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Inledning 

I denna uppsats på avancerad nivå studeras leken som mänskligt fenomen. Det kan tyckas lätt att 

avgöra skillnaden mellan allvar och lek eller skillnaden mellan arbete och fritid. Lek och fritid är 

närstående begrepp vilket gör att lek och arbete kan utgöra ett motsatspar, men är begreppen allvar 

och lek eller arbete och lek egentligen så enkla att skilja åt? 
1
 

 

Inom skolan idag betonas att det ska vara lustfyllt att lära. Eva Johansson och Ingrid Pramling 

Samuelsson har undersökt förhållandet mellan lek och lärande. Leken och lärandet har många 

gemensamma faktorer, de är inte synonyma, men inom leken ryms både lärande och bildning menar 

dessa forskare. I skolans värld finns konkreta exempel på arbetssätt där man genom samtal och 

gemensamt utforskande vill väcka elevernas genuina intresse och få dem att lära för sin egen skull. 

Tillsammans med läraren och gruppen söker eleverna i bästa fall svar på autentiska frågor. 

Ramfaktorer i skolan som har att göra med tid, rum och gruppsammansättning att göra, brukar 

anges som hämmande faktorer för det lustfyllda och genuina lärandet i vilket eleverna lär först efter 

att deras egen nyfikenhet väckts till liv. (För att både lek och lärande ska vara möjligt, måste ett 

visst mått av frihet och eget val finnas med som en förutsättning för lärandet, min egen formulering, 

gå till källan!) 

 

Tankar om lek och vad lek kan vara som presenteras i denna uppsats, sträcker sig bortom skola och 

barnens värld och in i allas våra möten med intryck utifrån och inifrån. Själva hanteringen av 

intryck och känslor lämnar jag därhän, för att fokusera på reaktionerna som följer på dessa. 

Reaktioner på intryck och känslor tror vi bearbetar och utagerar som en form av lek. I mitt arbete 

utgår jag från filologen och kulturhistorikern Johan Huizinga studier av leken i Homo Ludens, 

psykoanalytikern Donald Winnicotts Lek och verklighet och Eva Johanssons och Ingrid Pramlings 

undersökningar av modern forskning kring förhållandet lek och lärande.  

 

Det finns redan många uttryck och formuleringar som ger fog för att alla människor ständigt leker 

och har lekt fram förhållandet till den egna personen och till omvärlden; att leka med tanken, att 

leka med ord, att leka med någons känslor, den allvarsamma leken, kärlek, parningslek, fri lek, 

vilda lekar, lekande lätt, lek för lärande, lekstuga, lekpark och lekskola, lekkamrat. Även äldre 

benämningar som lekbröder och lekman, lekare, smälek. Ordet lek visar på en mångfald ord som 

har med lust, kreativitet, samvaro och planering att göra eller relaterar till låg status, något 

okomplicerat och enkelt. Tar man dessutom med närbesläktade ord för lek, utökas uttrycken och 

företeelserna för lekliknande aktiviteter. I norskan tillexempel heter det de olympiske leker, istället 

för som på svenska de olympiska spelen och på tyska Olympische spiele. Spel och lek är relativt 

närbesläktade begrepp och med ordet spel följer också begrepp som rollspel, sällskapsspel, lustspel, 

samspel, och musikskapande spel blir genom ordet spel också delar av ordet lek varpå också tydliga 

regler för leken tillkommer. På tyska används bara ordet Spiel som begrepp för vad vi i svenskan 

                                                      
1
 jfr Huizinga 14-17 
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betecknar med både lek och spel och i viss utsträckning sport. Man leker och spelar för att skapa 

och återskapa något, för det mesta i all enkelhet, som ett tidsfördriv eller kanske för att samspela 

med andra och i bästa fall lära sig något och samtidigt ha kul.  

 

En allsköns uppsjö användningar av ordet lek finns således redan i vårt språkliga medvetande. På 

sätt och viss granskas därför i denna uppsats ett påstående som jag tycker man kan anse är språkligt 

vedertaget. Trots att den breda användningen av ordet lek i språket, har dess betydelse framförallt 

kommit att symbolisera något som främst barn har fallenhet för och förmåga att ägna sig åt om de 

får en möjlighet. Enligt nationalencyklopedin på nätet definieras lek som en ”aktiv verksamhet som 

bedrivs endast i nöjessyfte och ofta kollektivt, särskilt av barn”
2
.  

