  

Pedagogintervjuer i förskolan 

I det här avsnittet redovisar vi hur de intervjuade pedagogerna uttrycker sig om lekens bety-

delse i förskolan. Vi har delat upp redovisningen i tre olika teman: Lekens betydelse i den 

sociala miljön, Lekens roll i lärandet, Fantasin och Kreativiteten samt underrubriker till dessa. 

Liksom tidigare har vi under varje rubrik valt att särskilt lyfta fram en eller ett par pedagogers 

utsagor för att belysa temat.  

Lekens betydelse i den sociala miljön 
Enligt pedagogerna i vår undersökning har samspelet en viktig roll i barns vardag. I intervju-

erna framkommer det att pedagogerna anser att barnen utvecklar social förmåga i leken. 

 

1a. Social kompetens 

Petra är en av de pedagoger som anser att leken gynnar det sociala samspelet.  

 

Utifrån leken anser jag att barnen får social kompetens och lär sig att samspela med var-

andra. (Petra)  

 

Petra anser att leken främjar barns sociala kompetens. Hon menar att det är viktigt att barnen 

samspelar med varandra för att kunna utvecklas i deras lärande. Vidare berättar Petra att barn 

genom leken utvecklar en förståelse för sin omgivning. Med det menar hon att barnen kan lära 

sig av varandra och därför anser hon att samspelet spelar en stor roll i deras utveckling. Vida-

re berättar hon att den sociala kompetensen även är viktig i den fria leken. Hon beskriver den 

fria leken som något spontant som kommer från barnet: 

 

Den fria leken leker de ju för att de tycker att det är roligt men de lär sig mycket på det också. 

Framförallt social kompetens, konstruktion i vissa lekar och turtagning. Man lär sig även om 

man inte vill även om det är fri lek. Jag anser att det ska finnas tid för den fria leken eftersom 

den betyder så mycket. (Petra) 

 

Hon berättar hur viktig den fria leken är för att den utvecklar de sociala koderna hos barnet. 

Hon anser att barn leker fritt för att barnen anser att det först och främst är roligt men att bar-

net samtidigt lär sig omedvetet. Med det menar hon att barn inte är medvetna om att de kan 

lära sig saker under leken som till exempel turtagning. Petra anser att man som pedagog bör 

prioritera den fria leken eftersom den är uppskattad av barnen och skapar även möjlighet till 

en omedveten inlärning. 
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Leken är en social aktivitet där barnen får möjlighet att samspela och utvecklas i gruppen. 

Även pedagogen Birgitta anser att barnen utvecklar interaktion med andra barn. Hon menar 

att det är en viktig del i barns lekfulla vardag. Hon förklarar det på följande vis: 

 

Jag anser att barn utvecklar sociala regler samt samspel med andra barn. Det tycker jag är 

jätte viktigt i leken. För att barnen ska kunna förstå varandra måste de samspela annars 

kommer de inte överens. (Birgitta)  

 

1b. Språk och kommunikation 

I intervjuerna beskriver de flesta pedagoger leken som ett sätt för barnen att kommunicera 

med andra. Enligt Lena skapar barn en kommunikation med andra barn men även med vuxna 

i leken. På så sätt anser pedagogen att barn utvecklar sitt språk och tänkande. Språket under-

lättar kontakten med andra barn i gruppen menar Lena. Hon förklarar det följande: 

 

Leken betyder väldigt mycket när vi ser hur barnen samspelar. Språket utvecklas genom vari-

erande lekar och barnen kommunicerar mycket mer med varandra. (Lena)  

 

Lena anser att leken är viktig. Hon menar att språket utvecklas genom olika lekar och barn lär 

sig att samspela med varandra. Det anser pedagogen har en betydelse för barn i förskoleål-

dern. 

 

1c. Gemenskap och tillhörighet 

Några av pedagogerna beskriver hur leken bidrar till att skapa gemenskap mellan barnen. I vår 

undersökning framkommer det att en av pedagogerna använder sig av en aktivitet som heter 

”veckans kompis” i verksamheten. Det är en aktivitet som går ut på att stärka barnens känsla 

av gemenskap och tillhörighet. Pedagogen Birgitta belyser det på följande sätt: 

 

Jag använder mig av veckans kompis. Här får barnen en möjlighet att leka med alla barn i 

gruppen. Jag vill inte att de ska leka med samma kompis varje dag, hela tiden. Mitt syfte med 

detta är att barnen ska lära känna de andra barnen. (Birgitta)  

 

Birgitta berättar att hon använder sig av en aktivitet som får barnen att känna en samhörighet. 

Den här aktiviteten heter ”veckans kompis”. Den går ut på att barnen får en ”ny” kompis som 

de får leka med under hela veckan. Syftet med det är att barnen skall få lära känna alla barn i 

gruppen. Hon berättar att hon som pedagog bestämmer vad barnen skall göra och vem de 

skall leka med. Vidare menar hon att barnen med hjälp av det har en möjlighet att forma leken 

tillsammans med sin ”nya” kompis. 

 

Samspelsövningar anser Lena är en viktig del och behövs i verksamheten. Det beskrivs av 

Lena på följande sätt: 

 

Vi pedagoger behövs speciellt i den styrda leken ibland. Till exempel när vi ser att vissa barn 

inte leker och är ensamma, då finns vi pedagoger där som hjälp för att få med barnen i leken. 

Vi gör till exempel samspelsövningar där alla barn får vara med. (Lena)  

 

Lena anser att en viktig del i verksamheten är att få uteslutna barn med i leken. Hon menar att 

man som pedagog bör förklara och visualisera problemet. Vidare berättar hon under intervjun 

att de oftast tar upp olika situationer med barnen och bearbetar dem tillsammans som till ex-

empel om vissa barn utelämnas ur leken. Hon anser att det är viktigt att barnen har pedago-
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gernas stöd. Lena beskriver att samspelövningar är ett sätt för att hjälpa dessa barn att bli en 

del av gemenskapen. 

 

Lekens roll i lärandet 
Pedagogerna i undersökningen ger exempel på hur de i verksamheten använder sig av leken 

ur ett lärandeperspektiv. De menar att barnen skapar förståelse för miljön runtomkring. Det 

framkommer även att pedagoger hjälper barnen att bearbeta svåra upplevelser. 

 

1a. Lustbetonat 

Några av pedagogerna anser att leken är lustfylld. Pia är en av de pedagoger som anser att 

leken skall vara en rolig aktivitet där barnen kan utveckla sin självständighet och lust till lä-

randet. Hon förklarar det nedanstående: 

 

Barn lyckas ofta få allt till en lek. Idag hade jag stavar där de skulle måtta och jämföra. Se-

dan fick de sitta själva och man märkte hur de själva lekte med de här stavarna. Sjöng och 

tralla och verkligen gjorde det till en lek efteråt. (Pia)  

 

Pedagogen Pia anser att barnen skapar allt till lek. Med det menar hon att barn oftast utvecklar 

en styrd aktivitet till sin egen lek på ett lustfyllt sätt. För att barnen skall kunna förstå ett fe-

nomen behöver de leken som utgångspunkt anser Pia. Hon berättar även att man som barn 

leker för att skapa sig en förståelse för sin omgivning. Vidare förklarar hon: 

 

För att förstå tror jag. För att orka med men framförallt förstå sin omvärld och ha roligt gi-

vetvis. (Pia)  

 

Dessutom poängterar hon att barn leker för att ha roligt. Det anser hon är det viktigaste i bar-

nens tid på förskolan. Genom att barn får leka, blir de engagerade och klarar av utmaningar i 

sin vardag anser Pia. 

 

1b. En lekfull miljö 

I vår intervju med pedagoger framkommer det att det är viktigt att ge barnen tid för lek. En av 

respondenterna uttrycker sig så här: 

 

Lek är när man ger tid och miljö för barnen att styra över sin egen vardag och tid tillsam-

mans med en eller flera. (Petra) 

 

Petra anser att man som pedagog skall ge leken tid. Med det menar hon att det är viktigt att 

skapa en god miljö för lek men även planera in lek ofta i verksamheten. Hon menar att barnen 

anser att det är roligt att kunna bestämma sin egen tid för lek. Vidare berättar hon att det är 

bättre att låta barnen leka för att få kunskap än att sitta och lyssna på pedagogen. Hon betonar 

även den lekfulla miljön på följande sätt: 

 

Det är lättare att leka in något på deras villkor, än att plugga in det och sitta still och lyssna. 

