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Hur beskrivs lek i förskolans 
dokument? 
Hur ser chefer och pedagoger på lek? 

Sammanfattning 

Förskolan ingår i det svenska skolväsendet och är första steget i det livslånga lärandet. Detta lärande 

ska ske genom ett medvetet bruk av lek, enligt läroplanen för förskolan. Syftet med undersökningen 

var att ta reda på hur leken beskrivs på lokal nivå i förskolors dokument. Dessutom analyserades 

materialet utifrån barn- och kunskapssyn. En kommuns skolplan granskades. Förskolors hemsidor, 

arbetsplaner och kvalitetsredovisningar analyserades. Två intervjuer med ansvariga 

förskolechefer/rektorer genomfördes i samtalsform och några enkla frågor ställdes till pedagoger. 

Leken omnämndes på många olika sätt i dokument och intervjuer. Resultatet visade en tilltro till 

lekens värde, men den nämndes i stor utsträckning som ett medel för lärande, väldigt lite som viktig 

för sin egen skull. Den beskrevs som ett pedagogiskt redskap för att uppnå strävansmål inom språk, 

matematik, natur och teknik. Lekens innehåll, och hur man skapar förutsättningar för lek beskrevs 

väldigt lite i de undersökta förskolornas dokument. Den bild som framträdde vid granskningen visar 

att leken tenderar att tas för given på ett oreflekterat sätt. Även intervjuerna och enkäten gav samma 

bild. Arbetet pekar på behovet av att lyfta leken som ett eget målområde och samtidigt genomföra 

kompetensutveckling för att höja medvetenheten hos pedagogerna.  

Nyckelord 

Lek, förskola, lek i syfte att lära, lustfyllt lärande, barnsyn, kunskapssyn, läroplan, medvetet bruk av 

lek, kompetensutveckling.  
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1. Inledning  

En pojke får på låtsas en ”osynlig racerbil” i present av en pedagog . Pojken visar med hela sin kropp 

glädje över detta. Som barn brukar, utforskar han den nya ”racerbilen” genom att ”köra” runt på 

gården. Han skrattar högt och livigt medan han låter som en racerbil. När han passerar en grupp 

pedagoger som i klunga står och pratar tillsammans, stoppas han av en av pedagogerna som 

tillrättavisar honom och säger att vi skriker inte på gården - ”Gå och lek i sandlådan istället”. Pojkens 

ansiktsuttryck skiftar genast från glädje till besvikelse. Han gör som han blir tillsagd och sätter sig i 

sandlådan. Det dröjer därefter en lång stund innan han kommer igång med en ny lek. Pedagogerna 

”ser” inte pojkens fantasilek som något värdefullt och kopplar den inte till vikten av att öva inre 

föreställningar genom lek.  

Några barn kör med små plastbilar i rutschkanan. De ser hur långt bilarna kommer. De provkör också 

på trärampen bredvid. Därefter övergår de till att köra i grässlänten vid sidan om rampen. Det tar 

tvärstopp i det fuktiga gräset, så de återgår till rutschkanan och trärampen igen. En pedagog finns med 

och stöttar leken så att alla barn får utrymme att prova att köra med sina bilar. Genom att tillåta 

bilkörning i rutschkanan ger hon barnens utforskande lek status som meningsfull. På eftermiddagen 

fortsätter leken inomhus. Barnen kör med bilar på ”ramper” som de byggt av klossar. Pedagogerna 

samtalar om hur de ska kunna utmana barnen vidare, t ex genom att ta in annat material så att de kan 

få fler upplevelser av ”friktion”. 

Två olika leksituationer som bemöts med helt olika förhållningssätt från de vuxna. Hur kan det 

komma sig? Vilken syn har de olika pedagogerna på lek? De flesta håller nog med om att leken är 

viktig för barns utveckling och lärande. Men hur är dess status egentligen? Är lek något som barnen 

själva ska utöva, men som pedagoger inte ska delta i? Kan lek vara viktig för sin egen skull och därför 

värd att skydda och stötta? Är leken viktig här och nu eller enbart som en metod för utveckling och 

lärande?  

Förskolans läroplan är tydlig med att leken har en viktig roll i förskolepedagogiken. Där beskrivs 

leken som grundläggande för barns utveckling och lärande (Skolverket 1998/2010:6). Samtidigt talas 

om att ”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (1998/2010:5) följt av en rad mål att 

sträva efter. Så hur ska pedagoger förhålla sig till detta uppdrag?  

Bland forskare finns en farhåga att förskolan har närmat sig skolan istället för tvärtom. Förskolläraren 

och fil.dr Ingrid Engdahl talar i en artikel om ”tendenser till skolifiering av vardagen” (2011). Även 

fil.dr i pedagogik och leg.psykolog Birgitta Lidholt uttrycker en oro inför denna utveckling. Hon 

menar att de grundläggande behoven – omsorg, samspel och goda anknytningar är förutsättningar för 

lärande. Hon skriver: ”Den skoltradition, som håller på att ta över, utgår mer från ämnen och 

undervisning än från barns behov, intressen och utveckling” (2009:71). Inför revideringen av 

läroplanen för förskolan 2010, hade Skolverket som förslag att lyfta leken till ett eget målområde 

(Skolverket 2009). Men förslaget valdes sedan bort. Vilka konsekvenser kan detta ge, undrar vi?  
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Vi har valt att studera hur leken beskrivs i olika dokument och diskuterar vilka konsekvenser det kan 

få. Vi har också valt att lyfta fram vilken barnsyn och kunskapssyn som kommer till uttryck i de olika 

dokumenten. Dessutom har samtal genomförts med ansvariga chefer/rektorer för att få deras syn på 

ämnet. Vi har även belyst pedagogers synpunkter i en frågeenkät. 
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2. Bakgrund  

Den svenska förskolan har sitt ursprung i Fröbelpedagogiken, systrarna Moberg och i Alva Myrdals 

storbarnkammare (Korpi 2006). Leken sågs som viktig i Friedrich Fröbels tankegångar, vilka hade stor 

betydelse för hur de svenska barnträdgårdarna kom att se ut i början av 1900-talet. 50 år senare var 

krigstiden över och de flesta kvinnorna valde att istället stanna hemma med sina barn, men för många 

kvinnor fanns behovet av barnomsorg kvar. Daghemmen och lekskolorna gjorde entré i Sverige. 