 

Genom definitioner av begreppet lek som liknar nationalencyklopedins, kan påstås att en av barns 

rättigheter - är att få leka, vilket formuleras i barnkonventionen. Här vill jag bara påpeka att jag inte 

på något sätt är kritisk mot varken barnkonventionen eller att ett barn ska ha rätt att leka. En 

museipedagog på historiska museet i Stockholm kan påstå att barnen på vikingatiden inte fick leka, 

eftersom de var tvungna att arbeta med sysslor som ansågs passande för att hjälpa och försörja 

familjen. Det får mig att undra. Kan inte lek och arbete kombineras? Vad skulle det kunna kalls för 

som min 20-årige bror gör när han som brevbärare står och sorterar brev och fantiserar om att han 

är en robot? Vad gör jag som 30-åring när jag leker med tanken att köpa ett hus eller planerar 

lektioner? Är det dagdrömmeri, en skapande verksamhet eller skulle även detta kunna kallas för 

lek? 

 

 

 

                                                      
2
 http://www.ne.se/sok/lek?type=NE  

http://www.ne.se/sok/lek?type=NE
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Bakgrund – varför är frågan aktuell? 

Frågan om vad lek är och vad som ryms i lekbegreppet är aktuell eftersom man både i skolans värld 

och i övriga samhället gör så tydliga skiljelinjer mellan lek och arbete. Leker gör man på fritids 

eller på fritiden. Samtidigt diskuteras hur barn lär och många idag anser att leken är en form eller en 

del av lärandet, således finns även utrymme för av läraren styrd lek i undervisningssyfte i skolan. 

På förskolan diskuteras hur pass styrd leken ska få vara, många värnar den fria leken i 

utvecklingssyfte och en kompletterande styrd tid då barnen arbetar konkret med exempelvis lera 

som en del en planerad arbetstid inom olika typer av teman? Förskola och skola formar individer, 

där bestäms hur man arbetar tillsammans och där uppmuntras vissa beteenden och tankesätt och 

andra bestraffas.  

 

I skolan överförs värderingar och där fostras vi till samhälleliga varelser
3
. I den fria leken får barn 

möjlighet att själva utforska maktrelationer och hur dessa skapas och upprätthålls eller förgörs. 

Miljön är konstrad och kontrollerad och består av individer som huvudsakligen räknas som barn, 

och står utanför delar av samhälleliga lagar och regler. Man anmäler till exempel vanligen inte 

misshandel bland barn till polisen.  Många av individerna anses ännu inte förstått vikten av att 

samarbeta eller att kunna sätta sig in i hur andra människor uppfattar en situation. Sällan kan 

eleverna förstå anledningen till att de befinner sig i förskolan eller skolan och inse att de ska nå 

vissa mål eller utvecklas i en särskild riktning. Att de ska utföra ett arbete som ska föra deras 

utveckling mot ett förutbestämt mål. För sig själva skapar de säkert mål som trots allt kan ses som 

meningsfulla, exempelvis att hinna göra så många tal i matteboken som möjligt, eller leka med ett 

särskilt föremål, för de påtagligt ska kunna skörda frukten av sitt arbete. Konkurrensen med övriga 

elever är alltjämt påtaglig
4
. I denna miljö kan styrd lek, undervisning och möjlighet till skapande 

utgöra en kreativ oas eller en understimulerande miljö utan tillräcklig fysisk aktivitet, frihet och 

relationsutbyte.  

 

I skolan är det vanligt att begreppen lek och arbete står i motsats till varandra. ”Du får sparken, tror 

du att det här är ett dagis eller vad är det här för lekstuga?! Här inne arbetar vi, leka får du göra på 

rasten eller på fritids!”
5
 Leken på raster och på fritids är också kontrollerad både av vuxna och 

andra barn, det är svårt både för individer och mindre grupper av elever att avgränsa sig med från 

andra i en skolmiljö. Så en fri lek i ordets inre bemärkelse förekommer trots allt sällan på en 

förskola eller på en skola, vilket också är välkänt. Begreppet fri lek används då man vill låta barnen 

i grupp själva sätta reglerna för verksamheten, lösa konflikter och rangordna sig hierarkiskt och 

kreativt lösa problem de ställs inför inom särskilda ramar för den fria leken.   