Leken lär sig mycket social kompetens, turtagning, ett roligt rollspel helt enkelt. Det är ett 

mycket bra sätt att lära in något. (Petra) 

 

Hon anser att det är bättre att använda sig av leken för att lära barnen något som exempelvis 

grupplekar. Hon anser att barnen inte får någon kunskap om de endast får sitta still och försö-

ka lära sig. 
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1c. Förstå sin omvärld 

Samtliga pedagoger anser att lärandet sker i leken. Enligt Pia har barnen en möjlighet att ut-

veckla sitt lärande och sin förståelse i leken. Hon anser att leken inspirerar barnen att utforska 

sin omgivning och utvecklas på ett positivt sätt: 

 

Leken är viktig. Det är där de lär sig. Barnen hämtar inspiration genom leken och de lär sig 

att förstå sin omvärld. De kan tolka in saker genom leken och vidareutvecklas. (Pia) 

 

Pedagogen Pia anser att barnen skapar sitt lärande genom leken. Leken är en inspirationskälla 

som låter barnen utforska sin omvärld och de imiterar oss vuxna. Vidare menar hon att barn 

ofta utvecklar sin kreativa förmåga och sin kunskap.  

 

Petra betonar att matematiken är en del av barnens vardag. Matematiken går att utveckla i en 

lekfull situation menar hon:  

 

Man kan leka en lek med till exempel ett matteproblem, leka affär för att lära sig matematik. 

Man ska inte ha för mycket papper eller böcker i tidiga åldrar, utan leken betyder mycket 

mer, att lära sig. (Petra)  

 

Hon anser att det är möjligt att utveckla matematiska kunskaper genom leken. Hon tar upp ett 

autentiskt exempel som att leka affär där hon anser att barnen får lära sig att räkna pengar, 

vilket barnen behöver kunna i sin vardag. Petra menar att man som pedagog skall undvika 

läromedel i matematikundervisningen och istället använda sig av praktiska lekar för att stärka 

kunskapen. 

 

1d. Bearbetning av svåra upplevelser 

Lena är en av de flesta pedagoger som anser att barn i vissa situationer behöver stöd av peda-

gogerna. Barn som till exempel inte tar kontakt med andra barn behöver oftast stöd i sin ut-

veckling anser hon. Lena menar att barnen bearbetar sin traumatiska upplevelse genom leken. 

Hon förklarar det nedanstående: 

 

Barn bearbetar också via leken vissa situationer som de varit med om, med hjälp av oss pe-

dagoger. Som till exempel hjälper vi vissa barn som upplever traumatiska händelser att bear-

beta dem. Då ser vi att leken är en möjlighet till detta. (Lena) 

 

Fantasi  
Samtliga pedagoger anser att fantasin stimuleras i leken. En av de intervjuade pedagogerna 

Birgitta menar att barnens fantasi utvecklas ju mer barn leker och genom fantasin kan den 

kreativa förmågan utvecklas: 

 

Jag tror att barn lär sig att fantisera och på så sätt utveckla sin förmåga att tänka kreativt. 

(Birgitta) 

 

Birgitta beskriver fantasin som en grund till kreativa tänkandet. Hon anser att leken gynnar 

den fantasirika tankevärlden och inspirerar barnet till skapandet. Hon menar även att fantasin 

har en viktig roll i barns utveckling. Genom fantasin kan barnen även använda sitt idérika 

tänkande och skapa nya kunskaper anser Birgitta. 
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Kreativitet 
Enligt de flesta pedagoger i intervjuerna menar att barnens kreativitet gynnas av leken. Pia är 

en av de som berättar att barnen bör ha tillgång till olika material samt varierande aktiviteter i 

leken. Hon anser att miljön skall vara stimulerande och fantasirikt för att få barnen att vilja 

leka med olika material: 

 

Min tanke med den fria leken är att barnen ska fortsätta med de olika materialen jag lägger 

fram. Att de har en möjlighet att vidareutveckla det. Här får de välja vem de vill vara med och 

då anser jag att jag nått dit jag ville. (Pia) 

 

Pedagogen Pia anser att hon vill uppnå ett syfte med den fria leken. Med det menar Pia att hon 

vill få barnen att fortsätta använda materialet som hon lägger fram. Med hjälp av materialet 

som pedagogen lägger fram skall barnen kunna vidareutveckla det. Hon anser att den fria le-

ken är att barnen kan få leka fritt men att det samtidigt kan vara styrt av pedagogen. Med det 

menar hon att barnen fortsätter leka med hjälp av materialet men att det ändå är på deras vill-

kor. Barnen har då en möjlighet att utveckla leken och styra den åt sin riktning. Hon vill inspi-

rera barnen genom att erbjuda de olika material som de kan leka med. Kreativiteten skapas då 

barnet får en möjlighet att utveckla leken vidare och använda materialet på ett varierat sätt 

anser hon. 

Pedagogintervjuer i skolan 

Här behandlar vi pedagogernas uppfattningar i skolan kring lekens betydelse i den sociala 

miljön, lekens roll i lärandet, fantasin och kreativiteten samt underrubriker till dessa. 

Lekens betydelse i den sociala miljön 
Intervjuerna visar att pedagogerna i skolan anser att leken har en stor betydelse för barns soci-

ala utveckling. Leken ger utrymme för samspel och en känsla av samhörighet anser pedago-

gerna. Intervjuerna visar även att barn i leken kommunicerar med varandra och på så sätt an-

ser pedagogerna att barnens språkliga kunskaper utvecklas. 

 

1a. Social kompetens 

Anna är en av respondenterna som menar att barn genom leken lär sig att anpassa sig till var-

andras behov och önskningar. På så vis utvecklar de sin empati och samarbetsförmåga anser 

Anna. De lär sig att samspela med varandra och acceptera varandras olikheter. Hon förklarar 

på så sätt att: 

 

Man tränar med rollspel och så … och hur man ska vara mot varandra, det har ju en väldigt 

social betydelse och det utvecklar dialog och samtal.. och språket i stort. (Anna)  

 

Pedagogen Anna nämner att den sociala kompetensen tränas i rollspel där barnet får en möj-

lighet att sätt sig in i någon annans situation. I rollekar tränar barn sin sociala förmåga genom 

interaktion med andra barn menar hon. Hon förklarar att leken gynnar det sociala samspelet 

genom att de utvecklar dialog och samtal. Hon menar att språket stimuleras i leken i exempel-

vis rollekar där barn oftast kommunicerar. Hon anser även att leken utvecklar empati och för-

ståelse för andra barn. I det sociala samspelet lär sig barnen att förhålla sig till varandra och 

samverka med andra barn i sin omgivning. I leken kan barn utbyta information och dra lär-

dom av varandras kunskaper och erfarenheter. Gunilla beskriver samspelet på följande sätt:  
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Barnen utvecklar sin förmåga att samspela med andra. Barnen lär sig av sina kompisar. Det-

ta har mer betydelse än vad man egentligen förstår. (Gunilla) 

 

Gunilla berättar att barn lär sig tillsammans med andra speciellt av sina kompisar. Hon menar 

även att det stärker deras samspel. Gunilla betonar hur viktigt det är att som pedagog främja 

barns samspel dels för den sociala utvecklingen och dels för att barn skall kunna ta del av var-

andras kunskaper.  

 

1b. Språk och kommunikation 

Några av pedagogerna i skolan anser att barn kommunicerar i leken för att göra sig förstådda 

och för att förmedla budskap till varandra. Via kommunikation får barn en ökad förståelse för 

varandras uppfattningar, kunskaper, erfarenheter och åsikter anser Ingalill: 

 

Genom leken vill man kommunicera, alltså leken är ett jätte bra sätt att kommunicera man 

behöver inte ens prata samma språk för att leka med varandra alltså barn är helt underbara. 

Att kommunicera och utvecklas och upptäcka världen, det är deras sätt att upptäcka världen. 