Mellan 1950-1970 skiftade synen på barnomsorg och den blev allt mer populär och godkänd bland 

allmänheten i takt med att behovet ökade.  

1968 års barnstugeutredning hade som avsikt att föra samman daghemmens traditioner med 

verksamheten i lekskolorna. Utredningen lyfte jagutveckling, begreppsbildning och kommunikation 

som förskolans grundpelare. Därmed kom den traditionella förmedlingspedagogiken och 

utvecklingstänkandet att bytas ut mot en dialogpedagogik. 

Förskolelagen som innebar avgiftsfri förskola 525 timmar om året för sexåringar trädde i kraft 1975.  

Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987:41) gav leken en ställning där barnen 

förväntades lära genom lek och arbete. Leken ansågs bidra till barns lärande och deras förståelse för 

omvärlden.  

År 1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö 98, och fick därmed status som det första ledet i det 

svenska utbildningsväsendet. Från att tidigare haft Socialdepartementet som huvudman, hamnade nu 

även förskolan under Utbildningsdepartementet. Genom att ge förskolan en egen läroplan 

tydliggjordes att barns lärande är viktigt och att det börjar redan i förskoleåldern. Det talades om det 

livslånga lärandet och man skapade möjligheter för fler barn att gå i förskola. Juli 2001 infördes rätt 

till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa. Maxtaxa och rätt till förskoleverksamhet för barn till 

föräldralediga infördes 1 januari 2002. Allmän förskola för alla barn mellan 4-5 år infördes 1 januari 

2003 och från 1 juli 2010 gäller den allmänna förskolan även 3-åringar (Skolverket 2003). 

Det talas tydligt om lärande i läroplanen, men hur ska detta lärande gå till? Det talas i läroplanen om 

att leken är viktig för barns utveckling och lärande, och att ”ett medvetet bruk av leken...ska prägla 

verksamheten” (Skolverket 1998/2010:6). Utifrån detta sätt att beskriva lärande, d v s att det ska ske 

på ett lustfyllt sätt och genom medvetet bruk av lek, blir det viktigt att ta reda på vad lek är och hur 

lärande genom lek går till.  

Leken har alltid ansetts viktig i förskolan men den har betraktats som ”ett fenomen utanför den 

pedagogiska verksamheten” (Tullgren 2004:20). Pedagogen intog en passiv roll i förhållande till 

leken. Begreppet ”fri lek” kom att känneteckna den lek som är fri från vuxen inblandning (Lindqvist 

1996:50). Enligt Gunilla Lindqvist råder det en osäkerhet hos pedagogerna hur de ska förhålla sig till 

leken.  
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Intressant att notera är det förslag till revidering av läroplanen som Skolverket på regeringens uppdrag 

lade fram i september 2009. I denna revidering påtalades behovet av en tydligare skrivning när det 

gäller lek och skapande som man ville ha som egna målområden. Skolverket betonade vikten av en 

helhetssyn där de olika ämnesområdena inte skulle skiljas åt utan integreras med varandra. Att barn lär 

med alla sinnen var också något man betonade i sitt förslag till skrivning. Detta förslag antogs inte, 

och kan tolkas som att lekens roll i förskolan tonades ner och istället lyftes och stärktes målområdena 

matematik, språk, naturvetenskap och teknik i den reviderade läroplan som trädde i kraft 2010.  

I och med revideringen av Läroplanen för förskolan tydliggörs lärandet i förskolan ännu skarpare.  

”När utbildning och undervisning sker i organiserade former som i skolor och institut, ..., då uppstår 

med nödvändighet behovet av att välja ut och organisera det som ska gälla som kunskap värd att 

förmedla” (Linde 2006:5).Göran Linde talar om de olika arenorna där urvalet av lärostoff sker, 

nämligen formulering, transformering, och realisering. På formuleringsarenan sker utformandet av 

läroplaner, dessa transformeras i lokala skolplaner och arbetsplaner och realiseras ute i 

verksamheterna. Skrivningarna på de olika nivåerna får konsekvenser, menar Linde. 

Det finns en mängd olika lekteorier där olika perspektiv på lek framträder. Therese Welén (2003) har 

valt att sammanfatta dem i tre grupper: det utvecklingspsykologiska, det psykoanalytiska och det 

gränsöverskridande perspektivet.  

Inom den utvecklingspsykologiska lekteorin följer lekens utveckling barnets åldersstadier och teorin 

bygger mycket på Jean Piagets stadieteorier där leken ses som ett uttryck för barns tänkande. Han 

menade att leken är ett sätt att förvandla verkligheten till inre mentala strukturer och en bearbetning av 

erfarenheter (Welén 2003:26). 

Inom den psykoanalytiska lekteorin betraktas leken som terapeutisk. Enligt Sigmund Freud kunde 

barnet i leken projicera ångest och aggressivitet på andra personer eller leksaker. Erik Homburger 

Erikson utvidgade Sigmund Freuds tankar om lek och kallade den ”ett försöksuniversum” (Welén 

2003:27). 

Inom den gränsöverskridande lekteorin menar man att barns lekar präglas av det sammanhang barnen 

växer upp i. Här ryms Gregory Bateson m fl. kommunikationsteori, Lev S Vygotskijs och Alexej N 

Leontjevs kulturhistoriska teori och George Herbert Meads funktionella perspektiv på lek. Gregory 

Bateson menade att det viktigaste barn lär i leken är att det finns roller och att ord och handlingar 

betyder olika beroende på sammanhang.  Lev S Vygotskij och Alexej N Leontjev menade att barnet 

växer in i samhället genom leken. Det är så man lär sig förstå språk, handlingsmönster, 

begreppssystem och värderingar (Welén 2003:29). George Herbert Mead menar att barnet i lekrollen 

utvecklar ett socialt jag som ger barnet sin egen plats i det sociala systemet (Welén 2003:33).  