 

Leken som en av barnens rättigheter har haft stort utrymme under 1900-talet. Rätten till ledighet 

och semester har också varit viktiga frågor. Jag skulle vilja påstå att det är för att människan 

behöver vara ledig och fri från den rumsliga kontrollen av den egna kroppen. Inte för att människor 

vill befrias från arbete över huvudtaget, visserligen sliter arbete på kroppen, men framförallt 

                                                      
3
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(LGR 11) Under rubriken Skolans 

uppdrag, andra stycket och Grundläggande värderingar, stycke ett och två. 

4
 Jämför John Dewey Skolan och samhället från 1899 s. 63 i Individ, skola och samhälle med hans 

filosofiska texter i urval.  

5
 Anteckningar av formuleringar jag hört lärare i förskoleklass och i första klass tilldelat elever under 

min praktik.  
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eftersom kroppen inte är fri. Michel Foucault skriver i Övervakning och straff från 1975 om 

kontroll av kroppar och disciplinering inom det militära, i fabriker, fängelser och samhälleliga 

institutioner som skolor som kom att bli norm i västvärlden under 1700-talet
6
. Människan har behov 

av att hitta rum där de är fria från denna kroppsliga kontroll tror jag. Ett sådant rum som fått allt 

större betydelse för människor på senare år är sociala medier, såsom internet och sms-

kommunikation. Sådana rum kan anses vara relativt fria, varför de anses inkräkta på det arbete som 

ska utföras i skolan eller på arbetsplatsen, eftersom de ”stjäl” arbetstid. Arbetsplatser som Google 

låter sona anställda jobba 20 % av arbetstiden i projekt de själva väljer för att ta vara på deras 

kreativitet
7
. Internet har också i allmänhet inneburit att flera arbetare kan arbeta hemifrån utan att 

bli isolerade.   

 

Leken som behandlas i denna uppsats står inte i motsats till arbete eller allvar, den är snarare en 

skapande kraft och medel för oss människor att konstruera världen och samspela med denna. 

Motsatsen till att inte leka är att inte göra något alls, att inte bearbeta något alls, varken kroppsligen 

eller mentalt i tankarna i form av planering eller skapande.  

 

I litteratur om lärande för yngre barn påpekas vikten av lek som inslag för lärandet
8
. Eftersom 

lärande inom denna typ av litteratur anses vara en del av leken, vill jag undersöka hur långt 

lekområdet kan anses sträcka sig. Är det bara barn som behöver lek för inlärning och samspel med 

omvärlden? Jag vill undersöka vad valda författare anser omfattas av lek och varför. 

 

 

                                                      
6
 Michel Foucault Övervakning och straff kapitlen De fogliga kropparna och Medlen för en god 

dressyr. Även Hanna Arendt skriver om detta i Människans villkor under rubriken Avskaffandet av 

den döda egendomen till förmån för den levande tillägnelsen s. 157. ”Ingenting är mindre gemensamt 

och undandrar sig så bestämt medelbarheten som de kroppsliga glädjeämnena och plågorna, kroppens 

lust och olust, vilka inte kan ses eller höras och som därmed undandrar sig offentligheten. Av samma 

anledning finns det inget tillstånd där människan är mer fördriven från livet i världen ännär hon helt 

och hållet kastas tillbaka in i sin egen kropp, så att säga förbannas dit – t.ex. under slaveri eller 

outhärdliga smärtor”.  

7
 http://www.nytimes.com/2007/10/21/jobs/21pre.html  

8
 Se exempelvis  

http://www.nytimes.com/2007/10/21/jobs/21pre.html
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Litteraturöversikt – tematisk 

Friedrich Schiller skriver i sina fjortonde och femtonde estetiska brev från slutet av 1700-talet om 

människans lekdrift. Människan har två grundläggande drifter, formdriften, som vill upphäva tid 

och rum och stoppa förändringar medan den sinneliga driften vill ge tiden ett innehåll vilket bygger 

på att förändring sker. Den sinneliga driften vill bli bestämd medan formdriften vill bestämma. 