(Ingalill) 

 

Ingalill anser att kommunikationen utvecklas genom leken. Leken skapar tillfälle för kommu-

nikation och utbyte av tankar och erfarenheter. Hon anser att leken skapar möjlighet att upp-

täcka världen och med hjälp av kommunikationen kan språket utvecklas. Vidare menar hon 

att leken är ett sätt att kommunicera med sin omgivning. I leken är kommunikationen viktig 

för att barn skall kunna förstå varandra och för att de skall kunna upptäcka sin omgivning med 

hjälp av varandras kunskaper menar Ingalill.  

 

1c. Gemenskap och tillhörighet 

De flesta pedagoger anser att lekar sker många gånger i grupp och skapar ofta en gemensam 

glädje bland barnen när de leker tillsammans. Gunilla är en av de som anser att barn i leken 

kan inspireras av varandra och ta del av varandras glädje och engagemang: 

 

Jag tror att barn leker dels för att dem tycker det är roligt att göra någonting med varandra. 

Jag tror att barnen får en chans att upptäcka nya saker tillsammans och det tror jag de tycker 

är jätte roligt. Genom att de får leka tillsammans skapas en känsla av gemenskap. (Gunilla) 

 

Gunilla i skolan menar att barnen leker för att de anser att det är roligt. Hon menar även att 

barn delar med sig av sin glädje med andra barn genom leken. Leken underlättar kontakten 

med andra barn i gruppen och på så sätt får vissa barn en känsla av samhörighet. Med det me-

nar hon att barn anser att det är spännande att leka med varandra och utforska det som finns 

runtomkring. I leken kan barn glädjas åt varandra eller engageras i en gemensam aktivitet där 

de fängslas av spänningen i leken. Glädjen sker spontant i leken och när många barn kan gläd-

jas åt samma sak förstärks gruppkänslan anser hon.  

 

Lekens roll i lärandet 
I intervjuer med pedagogerna framkommer det att lek skapar en glädje och motivation hos 

barnen och på så sätt underlättar det lärandet. Pedagogerna anser att leken är viktig för barns 

lärande och förståelse av sin omgivning. Vissa pedagoger nämner att barn genom leken kan 

befästa ämneskunskaper på ett lustfyllt sätt. En pedagog tar även upp att barn i leken kan be-

arbeta svåra händelser som de har varit med om tidigare. 
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1a. Lustbetonat 

Pedagogen Marie är en av de flesta pedagoger som anser att lek är motiverande och lusten till 

att leka sker spontant hos barnet. Lek glädjer barn vilket är något positivt för deras utveckling 

menar hon. Hon anser att leken ger en möjlighet till att motivera barn till lärandet: 

 

Leken är oftast lustbetonat att… ahh leken är det som man har lust att göra oftast känner man 

sig motiverad man behöver inte motivera någon för att leka någonting, det är mycket sponta-

nitet och mycket motivation, och det är bra när barnen känner motivation då har man gått 

halva vägen nästan. (Marie) 

 

Marie berättar att leken skapar en glädje hos barnen och en vilja att lära. Motivationen och 

spontaniteten under leken ökar. Med det menar pedagogen att hon uppnått sitt syfte med leken 

det vill säga att hon inspirerar barn att utforska och experimentera genom leken vilket främjar 

deras intresse för lärande och kunskap.  

 

1b. Förstå sin omvärld 

Samtliga pedagoger menar att barn genom leken får en förförståelse för vuxenlivet och med 

hjälp av det kan barnen utveckla sin erfarenhet. De menar att barnen i vissa situationer skapar 

kontakt med andra barn i sin omgivning. Barn utvecklas positivt genom att intressera sig för 

saker som de ser runtomkring sig och som sker i sin omgivning. Marie är en av respondenter-

na som förklarar det följande: 

 

Jag är övertygad att alla barn har i sig en omedveten vilja att utvecklas, att gå vidare, en vilja 

att möta andra, att härma andra, alltså att öppna sig mot världen. (Marie)  

 

Marie anser att barn omedvetet söker efter kunskap genom att skapa samhörighet med andra 

barn och vuxna. Genom att imitera barn och vuxna i sin omgivning skapar de förståelse för 

deras beteenden och handlingar. Hon anser att barn imiterar andra barn eller vuxna för att 

skapa sig en förståelse för verkligheten. 

 

Matematik är ett ämne som berikar vår vardag och som pedagogen Ingalill använder dagligen 

i sin verksamhet medvetet och omedvetet. Genom att använda sig av matematik i leken menar 

hon att hon kan öka barns intresse för matematik samtidigt som barnen får möjlighet att ut-

veckla sina kunskaper på ett lustfyllt sätt: 

 

I matten så kan man leka mattelekar för att befästa kunskaper för att få det lite roligare man 

måste hela tiden varva arbetet. Man kan även använda sig av lite utematte  .. alltså man mås-

te hitta olika saker och där ingår leken för att befästa kunskapen. (Ingalill) 

 

Ingalill tar upp att pedagogen i skolan kan använda sig av matematiklekar. Ingalill anser att 

leken kommer in på ett naturligt sätt i matematiken vilket går att använda sig av i praktiska 

sammanhang istället för att endast utgå ifrån läromedel. Hon använder leken som ett verktyg 

för att befästa barns matematiska kunskaper på ett lustfyllt sätt anser hon.  

 

I intervjuerna tar pedagogen Anna upp att ämnet engelska kan läras ut på ett lustfyllt sätt ge-

nom språklekar, sånger och rim och ramsor. Genom att använda sig av lekar i engelskunder-

visningen kan barn på ett enklare sätt komma ihåg saker som de har gått igenom samtidigt 

som språket lärs in spontant menar Anna. Hon förklarar det på följande vis:  
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Vi gör ju lekar på engelska, de lär sig ramsor och sjunga och olika jaa… lekar och det har 

gett jätte bra resultat för det kommer de ihåg, det liksom bli inlärt på ett annat sätt och sen är 

det lustbetonat, det är roligt och då lär sig barn bra när det är kul. (Anna) 

 

Anna låter barnen leka lekar på engelska för att få dem att lära sig på ett lustfyllt sätt och bätt-

re komma ihåg det de lärt sig. Anna menar att det är lättare för barnen att lära sig det engelska 

språket om barnen får en möjlighet till roliga aktiviteter. Anna använder sig av sånger och rim 

och ramsor för att barnen genom sådana aktiviteter motiveras till att lära sig ett nytt språk. 

Anna nämner att lekar i engelskundervisningen roar och engagerar barn vilket gör det lättare 

att kunna befästa sina engelska kunskaper.  

 

Vidare betonar hon att rim och ramsor kan användas i svenskundervisningen då det utvecklar 

den språkliga förmågan hos barnet. Grupplekar som tränar skriv – och läsförmågan är viktigt 

för barns språkutveckling särskild i de yngre åldrarna anser hon. Anna menar att pedagoger 

genom leken kan underlätta läs – och skrivinlärningen hos barn. Hon förklarar det nedanstå-

ende: 

 

 I de yngre åren är det jätteviktigt… väldigt väldigt viktigt, tänk läs och skrivinlärning med 

rim, ramser, bornholmsprojekt och alla dem så är det jätteviktigt överhuvudtaget i det lilla 

barnets lek för att lära sig. (Anna) 

 

Anna betonar vikten av att utveckla barns språkliga kunskaper på ett varierat och lustfyllt sätt. 

Hon menar att barn behöver lära sig att skriva och läsa på ett lekfullt sätt för att det gynnar 

deras språkinlärning. Hon menar att det är möjligt att utveckla språket i lekfulla situationer 

vilket är väldigt viktigt i de yngre åldrarna där läs- och skrivinlärningen grundas. Genom lek-

aktiviteter i skolan kan barn befästa sina historiska kunskaper. Dramalekar kan användas för 

att utveckla barnens kunskaper om ett visst ämne. Det beskriver Gunilla på följande sätt: 

 

Mmm…styrd lek kan ju vara när vi spelar teater o sånt. Det är ju lek så som vi gjorde när vi 

lärde oss om Gustav Vasa, så blir det drama istället… ofta har jag ju drama o sånt, då gör 

jag det för att då vet jag att de som har tränat in den här sketchen. Det gör det lättare att 

komma ihåg ämnet bättre sen. (Gunilla) 

 

Gunilla styr en aktivitet som går ut på att dramatisera tillsammans med barnen. Dramatise-

ringen har som syfte att lära barnen om Gustav Vasa på ett lustfyllt sätt. Hon anser att sådana 

lekar stimulerar barnens fantasi och kreativitet där det underlättar för barnen att lättare komma 

ihåg historisk fakta. Gunilla anser att barn genom dramatiseringar lättare kan lära sig om hi-

storiska händelser för att barnen har möjligheten att agera aktivt. 