2.1 Litteraturgenomgång   

Leken har ett annat ursprung än lärandet. Leken är barns egen värld och har betraktats som barns 

innersta väsen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003:210). I sitt verk ”Homo Ludens – den 

lekande människan” beskriver Johan Huzinga lekens väsen som han kallar en fri handling, någonting 

utanför det vanliga livet, som inte tjänar något nyttoändamål. Han menar att vi i leken har att göra med 
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en funktion som inte låter sig fullständigt bestämmas, varken på biologisk eller på logisk väg 

(1945:22). Den mänskliga naturen och kulturen vilar på leken och utan den blir vi inte människor, 

enligt Huzinga. 

Professor Kjetil Steinsholt beskriver leken som ett mentalt tillstånd där man blir lekt av något som är 

större än en själv – ”nämligen leken själv”(2012). Han kritiserar bruket av lek som ett pedagogiskt 

redskap som han kallar för att ”objektifiera” leken (2012). Den som har en avsikt med leken menar 

han ställer sig utanför leken och betraktar den som ett objekt, medan att leka handlar om ett djupt 

engagemang där man låter sig uppslukas av leken.  

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1987) konstaterar i sin internationella litteraturgenomgång av forskning 

om förskolebarns lek att ingen lyckats fånga leken i en övergripande teori. Vad man säger om lek 

beror på ur vilken synvinkel man betraktar den och hon menar att varje forskare på så sätt bidragit med 

sin pusselbit till att beskriva fenomenet lek. Birgitta Knutsdotter Olofsson själv beskriver leken som 

frivillig, spontan, inte målinriktad, okonventionell, oberoende av yttre belöning och dess viktigaste 

kännetecken är dess ”som-om-karaktär” (1987:20). Hon menar att i leken bearbetar barn sina 

erfarenheter och att den har ett värde i sig själv.  

Birgitta Knutsdotter Olofsson betonar de vuxnas betydelse för lekens kvalitet. Hon menar att det är de 

vuxna som skapar förutsättningarna för leken. ”En utvecklad och komplex lek uppstår bara i en 

lekstimulerande miljö med lekglada, tillåtande vuxna” (1991:36). För att uppnå detta krävs trygghet, 

ostördhet, samt att känna till de sociala lekreglerna - samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 

Tillämpningen av den lekpedagogik hon utvecklat kan studeras i ”De små mästarna” – ett 

förskoleprojekt där vuxnas positiva förhållningssätt till leken och deras aktiva medlekande bidrog till 

en utveckling av leken i barngruppen (Knutsdotter Olofsson, 2007). 

Lev S Vygotskij ansåg att leken är väsentlig för lärandet. Sandra Smidt beskriver Lev S Vygotskijs 

syn på lek: den skiljer sig från barns andra aktiviteter så att ”vid lek skapar barnet låtsassituationer” 

(Smidt 2010:145). Sandra Smidt sammanfattar Lev S Vygotskijs teori om lek i några viktiga satser. 

Vygotskij betraktar lek som viktig för kognitiv eller intellektuell utveckling. Vid lek skapar barnet 

låtsassituationer där förmågan att tänka på en sak som inte är närvarande eller uppenbar hjälper dem 

att börja tänka abstrakt. Vygotskij ser lek som tillägnelse av sociokulturella vanor. Barnen spelar roller 

och hittar på regler som förklarar och strukturerar leken. Dessutom menar han att ”I leken befinner sig 

barnet alltid över sin ålder, sitt vardagsbeteende; i leken är det som om det vore ett huvud högre än sig 

själv” (Vygotskij 1967 refererad till i Smidt 2010:159). 

I den utvecklingspedagogiska teorin, som har formulerats av Ingrid Pramling Samuelsson och Maj 

Asplund Carlsson, ses leken som en arena för lärande. De menar att lek och lärande är omöjliga att 

skilja åt (2003). När barn leker gör de inte detta för att lära sig något, de har helt enkelt intentionen att 

leka. Läraren har å sin sida intentionen att något ska läras. Dessa till synes motstridiga perspektiv - 

barns intentioner mot vuxnas blir, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Johansson, den vuxnes 

utmaning. De menar att pedagogens uppgift är att rikta barnens uppmärksamhet mot lärandemålet. 

Genom att ha en klar bild av vad man vill att barn ska lära sig och att kunna upptäcka det i barnens 

agerande, gör man lek och lärande till en integrerad helhet i förskolepedagogiken. Barns intention och 

perspektiv är alltså i fokus i utvecklingspedagogiken, och pedagogens roll är att fånga och utmana 

barns värld genom variation omkring det innehåll som barn ska utveckla ett kunnande om.  
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2.2 Tidigare forskning 

År 2006 genomfördes en undersökning om relationen mellan lek och lärande i en målstyrd verksamhet 

av Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson. Syftet var att bidra med kunnande och diskussion 

om relationen mellan lek och lärande. Den leksyn författarna till studien företräder är den 

utvecklingspedagogiska, d v s lek som ett medel för lärande. 

Totalt fullföljde sex arbetslag och deras barngrupper hela projektet. Lärarna som deltog hade olika 

bakgrund och erfarenhet. 114 barn i åldrarna 1-9 deltog i projektet, som pågick under drygt två år. 

Datainsamling skedde genom videoobservationer, intervjuer, spontana samtal och samtal med lärarna 

utifrån några videoobservationer av deras arbete. Frågorna som ställdes berörde lärarnas syn på lek 

och lärande, vad man menar är viktigt i arbetet med lek och lärande, hinder och möjligheter och hur 

man ser på sin roll i lek. Även barnen intervjuades i syfte att se hur de ser på lek och lärande.  

Ett genomgående drag i studien var lärarnas starka tilltro till lekens goda kraft och betydelse för 

lärande. Lärarnas beskrivning av lek kan sammanfattas med några förgivettagna karaktäristika: ”lek 

och lärande hänger samman, barn lär varandra i leken, det lustfyllda lärandet” (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006:179). I studien framkom även dilemmat som uppstår mellan lek och lärande. 