Formdriften står för de nödvändiga och den sinneliga driften för det fria. Om bara den sinneliga 

kraften styr präglas livet av tillfälligheter och egoistiska infall, styr formdriften stagnerar man under 

dogmer och blir konservativ. I våra handlingar verkar båda dessa krafter och vi behöver båda för att 

kunna existera. Båda krafterna är förutsättningar för varandra och båda måste göra eftergifter och 

inskränkningar för att kunna samarbeta. Växelverkan mellan dessa drifter, då samtidigt 

nödvändigheten upphävs kallar Schiller för lekdriften, i 
9
.  Lekdriften upphäver allt moraliskt tvång 

från formdriften och allt fysiskt tvång från den sinneliga driften. Allt tvång upphävs i leken och 

driften att upphäva allt tvång är således lekdriften. Om man tänker sig att drifterna skulle kunna 

symboliseras av ett objekt så skulle den sinneliga driften symboliseras av liv (materiell närvaro i 

alla sinnen). Formdriften skulle symboliseras av gestalt (egenskaper hos tingen och deras 

förhållande till tankekrafterna). Lekdriften skulle kunna symboliseras av levande gestalt eller 

skönhet (alla estetiska egenskaper hos fenomen) Skönhet finns bara hos det levande objektet om 

detta är estetiskt tilltalande och skönhet finns bara i det döda tinget om detta är estetiskt tilltalande. 

När lekdriften styr en människa är denna fullt ut en människa. ”Språkbruket betecknar med lek; det 

som varken är subjektivt eller objektivt är tillfälligt och ändå varken till det yttre eller inre utövar 

tvång.”   

 

Elias Norbert beskriver i Civilisationsprocessen från 1937-39, hur vi sedan medeltiden blivit allt 

mer strikta i vår indelning avseende vem som gör vad i samhället. Företeelser etiketterades och blev 

prydligt insorterade i rätt fack.  

Lek var något som allmänt kom att tillskrivas barn och något man möjligen ägnade sig åt på 

fritiden. Leken hade hur som helst inte med arbete eller konstruerande att göra. I den sociala 

ingenjörkonstens tidevarv, analyserades lek och fick sina egna tider och platser. Samtidigt som 

många av sysslorna som inte benämnts arbete kom att benämnas så och på så vis kunde många 

olika typer av arbete avlönas. Både hos Karl Marx och hos exempelvis Hannah Arendt,  

 

Om hur lekbegreppet hänger ihop eller står i motsats till arbete 

Hanna Arendt, en tysk politisk filosof, skriver i Människans villkor från 1958 om hur det moderna 

konsumtionssamhället bygger på arbete. Hellre än ett konsumtionssamhälle vill Arendt kalla det 

moderna samhället för ett arbetssamhälle. I arbetssamhället är arbetet befriat från uppdelningen 

mellan exempelvis slavar och fria män, som i antikens grekland. Arbetet tillhör alla, dvs. alla olika 

                                                      
9
 Schiller: 76-77. De två grundläggande krafterna den sinneliga och formkraften beskriver han 

utförligare i tolfte och trettonde breven. Breven var till en början tillägnade en vän, en dansk hertig, 

men reviderades efter hand och trycktes i bokform 1801. Skriften berör tankar om frihet.  
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typer av verksamhet räknas som arbete. I de flesta teorier om arbete, skriver Arendt, räknas lek som 

motsatsen till arbete. Det allvarliga i livet som är underkastat tvång för att inte lida nöd är arbete 

resten är det fria livet och betecknas lek. Alla verksamheter utom det arbetet för brödfödan blir en 

hobby
10

. // Om arbete skriver Arendt att det i det antika Grekland var nära sammankopplat med 

tvånget att arbeta för brödfödan. Arbetet för att få maten till bordet eller arbetet med att få kläder på 

kroppen eller skriva, räkna eller diska eller städa, ta hand om djur eller sköta handelsavtal var inte 

något fria män skulle ägna sig åt. Deras uppgift var att vara politiker, att leva det fria livet i Polis 

och i offentligheten, allt kroppsarbete tilldrog sig i den privata sfären och då av slavar. I det 

moderna samhället är det mesta av arbetet förlagt till offentlighetssfären medan friheten från det är 

privat.  

 

Leken som ett av de största begreppen för mänsklig verksamhet och mänsklig frihet  

Johan Huizinga beskriver i sin bok Homo Ludens – den lekande människan, som skrevs 1938, hur 

leken är något grundläggande i den mänskliga naturen. Leken är inte specifik för människan, han 

ser den även hos djur. Grundtesen är att alla de mänskliga kulturyttringarna bygger på lek. Han ser 

intensiteten och förmågan att entusiasmera som lekens innersta väsen och leken är motsatsen till det 

logiska och förnuftiga, den är oförnuftig
11

. Språkskapandet är en ordlek. I språket menar Huizinga, 

växlar människan mellan ”stoff” och tanke. Kulturlivet har sin grund i myten och kulten, allt 

människan företar sig har sin rot i leken
12

. Huizinga tar upp begreppet allvar som brukar användas 

som motsats till lek och påpekar att även leken kan vara allvarlig. Skrattet hör inte alltid samman 

med leken även om lek kan framkalla skratt, människor leker ofta på djupaste allvar.  