 

I intervjun med pedagogen Gunilla berättar hon att det inte fungerar att ha fri lek eftersom de 

äldre barnen behöver vara styrda av pedagogen. Hon förklarar det på följande sätt:  

   

Det är ju mest styrd lek för fri lek det blir ju inte, för att gör du fri lek.. skulle jag säga nu gör 

nu som ni vill skulle det balla ur det skulle inte fungera, asså jag vet det här för att det har jag 

provat nån gång och sen tror jag också att de här större barnen behöver vara ganska styrda. 

De måste veta vad de ska göra, för vet de inte vad de ska göra i tio minuter eller en kvart då 

springer de bara runt omkring i så fall och då blir det bara… väsen (Gunilla) 

 

Gunilla ser negativt på den fria leken och föredrar att inte använda sig av den för att hon anser 

att barnen inte klarar av att hantera den fria leken på ett bra sätt. Hon menar att hon har provat 
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att ha fri lek men att barnen inte klarar av att hantera situationen på ett acceptabelt sätt. Hon 

menar även att barnen är i behov av att vara styrda så att de vet vad de ska göra. Om barnen 

inte får veta vad de ska göra blir det rörigt.     

 

1c. Bearbetning av svåra upplevelser 

Barn som har fått uppleva besvärliga och obehagliga situationer kan genom sina lekar ge ut-

lopp för sina känslor menar Anna, som är en av de pedagoger som anser det. Leken kan vara 

en sorts lösning för att barn skall kunna bearbeta svåra händelser och känslor som de har varit 

med om tidigare menar pedagogen:  

 

Lek kan också vara en form av avkoppling då för barn, att leka… och ett sätt att pröva saker 

som man har upplevt en bearbetning också vissa saker kan ju också lek vara, om man har 

upplevt något så leker man ju. (Anna) 

 

Anna i skolan anser att barn genom leken kan leka sig igenom en svår upplevelse som de upp-

levt tidigare. Med det menar hon att barnen har en möjlighet att lättare förstå händelsen och 

behandla den genom leken. Hon anser att leken kan vara en avslappnande tid för barnen där 

de kan bearbeta saker de har varit med om och på så vis skapa sig en insikt om händelsens 

orsak. Vidare berättar hon att barn genom leken ges en möjlighet till att behandla svåra upple-

velser eller händelser och skapar en förståelse för dessa. 

 

Fantasi 
Barnen använder sin fantasi när de får en möjlighet att leka själva menar Marie. Hon är en av 

respondenterna som menar att ensamlek skapar ett fantasirikt tänkande då barn kan föreställa 

sig händelser och känslor i sina inre tankar. På så sätt ökar barns uppfinningsrikedom och 

abstrakta tänkande: 

 

Asså det är…man kan leka själv också och använda sin fantasi och…det är något som är fan-

tasirikt och man är motiverad och det är lustfyllt. (Marie) 

 

Marie tar upp att barn som leker ensamma har en förmåga att använda sin fantasi vilket beri-

kar deras upplevelser och utvecklar deras tänkande. Pedagogen betonar att det fantasirika tän-

kandet motiverar barnen och ger dem en rolig upplevelse.  

 

Kreativitet 
Något som de flesta pedagoger betonar är att barnen genom den fria leken har möjlighet till 

ett aktivt skapande där kreativiteten utvecklas. Det är viktigt att pedagoger uppmärksammar 

barns lek och berikar den genom att erbjuda nytt material som stimulerar barns kreativitet 

menar hon. Marie är en av pedagogerna som förklarar det på följande sätt: 

 

Den fria leken ska inte vara att de hamnar i vissa hål och de fastnar…några barn som tycker 

om att rita när det är fri lek och de bara gör det hela tiden och ritar samma sak så har de 

fastnat någonstans. Då måste man kunna erbjuda dem andra saker som de väljer naturligtvis. 

Det är inte någonting man tvingar dem men man ska erbjuda dem andra saker. (Marie) 

 

Marie i skolan menar att barn inte skall leka med samma material varje dag utan som pedagog 

skall man försöka hjälpa barnen genom att föreslå andra saker att leka med. Med det menar 

pedagogen att barnet får en möjlighet att undersöka bland olika material. Marie anser att det 

är viktigt att man som pedagog i verksamheten ger tillgång till olika material för barnen så att 
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barnen kan utveckla sin kreativitet. Vidare menar hon att leken ger en möjlighet för barnen att 

lära sig nya saker från sina tidigare erfarenheter:  

 

Kunna pröva sina kunskaper, kunna ta till sig nya kunskaper, ja man kan göra allt genom lek. 

(Marie) 

 

Marie anser att leken skapar tillfälle för barnen att utveckla sin kunskap. När barnen leker 

utvecklar deras tidigare kunskaper genom att de kopplar sin erfarenhet till nya upptäckter som 

de kan få i leken menar hon.  

 

Sammanfattning av pedagogintervjuer 

I våra pedagogintervjuer framkommer det att de anser att barns sociala förmåga gynnas i le-

ken. Pedagoger i förskolan och skolan tar upp att barn skapar en samhörighet i samspel med 

andra. De anser att kommunikationen har en viktig roll i barnets utveckling. Genom verbal 

eller kroppslig kommunikation kan barn samspela och känna en gemenskap. Barn kommuni-

cerar om regler och överenskommelser som skall gälla i leken. Det är viktigt att barn lär sig 

av varandra och tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter. Genom leken kan pedago-

gen planera in matematiklektioner som utgår ifrån händelser tagna från verkligheten som till 

exempel att leka affär. Kunskaper som barnen tillägnar i sådana aktiviteter tolkar vi som nöd-

vändiga eftersom det går att använda sig av dem vid senare tillfälle. Kunskaper som barnen 

tillägnar sig åt är sådana aktiviteter som vi tolkar som nödvändiga eftersom det går att använ-

da sig av dem vid senare tillfälle. Pedagogerna i förskolan betonar vikten av pedagogens stöd 

i barns bearbetning av svåra upplevelser. Vi tolkar det som att leken är en frigörelse för bar-

nen. Det ger barnen en möjlighet att kunna få en förståelse för det de har upplevt sedan tidiga-

re. Det är viktigt för pedagoger att uppmärksamma barnets lek för att skapa sig en förståelse 

för hur barnet mår. Det är viktigt att man som pedagog hjälper barnen att förstå svåra händel-

ser med hjälp av leken. I skolan anser pedagogerna att barnen själva i sin lek bearbetar svåra 

känslor och skapar sig en förståelse för sina känslor. Vår tolkning av det är att pedagogerna i 

förskolan stödjer barnen i sin känslomässiga utveckling för att de är i behov av vuxnas hand-

ledning med tanke på deras unga ålder. När det gäller barnen i skolan förutsätter pedagoger att 

barnen själva kan göra en lek av sin svåra upplevelse. När barn leker kan de visa känslor och 

önskningar som de annars inte förmår att visa som till exempel genom rollekar. I samtliga 

pedagogintervjuer framkommer det även att leken är lustbetonad och skapar en glädje och 

motivation till lärandet. Något som framkommer i pedagogintervjuerna i förskolan är att pe-

dagogerna skapar en lekfull miljö och tid för lek vilket pedagogerna i skolan inte tar upp i lika 

stor utsträckning.  

 

I förskolan är den styrda leken inte lika ämnesinriktad som i skolan. Pedagoger i både försko-

lan och skolan nämner inte fantasin i någon större utsträckning. De anser att fantasin är viktig 

men det saknas djupare beskrivningar om varför den är viktig. Skillnaden mellan förskolan 

och skolan är att pedagogerna i skolan nämner fantasins utveckling genom ensamlek. I för-

skolan berättar pedagogerna allmänt om fantasins utveckling hos barn där fantasin gynnar 

tänkandet. När det gäller barns kreativa förmåga anser samtliga pedagoger i förskolan och 

skolan att de ger möjligheten till barns nyanserade och aktiva skapande i leken. Barnen an-

vänder sig av tidigare erfarenheter då de använder sitt kreativa tänkande. 