Lärandet kom oftast att handla om ett ämnesinriktat lärande, som exempelvis matematik, läsning och 

naturvetenskap, detta på bekostnad av barns fantasi och kreativitet. Trots en stark känsla för att lek är 

ett viktigt redskap för lärande så tog ändå den traditionella förmedlingspedagogiken överhand, enligt 

studien. Johansson och Pramling Samuelsson menar att de möjligheter till samspel som pedagogerna 

skapade i den pedagogiska verksamheten var beroende av vad som var i fokus för pedagogen – d v s 

att då lärande var pedagogens intention fick leken en underordnad betydelse. 

För att förstå pedagogers bemötande av och förhållningssätt till barns lek behöver man ta reda på 

vilken barnsyn som råder. Med barnsyn menas enligt Eva Johansson ”hur vuxna uppfattar, bemöter 

och förhåller sig till barnen som personer” (2005:77). I sin undersökning, tillsammans med Annika 

Jansson och Ingrid Pramling Samuelsson på uppdrag av Skolverket, har Eva Johansson försökt få 

bättre kunskap om den pedagogiska verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. Studien påvisade 

en mångfald av förhållningssätt gentemot barn. Eva Johansson beskriver dessa i form av följande 

teman (2005:77–128):  

Barn är medmänniskor: Pedagogen har en strävan att möta barnet på dess egna villkor. Barnet ses som 

en meningsskapande person och där verksamheten anpassas till barns intentioner, behov, erfarenheter 

och intressen. Barnet ges verkliga möjligheter till egna val och beslut. 

Vuxna vet bättre: Pedagogerna tycks främst ha ett ovanifrånperspektiv. Vuxnas idéer om vad som är 

rätt går före barnets förståelse och upplevelse av situationen. Barnet kan ges en känsla av kontroll men 

den vuxna genomför ändå sina avsikter. Barnet ges möjlighet att välja inom de ramar som den vuxna 

gett. Barnet vet inte alltid sitt bästa utan den vuxna måste ”lotsa” barnet till rätt handling.  

Barn är irrationella: Barns strävanden uppfattas som irrationella, planlösa och utan intentioner eller 

mening. Det handlar om att hindra och begränsa barns agerande, eftersom barnet gör något som inte 

tycks ha någon annan mening än att överskrida gränser för det tillåtna. 
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I undersökningen (2005) studerades också hur pedagoger avgränsar och strukturerar barns lärande och 

hur lärandesituationer utnyttjas i vardagen. Man såg en stor spännvidd mellan pedagogernas syn på 

lärande och kunskap, allt ifrån att se barnet som någon som ska ta emot kunskap av den vuxna till att 

se barnet som en person med resurser. Eva Johansson har strukturerat pedagogers syn på lärande enligt 

följande tre teman: 

Tilltro till barns förmåga: Med detta förhållningssätt visar pedagogen stor tilltro till barnens förmåga 

att lära. Man tar fasta på barns intentioner, man försöker förstå och stödja barnens lärande genom att 

synliggöra detta på olika sätt. Man utmanar barnen att tillsammans finna lösningar på problem.  

Avvakta barns mognad: Pedagogens förhållningssätt präglas av att anpassa innehållet efter barnets 

ålder och mognad. Man ser barnets oförmåga och hejdar dess egna initiativ. Den vuxnes ambition är 

att lära ut det som utifrån hennes perspektiv är viktigt. Resultatet och/eller produkten är det centrala. 

Straff och belöning: Pedagogerna intar en övervakande roll och inriktar sig främst på barnens 

bristande förmåga. Genom positiv eller negativ förstärkning sker lärandet, d.v.s. att pedagogerna 

berömmer och belönar önskvärt beteende hos barnen och vid oönskat beteende bestraffas eller hotas 

barnen till lydnad. Därför behövs heller inga resonemang eller orsaksförklaringar. 

2.3 Sammanfattning 

Lek kan beskrivas på många olika sätt, allt ifrån att ses som viktig för sin egen skull till att se den som 

ett redskap för lärande. Detta visar hur svårt ämnet lek är och låter sig inte fångas i några korta 

meningar. Den litteratur som presenterats i detta kapitel är bara några exempel på olika beskrivningar 

av lek.  

De olika barn- och kunskapssyner som presenterats ovan får avgörande betydelse för vilka möjligheter 

till lek och lärande som skapas i den pedagogiska verksamheten, och blir därför viktiga att ta med i 

detta arbete enligt vår uppfattning. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur leken beskrivs på lokal nivå i förskolors dokument. 

Dessutom kommer materialet att analyseras utifrån barn- och kunskapssyn. I vårt arbete kommer vi att 

granska text och dess konsekvenser på formulerings- och transformeringsnivå. Vi kommer också att ta 

reda på förskolechefers/rektorers syn på lek och lärande och samtala med dem om skrivningarna i 

olika dokument. Pedagogers syn på lek och lärande kommer att undersökas i en enkel frågeenkät.  

Frågeställningarna är: 

På vilket sätt skriver förskolor om lek i förskolans dokument? 

Vilken barnsyn och syn på kunskap finns representerat i de olika dokumenten? 
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4. Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som kommer att användas i analysen av resultatet. 

4.1 Lek för sin egen skull 

Johan Huzinga framställer leken som en fri handling utan nyttoändamål. Genom leken blir vi till som 

människor (1945). Kjetil Steinsholt beskriver leken som ett mentalt tillstånd där man låter sig 

uppslukas av leken (2012). Birgitta Knutsdotter Olofsson skildrar lek som en mental inställning. Det 

är ett förhållningssätt till verkligheten där det som sker inte ska tolkas bokstavligt (1991:18). Vi 

definierar detta perspektiv som lek för sin egen skull. 

4.2 Lek i syfte att lära 

Den utvecklingspedagogiska teorin, som formulerats av Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund 

Carlsson, ser leken som ett medel för lärande. Den vuxnes roll är att rikta barnets uppmärksamhet mot 

olika lärandeobjekt och detta sker genom lek (2003). Vi definierar detta perspektiv som lek i syfte att 

lära. 