 

Leken är ett fritt handlande och blir man påtvingad en lek så leker man inte längre. Barn och djur 

leker för att de har glädje av det och ”däri ligger deras frihet”. För en vuxen ansvarig människa är 

leken en funktion, som hon skulle kunna vara utan. Behovet finns men det härrör ur det nöje som 

leken bereder. Man leker på fritiden. Leken är inte det vanliga eller egentliga livet, den innebär att 

man flyr och gör något som är på låtsas och bara på skoj. Det allvarliga uppfattas som primärt.  

 

Huizinga anser alltså att det finns begränsningar för lek, eftersom leken förutsätter frihet kan man 

aldrig bli tvingad att leka. Leken är skör, framförallt när man leker den med andra. Om någon 

bryter mot de regler som satts eller sätts upp för leken, uppstår ilska och besvikelse. Kulturen 

bottnar i lek och språket bottnar i ordlekar, men det finns en gräns menar Huizinga även om 

kulturen bottnar i lek så är den inte det alltid.  

 

Tyskan och japanskan har de mest omfattande begreppen för lek, de flesta andra språk har många 

ord för de företeelser som skulle kunna betraktas som lek. Många språk har inte alls ett substantiv 

för just lek. Där ett substantiv finns har också utvecklats ett motsatsord till lek i svenskan finns 

allvar, se resonemanget ovan. I svenskan omfattar leken exempelvis inte alla de typer av spel och 

sporter som inbegrips i det tyska begreppet. Vi har, spel, lek och kamp eller sport.  

                                                      
10

 Arendt s. 174-176 Hannah Arendt beskriver i Människornas villkor också tre människotyper som 

hon ser som samhällsideal i efterkrigstidens Europa, bland annat Homo Faber - den tillverkande 

människan, Animal Laborans – den fysiskt arbetande människan och slutligen människan som 

politisk varelse, d.v.s. en talande och samtalande varelse.  
11

 Huizinga s.9-16 

12
 Winnicott s. 76 
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Donald Winnicott (antingen här eller under nästa rubrik) beskriver en psykologisk aspekt av 

lekandet i sin bok Lek och verklighet från 1971. ”Att leka är att göra” menar han, dvs. leken är inte 

bara en inre process, men inte heller något yttre okontrollerbart. Leken går att kontrollera, när man 

kontrollerar något utomliggande, behöver man göra saker, att göra tar ”tid och plats” I språket 

menar Huizinga, växlar man mellan ”stoff till tanke”, språkskapandet är en ordlek. I myten och 

kulten har kulturlivet sin bakgrund allt har sin rot i leken
13

.  

 

Leken förutsätter en djup koncentration på ett lekområde, ett område som inte finns inom individen, 

men inte heller i den yttre världen. Däremot samlar barnet fenomen och föremål från den yttre 

verkligheten till lekområdet, det man inhämtat förs samman med den inre, personliga verkligheten. 

Barn som leker anlägger en drömkänsla över det man leker. Winnicott vill se en utveckling i barns 

lek från lekande till gemensamt lekande och vidare till kulturella upplevelser. Lekandet förutsätter 

känslan av tillit, den förutsätter också kroppen, dels eftersom man hanterar objekt och dels eftersom 

leken förutsätter kroppslig ”upphetsning”. Upphetsningen får inte bli för stark i de ”erogena 

zonerna” eftersom koncentrationen på leken då bryts. I grunden är leken alltid tillfredställande, 

även om den kan leda till ångest, men blir ångesten för stark bryts koncentrationen på leken. De 

njutningselement som väcks i leken får inte bli för starka för att leken ska kunna fortsätta, blir de 

det måste leken följas av en klimax. Om klimax uteblir uppstår en känsla av förvirring och fysiskt 

obehag som bara kan läkas med tiden. En alternativ klimax kan uppstå, exempelvis att fokus från 

leken flyttas till en föräldrareaktion eller liknande. Leken är spännande och svår eftersom den ligger 

i det subjektiva inre och det som kan uppfattas objektivt i den gemensamma verkligheten och 

samspelet mellan dessa
14

.  

 

Kanske bara i lekandet, är barn och vuxna fria att vara kreativa. Bara genom att vara kreativ kan 

man hitta självet och bara i leken är kommunikation möjlig, uteslutet direkt kommunikation
15

.   