 

Skillnaden mellan barnintervjuer och pedagogintervjuer i förskolan och skolan 

I intervjun med barn i förskolan och skolan visar det sig att barnen uppfattar leken som lust-

fylld och engagerande. De förknippar leken med aktiviteter som sker med barn och pedagoger 

inomhus och utomhus som till exempel grupplekar. Pedagoger i förskolan och skolan anser att 
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leken utvecklar lärandet och det sociala samspelet. De uppfattar leken som lärorik och viktig 

för barns utveckling. Skillnaden mellan barn och pedagoger är att barnen inte är medvetna om 

sitt lärande och sin sociala utveckling som sker genom leken. Barn uppfattar leken som något 

roligt och berättar spontant om aktiviteter som de brukar utföra i förskolan och skolan. 

Pedagoger tar upp hur leken främjar verksamheten och berättar varför leken är nödvändig för 

barns utveckling. Det visar sig att barn i förskolan och skolan inte är lika medvetna om sitt 

lärande som sker i leken. Pedagogerna däremot ser lärandet genom leken på ett tydligare sätt. 

Vi tolkar det som att pedagoger är mer medvetna om den positiva utvecklingen som leken ger 

möjlighet till på grund av att pedagogerna har erfarenheter av barns lek och har läst pedagogik 

vilket ökar deras kunskaper kring barns lärande. I intervjun med barnen i förskolan och skolan 

visar det sig att barnen inte kan berätta vad de kan utveckla när de leker. Det tolkar vi som 

något självklart eftersom barnen är för unga för att kunna tänka metakognitivt och göra sig 

medvetna om sitt eget lärande.  

 



 

27 

 

Diskussion 
I resultatdiskussionen skall vi redogöra för hur barn och pedagoger uppfattar leken och dess 

betydelse både den fria och den styrda leken. Vi kommer även att diskutera resultatet utifrån 

vår undersökning med anknytning till den forskning som vi belyst. Didaktiska konsekvenser 

och metoddiskussion kommer att tas upp samt våra förslag till fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen skall vi diskutera resultatet utifrån bakgrunden och vår valda teori. Vi 

har delat in resultatdiskussionen i fyra olika avsnitt som behandlar ett lekfullt lärande, det 

sociala samspelet, fantasins utveckling i leken och den kreativa förmågan. 

 

Ett lekfullt lärande 
 

I våra barnintervjuer visar det sig att barnen anser att en del av lärandet är att kunna lyssna på 

varandras åsikter. Vi anser att det är en viktig del i barnets utveckling där barnen kan lära sig 

av andra i sin omgivning. Läroplanen för förskolan (Lpfö, Utbildningesdepartementet 1998) 

redogör för hur viktigt det är att barnen får möjlighet att kunna uttrycka sina tankar i leken 

vilket ökar deras självkännedom. Vygotskij (2001) menar att barn skall få möjligheten att lära 

sig av varandra. Vidare tar Vygotskij upp att det är viktigt att barnen tar till vara på varandras 

kunskaper och erfarenheter. 

 

De intervjuade barnen i förskolan betonar leken som en rolig aktivitet vilket inte framkommer 

så tydligt i barnintervjuerna i skolan. Det kan bero på att barn i förskolan leker oftare än bar-

nen i skolan på grund av skolans styrda ämnesundervisning. Med det menar vi att barn i för-

skolan får mer tid till lek medan barn i skolan ägnar sig mestadels åt leken på rasterna. Vi 

anser att leken är något lustfyllt som motiverar barnen i deras lärande. Warner (2008) anser att 

pedagoger bör skapa en lekfull och lustfylld miljö i klassrummet där barnen får vara delaktiga 

och utgå från sina behov och intressen. Något som Vygotskij (1995) tar upp är att barnens 

upplevelser är en del av leken. Lillemyr (2002) tar upp att motivationen är en väsentlig del i 

leken.  

 

I våra pedagogintervjuer framkommer det att barn tar hjälp av sina tidigare erfarenheter i le-

ken och på så sätt vidareutvecklar sina kunskaper. Pedagogerna i förskolan och skolan upp att 

leken inspirerar samt stimulerar barn i sin utforskning av omgivningen. Rollekar kan vara ett 

medel för barnen att förstå vuxnas beteenden och handlingar. Genom rollekar skapar sig bar-

nen en uppfattning av verkligheten och hur de skall förhålla sig till den. Vi uppfattar rollek 

som en viktig aktivitet där barnen får en möjlighet att skapa en förståelse för sin omvärld samt 

utveckla sina kunskaper kring människor varierande attityder och personligheter. Lillemyr 

(2002) menar att barnen utvecklar sin kunskap i den fria och den styrda leken och utgår ifrån 

sina tidigare erfarenheter. Vygotskij (1978; 2001) anser att den närmaste utvecklingszonen är 

kunskaper som barnen utvecklar ur en lärandeprocess i leken. En positiv del i barnets utveck-

ling är handlingar i leken. Enligt Vygotskij (2001) utvecklar barn sin självkontroll och sina 

kunskaper kring symboler och sociala roller genom olika rollekar.  

  

Pedagogerna i skolan betonar lekens betydelse för barns lärande av ämneskunskaper i större 

utsträckning än pedagogerna i förskolan. Det anser vi är självklart eftersom skolan har ett 

större ansvar att utveckla barns ämneskunskaper med hjälp av de uppsatta målen som finns i 

läroplan och kursplan. De intervjuade pedagogerna i skolan anser att matematikundervisning-

en borde utgå från praktiska aktiviteter där leken ingår. De anser även att leken är en viktig 
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del i svenska, historia och engelska ämnet. I leken motiveras barn till lärandet genom att kun-

skaperna lärs in på ett lustfyllt sätt. När det gäller matematikämnet anser förskolepedagoger 

att matematiken är en naturlig del av barns lärande som ingår i barnens vardag. Enligt Läro-

planen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo, Utbild-

ningsdepartementet 1994) skall barn, särskild i de tidigare åldrarna ta del av leken i undervis-

ningen för att inhämta kunskaper. Bergen och Fromberg (2009) hävdar att barn genom sitt 

lekande med byggklossar och olika konstrueringar stimulerar sitt matematiska tänkande. Ri-

vera (2009) tar upp att pedagogers användande av lekar i undervisningen får barnen att lära 

sig nya saker och befästa tidigare kunskaper. Hon nämner även att leken kan tilltala barns 

varierade inlärningsförmågor.  

 

Pedagogerna i förskolan beskriver leken som den viktigaste aktiviteten i förskolan eftersom 

leken ger barn glädje och lust att utforska sin omgivning. I skolan anser pedagogerna att leken 

ger en möjlighet till ett lustbetonat lärande där de får experimentera och undersöka för att nå 

kunskap. Vi anser att pedagogerna i förskolan och skolan har en liknande uppfattning vad 

gäller barns attityd till leken. Det anser vi är positivt med tanke på lekens viktiga roll för bar-

nens utveckling. Leken har varit en inspirationskälla redan i förskolan och genom leken har 

barn blivit nyfikna på sin omgivning. Därför anser vi att det är naturligt även för barn i skol-

åldern att utgå från leken när de söker sig till kunskap och utvecklar sitt lärande. Baines och 

Slutsky (2009) anser att leken motiverar barn i deras lärande och kan minska deras känsla av 

att de är pressade till skolarbete. 

 

Pedagogerna i förskolan betonar vikten av att det skapas tid och en miljö för lek i förskolan. 