4.3 Barn- och kunskapssyn  

Materialet kommer också att analyseras utifrån Eva Johanssons definition av barnsyn och 

kunskapssyn: Barn är medmänniskor, Vuxna vet bättre, Barn är irrationella, Tilltro till barns förmåga, 

Avvakta barns mognad, Straff och belöning (2005).
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5. Metod 

Här presenteras valet av metod, hur urvalet av informanter och datainsamlingen gått till, samt hur 

databearbetningen genomfördes. Materialet granskades utifrån frågeställningarna: På vilket sätt skriver 

man om lek samt vilken barnsyn och syn på kunskap finns representerat i de olika dokumenten? De 

teoretiska perspektiven Lek för sin egen skull, Lek i syfte att lära samt Barn- och kunskapssyn 

användes som analysredskap. Under pågående arbete framkom ytterligare kategorier: Lustfyllt 

lärande, Kompetensutveckling och Dokumentation kontra lek. Dessa bedömdes som viktiga 

komplement och behövdes för att återge en mer rättvis och heltäckande bild av materialet.  

5.1 Val av metod 

De metoder som användes hade både kvantitativa och kvalitativa inslag eftersom syftet med arbetet 

var att analysera hur och i vilket sammanhang ordet förekom i de olika dokumenten. Rodney Åsberg 

menar att uppdelningen av kvantitativ och kvalitativ metod är orimlig. Däremot menar han att data kan 

belysa både kvalitativa och kvantitativa egenskaper hos fenomen (2001:275). Även Birgitta Kullberg 

(2004) är inne på liknande tankegångar då hon menar att man skapar en konstlad motsättning då man 

försöker särskilja kvantitativ och kvalitativ metod. 

Till en början undersöktes om ordet lek användes i de olika dokumenten. I nästa steg var syftet att ta 

reda på hur leken beskrivs. Här fick arbetet en kvalitativ ansats. Det kvalitativa förfarandet kan enligt 

Pål Repstad handla om att karaktärisera, ”det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos ett 

fenomen” (2007:13). I detta steg analyserades kvalitativa egenskaper hos fenomenet, d v s på vilket 

sätt beskrivs lek.  

En fördjupning i problemställningen skedde då intervjuer i form av samtal genomfördes. Cato 

Bjørndal (2005) definierar intervju som en typ av samtal med olika grad av struktur, från den 

standardiserade intervjun med hög grad av struktur till den mer ostrukturerade samtalsintervjun. Med 

utgångspunkt i de lokala styrdokumenten så som skolplan och arbetsplaner, men också med 

undersökningen av hemsidor och kvalitetsredovisningar som bakgrund, genomfördes samtal med två 

förskolechefer/rektorer. Dessa samtal hade en låg grad av struktur. De innehöll öppna frågeställningar 

med möjlighet till följdfrågor och egna reflektioner under samtalets gång. Syftet var att få ”förståelse 

för den intervjuades perspektiv” (Bjørndal 2005:90). Det genomfördes med hjälp av en intervjuguide, 

med hög grad av flexibilitet och med möjlighet att ”ändra frågornas ordningsföljd utifrån hur intervjun 

utvecklas” (2005:92). Samtalsfrågorna hade skickats i förväg till informanterna. 

Som komplement ställdes även några enkla frågor i en enkät till pedagoger i kommunen som 

sammanställdes kvantitativt. En enkät med slutna frågor och relativt färdiga svarsalternativ användes 

för att snabbt och enkelt få jämförbara svar från många respondenter. Styrkan i detta förfarande ser 

Cato Bjørndal som att det ger ”förhållandevis precis information från ett betydligt större antal 

individer än som annars skulle vara realistiskt med andra metoder” (2005:99).   

Att angripa ett problemområde med flera olika metoder i samma projekt kallar Pål Repstad (2007:28) 

”metodtriangulering”. Syftet var att få de olika informanternas uppfattning om och förståelse av 
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fenomenet, de två samtalsintervjuerna på ett fördjupat plan och enkätfrågorna på ett mer övergripande 

plan. De olika dokumenten utgör en tredje röst som även fick ligga till grund för samtalen. Man gör 

det osynliga och det för givet tagna till föremål för reflektion och granskning (Kullberg 2004:66). 

Materialet granskades utifrån kriterierna syn på lek och lärande samt barn- och kunskapssyn. 

5.2 Urval och avgränsning av empiri  

För att på ett enkelt och smidigt sätt få en inblick i många förskolors beskrivning av sin verksamhet 

granskades förskolors hemsidor. I den kommun som undersöktes fanns alla förskoleavdelningar 

representerade på egna hemsidor, sammanlagt 8 förskolor med totalt 35 avdelningar. 

I den aktuella kommunen beskrivs målen för förskolans verksamhet i en skolplan. Denna granskades 

tillsammans med dokument från de olika förskolorna i kommunen. Dessa samlades in via mail där en 

förfrågan skickades till de förskoleansvariga/rektorer för respektive verksamhet. De ombads att skicka 

arbetsplaner, kvalitetsredovisningar och liknande dokument till oss som de själva tyckte beskriver 

deras verksamheter. Dessa underlag representerade 8 förskolor. 

Skolplanen i den kommun som granskats uttrycker mål att sträva mot för förskolan, och bygger i sin 

tur på läroplanen. Dessa mål är underlag för förskolans arbetsplaner. Ansvaret för att dessa 

arbetsplaner upprättas är förskolechefer/rektorer på respektive enhet och därför genomfördes samtal 

med två förskolechefer/rektorer. Urvalet av dessa två skedde utifrån olika aspekter. Den ene 

representerade en verksamhet vars dokument vid en första genomläsning helt saknade beskrivning av 

lek, vilket vi fann intressant och ville samtala med den ansvarige om. Den andre hade vid mailkontakt 

visat stort intresse för arbetet. Denne hade skickat rikligt med dokument från sina verksamheter och sa 

sig vara villig att bidra ytterligare till vårt arbete och vi valde också att intervjua denne. 