 

Winnicotts huvudpunkter är att barns lek uppstår i frigörelsen från modern, att det tar tid och plats 

och att leken är ett tredje område förutom människans inre värld och den yttre världen så finns 

också lekområdet. Leken utövas av både barn och vuxna, hos barn i form av lek och hos ungdomar 

och vuxna som en koncentration. I psykoterapi möts terapeuten och patienten i lekområdet och 

leken är väsentlig för att de ska komma någon vart tillsammans. Kan den ene eller andra parten inte 

leka händer ingenting. En terapeut måste kunna leka och måste även kunna ge sin klient verktyg att 

leka. Winnicott utökar leken och lekområdet till att omfatta hela det kulturella livet och upplevelsen 

av det vi kallar kultur.  

 

Finner man då någon avgränsning i lekområdet hos Winnicott. Ja, han framhåller störningar i 

utvecklingen där man skiljs från modern, framförallt nämner han avvänjningen och det första objekt 

man finner tröst, trygghet och lugn med (övergångsobjektet) och fenomen kopplat till detta. 

Övergångsfenomenen är kopplade till det första lekområdet och till leken Uppstår en störning här 

kan barnet utveckla en störd personlighet, som kan vara svår att komma till rätta med i senare år. 

                                                      
13

 Winnicott s. 76 

14
 Winnicott s. 90-92 

15
 Winnicott s. 93-94 
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Trygghet och lugn kan sökas på andra håll i droger eller så kan man bli besatt av något exempelvis 

en viss typ av föremål.  

 

Winnicott skriver också om skillnaden i att bara fördriva tiden i ett slags fantiserande och att 

drömma. När man lägger patiens eller funderar ut en alternativ fantasivärld så är man visserligen 

kreativ men man åstadkommer inget. Drömmar kan däremot ge något och leda någonstans eftersom 

de säger något om hur man upplever sin situation, menar han. För att kunna använda drömmar 

måste de tolkas så att man förstår hur man vill att det ska vara och därefter jobba åt det hållet. Om 

detta har något med lek att göra eller inte har jag svårt att avgöra. Däremot är det ett exempel på hur 

även Winnicott ingår i den kultur som idealiserar handlandet och görandet framför något annat,  

 

  

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Centrala begrepp: lek, fritid, frihet, allvar, arbete, tvång, ledig, tänka, planera osv.  

 

Begreppshierarkier:  

Sammanfattande om litteraturöversikten 

 

Lekens historia 

Författarna till merparten av de verk som jag använder mig i denna litteraturöversikt för att förstå 

begreppet lek, är tyskar. Tyskan har begreppet Spiel för att beteckna lek, ordet spel inbegriper ett 

moment av tävlan och regelmässigt ordnade tävlingar som delvis saknas i det svenska lekbegreppet. 

Som jag förstår är det svenska ordet för lek inte på samma sätt tyngt av allvarlig kamp som i tyskan. 

Ett tävlingsmoment inom det svenska ordet leka finns dock också exempelvis inom kamplekar,  
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Vilka lekte? och lite Nicholas Orme – medeival Children och av Elias Norbert och 

socialiseringsprocessen, Bourdieu, Foucault,  

Begreppet lek och dess etymologi på flera språk.  

I boken Den lekande människan (Homo ludens) från 1938 problematiserar nederländaren Johan 

Huizinga lekbegreppet och dess betydelse på olika språk genom att utgå från följande beskrivning 

för att hitta rätt begrepp.  

 

Lek är en frivillig handling eller sysselsättning som förrättas inom vissa fastställda gränser inom tid 

och rum i enlighet med frivilligt accepterade men obetingat bindande regler; den är sitt eget 

ändamål och återföljs av en känsla av spänning och glädje och medvetandet av något som är 

>>annorlunda>> än det >>vanliga livet>>.  Huizinga (s. 41 i nya, 38 i gamla) 

 

I den indoeuropeiska språkgruppen saknas ett gemensamt begrepp, varför Huizinga tolkar det som 

att lekbegreppet tillkommit relativt sent. På grekiska betecknas barnlek i första hand genom 