Det tar inte pedagogerna i skolan upp lika tydligt. I förskolan är lek enligt pedagogerna något 

som barn måste få tid och utrymme till eftersom det är uppskattat av barnen att få bestämma 

när de skall få leka. Pedagogerna menar även att lek är en naturlig väg till kunskap. Vi anser 

att pedagoger i förskolan bör se leken som en nödvändig aktivitet i förskolan. Leken är grun-

den till barns utveckling. Genom leken lär sig barn att ta egna initiativ och utforma sin vardag 

från sina villkor. Barnen får tid till att ägna sig åt sina intressen och utforska det som väcker 

deras nyfikenhet. Skillnaden mellan pedagogerna i förskolan och skolan är att pedagogerna i 

förskolan fäster större vikt vid att det finns tid och miljö för lek. Det antar vi beror på att barn 

i förskolan behöver mycket tid för lek och material som stimulerar deras sinnen och intresse 

för kunskap. Leken i förskolan utvecklar barns förmåga att ta till sig kunskap vilket de behö-

ver vid senare ålder när de börjar skolan.  I Lpfö98 tas det upp att lekens roll i förskolan är att 

öka barns intresse för lärande och stimulera deras nyfikenhet. Vygotskij (1976; 1978) anser 

att leken är viktig i förskolan eftersom Vygotskij ser lek och lärande som något likvärdigt.  

 

I vår undersökning är det knappast någon som uttrycker sig negativt eller kritiskt till leken. De 

flesta barn och pedagoger anser att leken är viktig och att det gör att barnet utvecklas positivt. 

Men en av pedagogerna i skolan anser att barnen ibland inte kan hantera den fria leken på ett 

acceptabelt sätt. Vidare betonar pedagogen att barnen behöver vara styrda av en pedagog ef-

tersom barnen inte gör något meningsfullt om de får en möjlighet att leka fritt. Vi antar att det 

kan finnas en nackdel med den fria leken då det finns en risk att barnen stör den ordningen 

som en pedagog i skolan kan kräva. Under den fria leken är det vanligt att barn får välja vil-

ken aktivitet som de vill utföra vilket kräver att pedagogen vågar släppa kontrollen och litar 

på att barnen kan ta ansvar över sitt lärande. Vi anser däremot att barn i skolan behöver tid för 

fri lek där de får möjligheten att utgå ifrån sina intressen och behov.  

 

 



 

29 

 

Det sociala samspelet 
 

I intervjuerna med barnen framkommer det att den fria leken ger dem möjlighet att leka i 

grupp med flera barn. Gruppleken är en prioriterad aktivitet bland barn i förskolan och skolan 

vilket barnen anser är engagerande och lustfyllt. Barn som väljer att leka i grupp utvecklar 

oftast sin sociala förmåga genom att de samspelar med varandra. Barns känsla av gemenskap 

och tillhörighet gynnas av lekar som sker i grupp samtidigt som samarbetsförmågan ökar. Vi 

anser att det är viktigt att det skapas tillfälle för fri lek eftersom det ger barn möjlighet att leka 

i grupp och välja sina aktiviteter från sina intressen. När det gäller den styrda leken menar 

barn i förskolan och skolan att pedagogen oftast bestämmer en lek som han eller hon leker 

tillsammans med barnen i gruppen. Lillemyr (2002) menar att barn utvecklar sin samarbets-

förmåga genom att de får leka tillsammans. Lpfö98 betonar hur viktigt det är att barn får leka 

och samspela för att utveckla sin förmåga till interaktion. I leken kan barnen ha roligt med sin 

pedagog samtidigt som de kan ta del av pedagogens kunskaper. Enligt Vygotskij (1978; 2001) 

behöver barn vuxnas stöd för att nå sin närmaste zon för utveckling.   

 

Intervjuerna visar att skillnaden mellan barn i förskolan och skolan vad gäller den fria och den 

styrda leken är att barn i skolan kopplar samman deras kunskapsutveckling med lekar som 

sker tillsammans med barn och pedagoger. Barnen i skolan menar att de i en gemensam akti-

vitet tar lärdom av sina kompisars och pedagogers erfarenheter. Vi anser att olika åsikter och 

uppfattningar kan i grupplekar delas av barn och vuxna vilket ger barnen en möjlighet att ta 

del av andras kunskaper. På så sätt kan kunniga vuxna och barn dela med sig av sina lärdomar 

till barn som har mindre kunskaper.  

 

De intervjuade pedagogerna anser att leken gynnar den sociala kompetensen hos barn. I leken 

kan barn samspela, samarbeta och lära sig av varandra. Genom leken kan de även utveckla sin 

empatiska förmåga då de skapar förståelse för varandras olikheter och lär sig att anpassa sig 

till andras behov och önskningar. Förskolan betonar hur viktigt det är för barn att utveckla sin 

sociala förmåga genom den fria leken. Pedagoger i förskolan tar upp att barn lär sig omedve-

tet de sociala koderna genom att leka vilket är en spännande synpunkt i förhållande till barnin-

tervjuerna där det visar sig att barn är omedvetna om sin utveckling. Barn utvecklas utan att 

vara medvetna om det och på så sätt ökar deras erfarenheter och kunskaper genom att de leker 

och utforskar sin omgivning. Vi anser att det är viktigt att pedagogerna prioriterar leken i sin 

verksamhet och att de samtidigt gör barnen medvetna om sin utveckling genom att synliggöra 

lärandet för barnen. Det ökar barns självkännedom och motiverar dem i sitt lärande. Enligt 

Bergen och Fromberg (2009) främjar leken den sociala och emotionella förmågan hos barn.   

 

I skolan tar pedagogerna upp att rollspel är en viktig aktivitet som gynnar barns språk samt 

deras sociala kompetens. I rollspel får barnen en möjlighet att samspela och kommunicera 

vilket stärker deras interaktion med andra samtidigt som språkkunskaperna utvecklas. Vi an-

ser att barn är i behov av att leka rollekar då de får möjligheten att samspela med varandra och 

socialiseras i grupp. På så sätt skapar de en förståelse för andra, vågar ta kontakt och blir mer 

sociala. I rolleken sker en hel del dialog och samtal bland barnen vilket utvecklar deras språk. 

Barnen lär sig språket genom att lyssna på varandra och lära sig nya ord. Vi anser att det är 

viktigt att pedagogerna skapar många tillfällen där barn får möjligheten att tillägna sig åt roll-

spel där de får använda sitt språk och utveckla den. I intervjun tar pedagogerna i förskolan och 

skolan upp att samspelet utvecklas genom att barnen kommunicerar med varandra och känner 

gemenskap. Vi anser att barn genom att leka och kommunicera lär sig att våga uttrycka sig 

och inte vara blyga för omgivningen. Vygotskij (2001) benämner sådana aktiviteter för inter-

nalisering där han menar att barn genom att inta olika roller utvecklar sin sociala kompetens 
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och förståelse för olika sociala roller i samhället. Enligt Vygotskij kan barn med ett begränsat 

språk lära sig nya ord genom att leka med barn som har ett stort ordförråd. 

 

Enligt pedagogerna i förskolan och skolan skapar leken en känsla av glädje, samhörighet och 

gemenskap. Pedagogerna i förskolan anser att det är viktigt att organisera lekar där barn får 

samspela och stärka sin gruppkänsla. Barn som blir uteslutna i leken får en möjlighet genom 

samspelövningar att bli en del av gemenskapen. Pedagogerna anser att det är viktigt att ge 

eleverna stöd vid sådana situationer. Vi anser att det är oerhört viktigt att som pedagog vara 

medveten om något barn blir utesluten från gemenskapen. Det är något som pedagogerna i 

förskolan betonar mer än i skolan. Anledningen till det kan vara att förskolan är mer upp-

märksam när det gäller att upptäcka sådana situationer då de är flera som tar hand om ett antal 

barn. I skolan är det oftast en ensam pedagog som har ansvar över ett flertal barn vilket kan 

orsaka att pedagogen eventuellt inte uppmärksammar barn som inte får delta i leken och ge-

menskapen. Wehner Godée (1993) menar att barn är i behov av pedagogernas hjälp när de 

inte får vara med i leken. Pedagogen behöver använda sig av samspelövningar för att få dessa 

barn att känna sig accepterade och bli en del av gemenskapen. 