Endast två förskolechefer/rektorer intervjuades, då syftet var att få en fördjupning i ämnet, snarare än 

en bredd. En enkätundersökning genomfördes där samtliga pedagoger i kommunen gavs möjlighet att 

delta. Intervjuer av pedagoger i verksamheterna skedde däremot inte. Vi avstod från att göra 

observationer ute på förskolor. Barns synpunkter har heller inte undersökts. Anledningen till denna 

avgränsning var att det var texter om lek som var föremålet för studien, och inte lek i praktiken.  

5.3 Genomförande 

Dokument som kom att granskas i undersökningen blev således: en kommuns skolplan à 10 sidor, en 

förskolas kvalitetsredovisning à 16 sidor, två förskolors gemensamma arbetsplan för alla avdelningar à 

12 sidor, arbetsplaner från två avdelningar à 9 sidor samt hemsidor motsvarande 64 st dokument 

utskrivna i A4 format. Sammanlagt granskades 111 sidor. Dokumenten representerar 8 förskolor. 

Vi fick endast ett fåtal svar på förfrågan om arbetsplaner och andra dokument. Endast 4 förskolor 

skickade någon typ av dokument. Förfrågan utgick via mail, och kan ha försvunnit bland alla andra 

brev i inkorgen. Personlig kontakt togs inte. 
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Informanterna fick innan samtalen en kort sammanfattning av den granskning av dokumenten som 

gjorts, dessutom fick de ta del av de gemensamma drag som vi funnit i dokumenten. De fick också 

frågor i mailform några dagar i förväg för att de skulle få en chans att förbereda sig. (bilaga 2) Tid och 

plats för samtalen fick informanterna själva föreslå. De ombads avsätta en timme för samtalen. 

Samtalsfrågorna var få och användes snarare som ett underlag. Vid samtalstillfällena deltog vi båda 

två och enklare anteckningar gjordes samtidigt som samtalen spelades in med diktafon. 

Efter en första granskning av hemsidor, arbetsplaner och kvalitetsredovisningar upptäcktes en markant 

skillnad mellan de olika dokumentens beskrivning av lek. Samtliga hemsidor skrev om lek i stor eller 

relativt stor omfattning. I de övriga dokumenten beskrevs lek i betydligt mindre omfattning. I detta 

skede väcktes en nyfikenhet inför hur det kunde vara en sådan skillnad i sättet att beskriva lek. Hur 

tänker pedagoger om lek och lärande? Vilken status ger pedagoger leken? 

Eftersom dessa tankar uppkom ganska långt fram i arbetet, föll valet på metoden enkätfrågor. 

Förhoppningen var att snabbt få en överblick över hur pedagoger själva ser på dessa frågor. En enkät 

skickades till samtliga pedagoger i den granskade kommunen. Uppskattningsvis skickades enkäten ut 

till ca 100 pedagoger via förskolechefer/rektorer. Det var 43 pedagoger av ca 100 tillfrågade som 

svarade på enkäten. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

5.4.1 Dokument 

Granskningen av dokumenten gick till så att förekomsten av ordet lek markerades. Här togs även med 

sammansatta ord där ordet lek ingick, såsom lek-hörnor, vatten-lek, rörelselek, språk-lek, roll-lek och 

liknande. Uttryck som anspelar på eller skulle kunna tolkas som lek noterades också. ”Lust” och 

”lustfylld”, ”lekfull” och ”lekfullt sätt” samt ”rolig” är exempel på sådana uttryck.  

Ambitionen var att skilja på lek för sin egen skull, respektive lek i syfte att lära. Dessa två kategorier 

utkristalliserades i samband med litteraturstudierna. Detta kallar Jarl Backman (2008:60) för en ”grov 

strukturering”. ”Den huvudsakliga analysen sker emellertid ofta kontinuerligt under själva 

datainsamlingsmomentet.” Det visade sig svårt att dela in orden i endast dessa två kategorier eftersom 

vi under den fortsatta databearbetningen fann uttryck som lekfull, lustfylld, skrivlust. Dessa uttryck 

fick utgöra en egen kategori - lustfyllt lärande. Detta tillvägagångssätt menar Backman kännetecknar 

det kvalitativa förfarandet. 

I samtliga hemsidor förekommer mycket bilder, dessa har vi valt att inte tolka eftersom det inte 

framkommer om det är en arrangerad lärandesituation eller en spontan lek som illustreras.  

5.4.2 Samtal 

Samtalen genomfördes med två förskolechefer/rektorer, fortsättningsvis kallade informanter. De 

bandade samtalen renskrevs på dator, ord för ord. Därefter markerades uttryck som berörde lek och 

lärande i de utskrivna dokumenten. De olika uttrycken sorterades i olika grupper beroende på innehåll 

och sju olika kategorier utkristalliserades: Lekens innehåll och dess förutsättningar, kunskap om lek, 
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lek som eget målområde, lek kontra dokumentation, lärande inför framtiden, lek i praktiken, lek för sin 

egen skull.  

Därefter sammanställdes de olika kategorierna i de tre huvudgrupperna lek för sin egen skull, lek i 

syfte att lära samt lustfyllt lärande. Under rubriken ”lek för sin egen skull” placerades lekens innehåll 

och dess förutsättningar, lek som eget målområde och lek för sin egen skull. Lärande inför framtiden 

sorterades under rubriken ”lek i syfte att lära”. Lek i praktiken fick ingå under rubriken ”lustfyllt 

lärande”.  

Kunskap om lek samt lek kontra dokumentation sammanställdes under egna rubriker eftersom dessa 

låg utanför ovan nämnda rubriker.  

5.4.3 Enkätfrågor 
Resultaten räknades samman och sammanställdes i en tabell.  

5.4.4 Granskning utifrån barn- och kunskapssyn 

I nästa steg granskades allt material utifrån barn- och kunskapssyn. Här användes Eva Johanssons 

(2005) kategorisering. ”Barn är medmänniskor, Vuxna vet bättre, Barn är irrationella, Tilltro till barns 

förmåga, Avvakta barns mognad och Straff och belöning”. Materialet bearbetades så att de olika 

uttrycken sorterades in under de olika kategorierna. 