ändelsen – inda. För lek i allmänhet finns tre ord på grekiska, paidía, átyro och kamp och 

tävlingslekarna som betecknas av agón. I indiskan finns fyra olika ordtyper för begreppet lek. Det 

vanligaste är kridati, sedan kommer nrt som betecknar dans och föreställningar. Skämt, tärningsspel 

och gäckeri begreppsligörs genom divyati. Lilyati är också en typ av lek, vars betydelse stammar 

främst ur rörelse, men som även kommit att betyda lek. I kinesiskan finns heller ingen övergripande 

beteckning, ordet wan används för barnlek, men innebär också att vara sysselsatt med något på ett 

lekfullt sätt eller fördjupa sig i något utan ansträngning. För tävlingar och spel används orden 

tscheng och sai. På japanska finns ett övergripande begrepp för lek, nämligen substantivet asobi 

och verbet asobu. I de semitiska språken förekommer la’ab eller la’iba på arabiska. I latinet finns 

ett övergripande ord för alla typer av lek, ludus- ludere dessutom användes iocus i betydelsen skämt 

eller lustighet. I de latinska språken har sedan iocus betydelse breddats på ludus-luderes bekostnad 

och kommit att ersätta detta som begrepp för lek, exempelvis i franskans jeu, jouer, italienskans 

giuoco, spanskans juego, och rumänskans joc.  I de germanska språken finns tre ord för begreppet 

lek i de olika språken lek, spel och play. I gotiskan finns ordet laikan som betyder hoppa. 

Betydelsen har sedermera breddats och kommit att stå för lek i flera germanska språk, framförallt i 

de nordiska genom fornnordiskan, men även i högtyska och i anglosaxiska. I tyskan betecknas lek 

idag av Spiel och detta ord finns även i andra germanska språk. I fornengelskan användes en äldre 

form av ordet Spiel vid sidan av lâc och plega, nämligen spelian, men då i betydelsen föreställa 

någon annan. I engelskan är dock det tredje germanska ordet för lek vanligast, nämligen play. Play 

härstammar från plegan, som återfinns i fornhögtyska, fornfisiska och fornsaxiska såväl som i 

fornengelska. Plegan är en direkt handling som inbegriper att svara för något eller utsätta sig för en 

fara eller risk, det har att göra med en utförandet av en helgad handling och firandet av fester. 

Plegan och plikt är närbesläktade
16

.  

 

                                                      
16

 Huizinga s. 41-61 i nya gör han en etymologisk genomgång av lekbegreppen.  
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(Det svenska ordet lek härstammar således från det fornordiska ordet leik. Lek som begrepp verkar 

på många språk ha med rörelse eller föreställning att göra, institutionaliserad lek i vuxenlivet såsom 

sporter verkar ha fått egna beteckningar. De vanligaste orden för lek i de olika språken betecknar i 

första hand barns lek och bara i utsträckningen även vuxnas. Orden för lek verkar också beteckna 

många olika områden och inte sällan inbegripa rörelser som vattnets eller ljusets rörelser, dans eller 

musikspel. Kampen i lekarna och tävlingsmomenten återfinns i flera av lekbegreppen. I de 

germanska play, menar Huizinga att ordet lek också är besläktat med offergåva eller gåva som visar 

just på en ceremoniell bakgrund i ordens ursprungliga användningsområde.)  

 

För att definiera lek prövar Huizinga också att sätta detta i sammanhang med sina motsatser allvar 

och arbete. Allvar är fritt från lek, men leken är inte fri från allvar, vilket gör att lekbegreppet står 

över allvar i begreppshierarkin
17

.  

 

Leken som grund för kulturyttringar och exempel på dess anknytning till vetenskapen 

Huizinga spårar etymologiskt ordet Spiel eller lek inom de germanska språken till helgade 

handlingar. Dessa ceremoniella handlingar skulle också kunna uppfattas som grundläggande för 

kulturella uttryck. Den tes som Huizinga driver hårdast är ”att kultur uppstår i form av lek, att 

kulturen i sin upprinnelse är lek.”
18

 Leken är direkt och iakttagbar medan kulturen visar på ett 

historiskt omdöme. Handlingar för överlevnad omgärdas av lek. Lek övergår däremot inte i en 

kulturyttring, utan övergår till en ritual där själva lekandet står i bakgrunden. Lek i sig kännetecknas 

ofta av spänning och osäkerhet inför vad som ska hända.   