 

Fantasins utveckling i leken 
 

I intervjuerna framkommer det att pedagoger anser att barns fantasirika tänkande gynnar 

barns skapande och kreativa förmåga. Barn behöver leka mycket för att stimulera sitt fantasi-

fulla tänkande vilket är positivt för deras utveckling menar pedagogerna. Vi anser att det är 

viktigt att barn får tid till lek och tillgång till olika material så att de kan använda sin fantasi 

och bli mer idérika. Pedagogerna i skolan tar upp hur barn i ensamlek kan utveckla sin fantasi 

genom att föreställa sig olika situationer. Det utvecklar barns abstrakta tänkande och deras 

förmåga att vara uppfinningsrika. När man som pedagog ser barn som själva leker är det vik-

tigt att inte störa barn i deras fantasifulla tänkande. Vi anser att ensamlekar berikar barns upp-

levelser och gynnar deras tankeförmåga.   

 

Vygotskij (1995) tar upp att förmågan till ett fantasirikt tänkande och skapande utvecklas i 

leken genom att barn får en möjlighet att introduceras för nya och spännande saker som finns 

tillgängliga i verksamheten. Enligt Vygotskij har fantasin sin utgångspunkt i barns tidigare 

erfarenheter. Barn som leker ofta får rikare erfarenheter vilket stimulerar deras förmåga till 

fantasi.  

 

Den kreativa förmågan 
 

De intervjuade pedagogerna i förskolan och skolan anser att barn behöver pedagogers stöd i 

leken för att barnen skall kunna utveckla sin kreativitet och vidga sina erfarenheter. Det kan 

pedagogen göra genom att erbjuda olika material som stimulerar barns nyfikenhet och aktiva 

tänkande. I leken utvecklas barns kreativa förmåga och aktiva skapande. Det kreativa tänkan-

det stimuleras genom att pedagoger erbjuder barn nya lekar och nytt material som utvecklar 

barns nytänkande Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att pedagoger har en 

möjlighet att utveckla barns kreativa tänkande när de väljer att engagera barnen i aktiviteter 

som ökar deras vilja att upptäcka nya saker i sin omgivning. Leken möjliggör nya upptäckter 

för barn vilket har sin utgångspunkt i deras tidigare erfarenheter. Enligt Vygotskij (1995) an-

vänder sig barn av tidigare upplevelser och erfarenheter som en utgångspunkt för sitt kreativa 

tänkande. Vygotskij kallar den kreativa förmågan för den reproducerade aktiviteten. Vi anser 

att leken ökar barns kreativa förmåga vilket i sin tur utvecklar barns lärande och logiska tän-

kande. Genom att barn i förskoleåldern får möjlighet till lekar som utvecklar deras kreativa 

tänkande kan de i senare åldrar använda sig av sitt idérika tänkande vilket underlättar kun-
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skapsinlärningen i skolan. Kreativitet är något som uppskattas i skolan och Lpo94 betonar hur 

viktigt det är att barn kan använda sin kreativitet för att utveckla sin kunskap.    

Didaktiska konsekvenser 

I den här delen av undersökningen kommer det att beskrivas de didaktiska konsekvenserna 

utifrån vårt resultat och det som har framkommit i diskussionen. Vi lägger fokus på det vi 

anser är viktigt att tänka på i förhållande till vår kommande yrkesroll. 

 

Leken är viktig 
 

I våra intervjuer med barn och pedagoger framkommer det att leken är nödvändig i både för-

skolan och skolan. Leken har en väldigt stor betydelse för barn i förskoleåldern eftersom den 

ger barnen en grund för att kunna ta till sig nya kunskaper i äldre åldrar. I förskolan upptäcker 

barnen sin omgivning och blir mer nyfikna på att utforska leken. I skolan visar det sig att bar-

nen motiveras genom att utgå från leken när de lär sig. Det är viktigt med leken för att barnen 

skall utveckla sitt lärande på ett lustfyllt sätt. Om barn inte hade fått en möjlighet till lek hade 

deras utveckling begränsats. Barnen har en förmåga att lära sig omedvetet i leken och det är 

viktigt att pedagoger gör barnen medvetna om deras lärande. Pedagogerna kan synliggöra 

lärandet för barnen när de leker. Om inte leken hade funnits så anser vi att barnen inte hade 

lärt sig något som till exempel, matematik och språk. I leken utforskar barn sin omgivning och 

utvecklar sina kunskaper och erfarenheter. När barn inte får leka isoleras de från omvärlden 

och får svårigheter att samspela med andra. 

 

Konsekvenser av att pedagoger inte ser barnets bästa 
 

Under VFU- perioden har vi upplevt att vissa pedagoger har en tendens att inte utgå från bar-

nets behov och intressen. Det är något som vi anser hämmar barnets utveckling. Med det me-

nar vi att barnet inte får ett livslångt lärande om inte pedagogen uppmärksammar barns intres-

se och väljer att utgå från det i verksamheten. Pedagoger bör ta in leken för att barnen skall 

känna att det är lustfyllt och spännande att utforska sin omgivning. Om pedagoger väljer bort 

leken riskerar barn att tappa sin lust för lärandet. Med det menar vi att om pedagoger inte tar 

vara på barns intressen finns det en risk att barnen blir omotiverade och tappar intresset för 

lärandet. Av vår egen erfarenhet har vi varit med om att vissa pedagoger endast utgår från sin 

planering och inte från barns behov. Som pedagog är det viktigt att tänka på att alltid lyssna 

på barnet och planera verksamheten med hjälp av barnets intressen. Det på grund av att peda-

goger skall utveckla en trygghet hos barnen för att ett lärande skall utvecklas.  

 

Ett exempel på en negativ upplevelse som vissa barn kan få i den styrda leken anser vi är då 

pedagogen kan pressa ett barn in i en lek då barnet själv inte vill. Med det menas att ett barn 

exempelvis är utstött i klassen och sedan pressas till att samarbeta med de andra barnen som 

kränker henne/honom. Självkänslan hos barnet som blir utstött försvinner vilket hämmar bar-

nets utveckling. 

 

Pedagogers roll i leken 
 

Pedagoger i förskolan och skolan har en viktig roll i barns lek. Av våra egna erfarenheter har 

vi varit med om att pedagoger oftast är med i leken för att utveckla barnens lärande. Pedago-

gerna möjliggör lärandet genom att organisera leken. Med det menas att pedagoger oftast har 

ett syfte med leken exempelvis att barn skall lära sig turtagning, socialt samspel och utveckla 

sina kunskaper. Det är viktigt att pedagoger skall vara med i leken för att kunna se om det 
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finns barn som har svårigheter i vissa situationer för att sedan hjälpa barnet att övervinna svå-

righeterna. Ett exempel kan vara att man som pedagog tränar matematik med barnet om det 

har matematiksvårigheter och riskerar att inte uppnå målen. Pedagogerna har en viktig roll att 

genom leken fånga barnens intresse för vissa ämnen. Det är viktigt att uppmuntra dessa barn 

med svårigheter för att stärka bland annat deras självkänsla. Om inte pedagoger deltar i bar-

nens lek finns det risk att pedagogen inte får en inblick i vad barnet kan men även att man 

som pedagog inte ser uteslutna barn. Vår slutsats är att pedagoger väljer att använda sig av 

leken i verksamheten för att leken hjälper barnen att utvecklas på ett positivt sätt. Med det 

menar vi att leken ger barn möjlighet att utvecklas socialt, kognitivt och känslomässigt.  

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer anser vi har fungerat bra eftersom det som har framkommit stämmer 

överens med syftet. Under intervjuerna ställdes även relevanta frågor som skulle få ett flyt i 

intervjun. Intervjuer med både barn och pedagoger planerades på så sätt att vi hade tillgång 

till ett enskilt rum där de kunnat känna att de kan tala ut i en fridfull miljö. Kvale (2007) me-

nar att det är viktigt att skapa en bra stämning där barn och pedagoger vågar vara öppna för 

oss som intervjuare. Papper med de renskrivna intervjuerna behandlades med varsamhet så att 

inga utomstående fick tillgång till dem innan de var avkodade. Med att de är avkodade menas 

det att det inte skall gå att ta reda på vare sig vem respondenten är eller vilken förskola eller 

skola barnen och pedagogerna befinner sig i. Intervjuerna ordnades sedan i kategorier som 

tydligt visar personens uppfattning kring leken. Vi försökte hitta vägar för att hitta kategorier 

som tydligt uttrycker olika sätt att tänka (Kihlström, 2007). 