5.5 Tillförlitlighet 

De insamlade dokumenten är alla aktuella, d v s den senast formulerade 

arbetsplanen/resultatredovisningen/skolplanen. Skolplanen antogs 2008-12-11 och gäller från 2009. 

Arbetsplanerna har upprättats från 2009-11-30, läsåret 2011-2012, respektive ht 2012. 

Kvalitetsredovisningen reviderades 2011. I några fall uppges inte datum, men då vår förfrågan gällde 

det senast formulerade dokumentet, utgår vi från att det också är detta som delgivits oss. Hemsidorna 

granskades 2012-11-03. Allt insamlat material i form av arbetsplaner, kvalitetsredovisningar, 

diktafoninspelning samt enkäter finns bevarade och kommer att sparas till och med juni 2013. 

Utskriften av diktafoninspelningen har genomlästs och godkänts av informanterna. Hemsidorna är 

offentliga dokument som finns att tillgå via kommunens hemsida.  

Enligt Sven Hartman innebär validitet att ”ett forskningsmaterial ska vara relevant för 

problemställningen”, och att ”det ska finnas en samklang mellan material och problem” (2003:44).  

Det insamlade materialet har hög aktualitet och är därmed tillförlitligt. Då det var text som skulle 

analyseras i undersökningen måste förfarandet att insamla dokument betraktas som relevant för 

problemställningen. Enkätundersökning användes som komplement, och en fördjupning i syfte att 

förstå och kunna tolka dokumenten genomfördes i form av samtal. 

Vi gör inte anspråk på att resultaten är generaliserbara för förskolan utan vi vill väcka frågan om 

lekens roll i förskolan och dess betydelse för lärande. 
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5.6 Etiska aspekter 

Alla informanter, såväl förskolechefer/rektorer som deltagande pedagoger i enkätundersökningen 

informerades skriftligt (bilaga 1) om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 

1990). Dessa innebär: 

Informationskravet: alla medverkande informerades om syftet med undersökningen 

Samtyckeskravet: allt deltagande var frivilligt 

Konfidentialitetskravet: inga namn på deltagande informanter och verksamheter nämns i arbetet  

Nyttjandekravet: det insamlade materialet används endast i detta arbete 

Informanterna har fått ta del av den skriftliga sammanställningen av samtalen och båda har godkänt 

denna. Råmaterialet kommer efter godkännande av arbetet att förstöras, dock senast juni 2013. 
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6. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av de olika delarna i undersökningen. Under de olika rubrikerna 

Sammanställning av enkäten och dokumenten, Lek för sin egen skull, Lek i syfte att lära, och Lustfyllt 

lärande presenteras resultaten av dokumentgranskningen, samtalen och enkätundersökningen. I två 

separata avsnitt redovisas kategorier utifrån samtalen som bedömdes ligga utanför ovanstående 

rubriker, men som tillförde ytterligare perspektiv på lek i förskolan. Dessa är Kompetensutveckling 

och Dokumentation kontra lek. Slutligen presenteras resultat från granskningen ur perspektivet Barn- 

och kunskapssyn. 

6.1 Sammanställning av enkäten och dokumenten  

Enkät till verksamma pedagoger 

 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer dåligt Ogiltig 

Jag har kunskaper i hur 

man stödjer barns lek. 
38 st 4 st 

 

 
1 st 

Jag anser att min roll 

som pedagog är att 

delta i barns lek. 

19 st 21 st 1 st 2 st 

Barns lärande skall 

dominera 

verksamheten. 

30 st 12st  1 st 

Barns lek skall 

dominera 

verksamheten. 

28 st 13 st  2 st 

Pedagoger skall arbeta 

medvetet med barns 

lekutveckling. 

41 st 2 st   

 Ja Nej   

Brukar ditt arbetslag 

planera för lek? 
40 st 2 st  1 st 

Svar från 43 av 100 st tillfrågade.  

I enkäterna förelåg det en stor samstämmighet gällande lekens roll i förskolan. Alla instämde helt eller 

delvis i påståendena ”Barns lek skall dominera verksamheten” och ”Pedagoger skall arbeta medvetet 
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med barns lekutveckling”. Samtidigt svarar 30 st att de instämmer helt i påståendet att ”Barns lärande 

skall dominera verksamheten”, 12 st instämmer delvis. När det gäller påståendet ”Jag har kunskaper i 

hur man stödjer barns lek” instämmer 38 st helt, 4 st instämmer delvis. Ungefär hälften av de 

tillfrågade instämde helt i påståendet ”Jag anser att min roll som pedagog är att delta i barns lek”, 

hälften instämde delvis. I enkäten ställdes också frågan ”Brukar ditt arbetslag planera för lek?”. I stort 

sett alla svarade ja, endast 2 st svarade nej. 

I de olika dokument som granskats nämns lek i ganska stor omfattning och på många olika sätt. 

6.2 Lek för sin egen skull 

6.2.1 Dokument 

I de olika dokumenten fann vi många uttryck för lek. Uttryck som fri lek, dramalek, rörelselek, 

grupplek och andra beskrivningar av lek var vanligt förekommande. På en förskola kunde vi läsa att 

man använde sig av lekhörnor.  

6.2.2 Samtal 

I samtalen framkom tydligt hos båda informanterna att leken är grunden i förskolan. En informant 

uttrycker att verksamheten ”består av 90 % utav lek”. ”Ja leken är en metod eller ett sätt för att göra 

världen förståelig för barn.” När det gäller lekens innehåll framkom det under samtalen svårigheten att 

beskriva och bedöma vad som är bra lek. En av informanterna sa så här ”samtidigt måste man ju få det 

att fungera i en grupp. Det kan ju bli kaos och hur mycket står barnen ut med och hur mycket står vi ut 

med.”  