 

Ur leken, som en helig lek med svar på frågor som synes omöjliga att förstå eller förklara föddes 

filosofin. Gåtor är en vetenskaplig tävlan och lek. I de indiska Upanishaderna ställs gåtor som en 

del av offerriten och har en gudomlig funktion. På samma sätt ges gåtorna en magisk eller gudomlig 

funktion hos toradjafolket som bara ställer gåtor vid tiden för risets mognad, för att locka ut riset 

genom att besvara gåtorna på rätt sätt. Genom att turas om att ställa och besvara gåtor ger Oden och 

jätten Vafthrudnir svar på filosofiska frågor om världen och visar också prov på allvetande i 

Vafthrudnismal. Samma sak gör Oden och dvärgen Allviss i Allvissmal och liknande 

motsvarigheter finns också i Vedaböckerna och i grekisk mytologi
19

.  

 

Exempel på filosofiska gåtor i modern tid. Knappologi och Foucaults tankar om vetenskap, 

Nietzsche och den glada vetenskapen, samt knappologin. 

 

                                                      
17

 Huizinga 55-56 (60-61 i nya låneboken).  

18
 Huizinga 57 (s. 62 i nya) 

19
 Huizinga 129-134 
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Skillnader mellan barns lek och vuxnas lek och när leken avbryts  

Om lekandet är något som är grundläggande inom kultur och filosofi, så kan man tänka sig att alla 

leker Vad kännetecknar barns lek och vad skiljer den från de vuxnas? Vad är icke lek?  

 

Etymologiskt har de flesta kulturer ett ord för lek som i första hand anspelar på barns lek och i 

utsträckningen även betecknar lek eller spel i allmänhet. (Huizinga) 

 

Vad skiljer då barnens lek från de vuxnas? 

Winnicott har undersökt barnens utvecklingsprocess för att finna var lekande hör hemma i denna. 

Det finns en mängd relationer till lek som tar sig olika uttryck i individernas utvecklingsfaser. Från 

övergångsfenomen
20

 

 

 

 

Vad är icke lek? 

Donald W Winnicott skriver om leken ur ett psykologiskt perspektiv. Han menar att leken kan 

avbrytas och att leken mellan psykologen och den i behandling, måste fungera annars uppstår ingen 

kommunikation.  

Leken och språket 

 

Leken och skapandet 

Olle Ferm, en svensk historiker har undersökt humorn under medeltiden i Abboten, bonden och 

hölasset från 2002. I denna skriver han om lekar under medeltiden och utgår då från Eugene Finks 

lekteori. Fink ser leken som en särskild ”vara-form” som är uppbyggd av sex strukturelement; 

leksak, regel, glädje, gemenskap, mening och värld. Humorn är en sorts lek enligt Olle Ferm, en lek 

består av upplevelser som tolkas och ges innebörd något han kallar ”meningar”. ”>>Meningarna << 

är den mänskliga världens byggstenar. De finns inbäddade i allt mänskligt beteende – i tankar, tal, 

känslor, gester, återbörder – och konstituerar det strukturerade meningssammanhang människan 

                                                      
20

 Winnicott s. 91 Med övergångsfenomen menar han att de fenomen knutna till övergången från att 

vara i total beroendeställning, till att kunna manipulera och ta kontroll över föremål i samspel med en 

hjälpande hand kan barnet uppleva embryot till lek. All lek bygger på tillit.    
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lever i”
21

.  ”Meningarna” uttrycks, förmedlas och återges genom språket, men också genom 

kroppsspråk, musik, genom bild eller genom kombinationer av dessa. Under medeltiden uttrycktes 

humorn i lek med olika meningsskapande aktiviteter där leksaker ingick, exempelvis genom 

musikinstrument. I bilder förekom illustrationer av munkar med åsneben som en slags lek. En regel 

för humor är att finna en motsats till hur den man driver med vill framstå och istället belysa det ur 

denna motsatta synvinkel. Alla motinstanser är dock inte tillåtna, situation och omständighet avgör 

vad som uppfattas som komiskt. Skratt visar att man deltar i lekens gemenskap
22

.  

 

Leken och lärandet 

Bearbetandet av intryck, prövande av teser, provande av infall och testande av gränser 

 

 

                                                      
21

 Olle Ferm Abboten, bonden och hölasset s. 69. Resonemanget kring ”meningarna” bygger Ferm på 

Alfred Schutzs Collected Paper I, Peter Bergman & Thomas Luckmanns Kunskapssociologi och 

Robert Sokolowskis Introduction to Phenomenology  

22
 Olle Ferm Abboten, bonden och hölasset s. 69-70 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att analysera föreställningar om begreppet lek i vald litteratur.  

Vad innebär det att leka? 

Vilka kan leka? 

Vad är inte lek?  
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Metod 



 16 

Redovisning och analys av data 

 