 

Det genomfördes åtta barnintervjuer och åtta pedagogintervjuer sammanlagt. Tjugo informa-

tionsbrev skickades ut till barn och pedagoger i förskolan och i skolan. Vi ansåg att det funge-

rade bra när intervjuerna genomfördes med barnen och pedagogerna. Barnen och pedagogerna 

kände sig trygga under intervjun och kunde berätta om sina konkreta upplevelser kring leken.  

 

Pedagogerna i intervjuerna hade bra beskrivningar på lekens betydelse, men oftast kändes det 

som att man som intervjuare bör ha följfrågor för att få ut så mycket som möjligt till vår un-

dersökning. Vissa barn behövde följdfrågor för att få dem att förklara sina uppfattningar. Det 

var svårare att intervjua barnen än pedagogerna eftersom barnen inte kunde vara lika detalje-

rade som pedagogerna. Barnen kunde inte formulera sig tillräckligt. Barnen i intervjuerna 

svarade väldigt kort och hade ibland svårt för att formulera sig. Vi anser att det är viktigt att 

bygga en relation med respondenterna. På så sätt ökar deras förtroende för oss som intervjua-

re. Det tar även författarna Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) upp. Både barnen och 

pedagogerna vågar berätta om sina upplevelser om man som intervjuare skapar en god rela-

tion med dem. För att få barnen att våga prata och känna sig trygga så spelar miljön en viktig 

roll. Det tas även upp av författarna Doverborg och Pramling Samuelsson. Intervjuer genom-

fördes i enskilda rum där barn och pedagoger inte behöver känna att de kommer att bli störda 

under intervjun. Det upplevde vi som positivt men även att barnets koncentration inte stördes. 

Barnen och pedagogerna hade möjligheten att svara på frågorna och kvalitativa intervjuer har 

fungerat bra för att ta reda på deras åsikter om vårt syfte. En fundering som framkom var om 

vi hade intervjuat mer än åtta barn och pedagoger i förskolan och skolan så hade man som 

intervjuare troligen kunnat få fler uppfattningar om lekens betydelse. 
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Förslag till fortsatt forskning 
I vårt empiriska underlag har vi inte inriktat oss på konflikter som kan uppstå i leken. Något 

som vi funnit intressant är att observera hur konflikter kan uppstå och hur pedagoger bemöter 

barn som har svårt för att samspela. Ur ett genusperspektiv är det möjligt att undersöka poj-

kars och flickors lek. Hur leker pojkar och hur leker flickor? Av vår egen erfarenhet skiljer sig 

pojkars och flickors lek åt och genom en undersökning kan det vara spännande att se om det 

stämmer i verksamheten.  

 

Vi har i den här studien använts oss av en förskola och en skola. Det hade varit väldigt intres-

sant att undersöka lekens betydelse i flera förskolor och skolor samt göra en jämförelse mel-

lan de olika verksamheterna. Förslag till fortsatt forskning kan även vara att jämföra leken i 

en kommunal skola med en Montessoriskola och se hur pedagoger förhåller sig till leken. 

 

Övrigt 

Vi vill avsluta vår studie med ett citat som vi anser stämmer bra med vår undersökning: 

 

”Barns erfarenhet tar nästan alltid lekens form. Att leka i barndomen är det samma som att 

samla erfarenheter, och dessa samlade erfarenheter föder i sin tur nya kunskaper, nya käns-

lor, nya önskemål, nya handlingar och nya färdigheter”  

 

    Tjukovskij (1975) 
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  Bilaga 1  

Informationsbrev till pedagoger 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarutbildningen med inriktning mot förskola 

och skola vid högskolan i Borås. Just nu gör vi vårt examensarbete, en studie som ska under-

söka barns och pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för lärandet. Vårt syfte med 

intervjuerna är att ta reda på hur barn och pedagoger talar om leken och dess innebörd.  

 

I vårt arbete kommer vi att följa de etiska principerna från Vetenskapsrådet där det bland an-

nat tas hänsyn till att alla uppgifter kommer vara konfidentiellt, vilket innebär att namn på 

barn och pedagoger kommer att fingeras i vår studie. Intervjun är frivillig och man har även 

rätt att avbryta frågesamtalet. All information som vi får i undersökningen kommer enbart att 

användas till vårt examensarbete och inte i något annat sammanhang. Vi har tänkt använda 

oss av bandspelare för att lättare gå tillbaka till intervjun vid analysen. Detta inspelade materi-

alet kommer efteråt att raderas.  

 

Vi har tänkt använda oss av intervjuer i vår studie som vi genomför med både barn och peda-

goger. Vi hoppas få ditt medgivande till en intervju. Vi skickar även med intervjufrågorna 

någon dag innan intervjun så att ni hinner förbereda er. Intervjun kommer att ta cirka 20 mi-

nuter. Om ni har några funderingar eller frågor kan ni ringa eller vända er till oss via mejl.  

                                            

Tack på förhand! 

 

Djenada Placo XXXXX@hotmail.com  076 XX XX XXX 

Fadia Schallala XXXXX@hotmail.com  076 XX XX XXX 

 

 

 

Namnteckning: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

E-mail: 

 

___________________________________________________________________________ 
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Informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarutbildningen med inriktning mot förskola 

och skola vid högskolan i Borås. Just nu gör vi vårt examensarbete, en studie som ska under-

söka barns och pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för lärandet. Vårt syfte med 

intervjuerna är att ta reda på hur barn och pedagoger talar om leken och dess innebörd.  

 

I vårt arbete kommer vi att följa de etiska principerna från Vetenskapsrådet där det bland an-

nat tas hänsyn till att alla uppgifter kommer vara konfidentiella, vilket innebär att namn på 

barn och pedagoger kommer att fingeras i vår studie. Intervjun är frivillig och man har även 

rätt att avbryta frågesamtalet. All information som vi får i undersökningen kommer enbart att 

användas till vårt examensarbete och inte i något annat sammanhang. Vi har tänkt använda 

oss av bandspelare för att lättare gå tillbaka till intervjun vid analysen. Detta inspelade materi-

alet kommer efteråt att raderas.  

 

Vi har tänkt använda oss av intervjuer i vår studie som vi genomför med både barn och peda-

goger. Vi skulle behöva ert medgivande för att göra intervjuer med ert barn. Vi kommer även 

att tillfråga respektive barn om deras medverkan. Intervjun kommer att ta cirka 20 minuter. 

Om ni har några funderingar eller frågor kan ni ringa eller vända er till oss via mejl. 

                                            

Tack på förhand! 

 

Djenada Placo XXXXX@hotmail.com  076 XX XX XXX 

Fadia Schallala XXXXX@hotmail.com  076 XX XX XXX 

 

 

 

Medgivande 

 

Jag ______________________godkänner att mitt barn _________________deltar i intervjun 

under hösten 2009. 

 

Jag__________________godkänner INTE att mitt barn_________________deltar i intervjun 

under hösten 2009. 

 

 

Namnteckning:  

 

___________________________________________________________________________
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Intervjuguide 

 
Till pedagoger 

1. Vad heter du? 

 

2. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

3. Hur länge har du arbetat på denna förskola/skola? 

 

4. Anser du att leken är viktig? Om ja, motivera varför! 

 
5. Vad är lek enligt dig själv? 

6. Varför leker barn? 

7. Hur ser du som pedagog på lekens betydelse för barns lärande? 

8. Använder du som pedagog leken med ett speciellt syfte? Motivera! 

9. Kan du ge exempel på hur ni i verksamheten använder den fria leken och styrda leken? 

10. Vad tror du att barnet kan utveckla genom leken? 

Till barnen 

1. Vad heter du?  

 

2. Hur gammal är du?  

 

3. Vad brukar du göra när du inte är på förskolan eller i skolan? 

 
4. Vem brukar du leka med? 

5. Varför leker du just med XX? 

6. Vad brukar ni leka när ni själva får bestämma? 

7. När de vuxna bestämmer, vad brukar ni leka då? Ge exempel 

8. Tycker du om att leka när det är fri lek eller när pedagogen bestämmer? I så fall var-

för? 

9. Tror du att man kan lära sig något av att leka? Vad i så fall? 

10. Tycker du att leken är viktig i förskolan/skolan? I så fall varför? 

 

 

 