Under samtalen ställdes frågan om leken behöver beskrivas som ett eget målområde i förskolans 

arbetsplaner och övriga dokument. Här hade informanterna olika åsikter. Den ena ansåg att leken inte 

behöver beskrivas som eget målområde, utan menade att ”lek och trygghet är grundförutsättningarna 

för att kunna jobba vidare. Det är ungefär som det här med trygghet om jag kan dra en parallell, 

trygghet ska vi inte ha som ett målområde, då det är en självklarhet i förskolan. Så det tycker inte jag, 

och det är ungefär så med leken.” Den andre informanten såg behovet av att beskriva leken som ett 

eget målområde. Men menade samtidigt att en målformulering måste vara kopplad till 

kompetensutveckling, annars finns risken att man formulerar mål som ingen har en medvetenhet om.  

När det gäller lekens status menade den ena att leken behöver diskuteras och lyftas, samtidigt beskrivs 

att leken ”står högt i kurs”. Den andre uttryckte ”Jag tycker ju inte att man har pratat om leken på 

samma medvetna sätt”. (som språk och matematik) 

Under samtalen togs också frågan om planering av lek upp. En informant svarade att det framför allt 

skedde då man diskuterade miljön – hur den används, och om den är utmanande.  

6.2.3 Enkät 

I enkäterna förelåg det en stor samstämmighet gällande lekens roll i förskolan. Alla instämde helt eller 

delvis i påståendena ”Barns lek skall dominera verksamheten” och ”Pedagoger skall arbeta medvetet 
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med barns lekutveckling”. Vidare konstaterades att pedagogerna ansåg sig ha ”kunskaper i hur man 

stödjer barns lek”. 

 I enkäten ställdes frågan: ”Brukar ditt arbetslag planera för lek?”. I stort sett alla svarade ”Ja”, endast 

2 svarade ”Nej”. 

6.2.4 Pedagogens roll i lek 

Frågan om pedagogers deltagande i lek berördes i både samtalen och enkäten. När det gäller huruvida 

pedagoger ska delta i lek eller inte menade informanterna att pedagogens roll i lek är viktig. Att 

skydda och stötta leken ansågs av båda vara pedagogens uppgift, samt att vara närvarande i leken, vara 

tillåtande och att ge utrymme för lek. 

I enkätsvaren framkom en delvis annan syn på pedagogens uppgift. På frågan ”Jag anser att min roll 

som pedagog är att delta i barns lek” svarade ungefär hälften i enkäten att de ”instämmer helt”, hälften 

”instämmer delvis”. En svarade ”instämmer dåligt”. 

6.3 Lek i syfte att lära 

6.3.1 Dokument 

I de olika dokument vi undersökt beskrivs olika strävansmål och då framför allt inom matematik, 

språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik. Dessa mål bearbetas ofta på djupet där man mer 

ingående går igenom målet. T.ex. ”Vad önskar vi skall utvecklas vad gäller området matematik”, ”Vad 

vill vi att barnen ska få möjlighet att lära”, ”Hur skall vi arbeta för att lyckas utveckla området 

matematik som vi önskar”, ”När skall detta göras ”, ”Så här organiserar vi.” Att lärandet ska ske i 

lekens form är ett genomgående gemensamt drag i alla dokument. Ett exempel på detta: ”För att kunna 

öka barns språkliga medvetenhet ska de få möjlighet att reflektera över språkets uppbyggnad och 

språkets form i lekfulla former.” 

6.3.2 Samtal 

Båda informanterna uttryckte en stor medvetenhet om läroplanens strävansmål som fått en ännu större 

roll i reviderade läroplanen (2010). Detta menade den ena informanten förklarar varför tyngdpunkten 

legat på matematik, språk, och nu även naturvetenskap och teknik i de olika dokumenten. ”Skolverket 

har ju tryckt på det här med språk, matematik. Natur och teknik har ju tillkommit också. Min tolkning 

utav det är ju att man har haft det svårt i skolan med de här ämnena. Så därför trycker man ner det här i 

förskolorna.” 

En informant menade att förskolan har ett uppdrag att förbereda barnen för kommande skolgång. ”Ska 

vi anpassa oss efter skolan eller ska de anpassa sig efter oss? Jag tänker på arbetssätt. Jag tycker att det 

är så himla komplext med det här alltså”, och resonerade vidare: ”Har vi förberett dom (barnen) för det 

här? Dom ska klara av att koncentrera sig på en sak och jobba färdigt med en sak. Jag tror att vi har ett 

uppdrag även där.” 
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Även den andre informanten talade om lärandet för framtiden och berättade att man hade haft ”många 

diskussioner runt lek och socialt samspel”, och hur man bäst kan ”rusta dom (barnen) inför 

förskoleklass.” 

Informanterna bekräftade beskrivningen av leken som ett viktigt medel för lärande. Båda menade att 

det inte handlar om antingen lek eller lärande, utan att leken är det viktigaste instrumentet och 

hjälpmedlet för lärande.  

Den ena informanten ansåg att lärandet ska ske i lekfulla former, och betonade att förskolan inte är en 

”skol-skola utan en för-skola”. ”Jag tycker inte det är svårt att motivera social träning och lek som 

metod för att lära sig språk och matte. Jag tycker inte det är svårt.” 

En informant talade om vikten av att forma leken ihop med barnen. Den kan ta olika vägar, men att en 

god pedagog har målet klart för sig och har förberett miljön ”så att du får dem (barnen) dit du tycker 

att de borde komma”. 

6.3.3 Enkät 

I enkäten ställdes frågan ”Barns lärande skall dominera verksamheten” På denna svarade 30 st 

”instämmer helt” och 12 st ”instämmer delvis”.  

6.4 Lustfyllt lärande 

6.4.1 Dokument 

I skolplanen beskrivs de olika lärandemålen och då används uttrycket lustfyllt lärande som ett mål för 

förskolan.  

I de olika dokumenten fann vi uttrycken lustfylld, lekfull och liknande begrepp. Detta tolkade vi till en 

början som en beskrivning av lek. Men vid närmare granskning upptäckte vi att det nästan alltid 

förekom i samband med lärande. Därför fick detta en egen rubrik.  

Exempel på skrivningar: Under rubriken Språk: ”Vi försöker göra språket lustfyllt.” Under rubriken 

Naturvetenskap och teknik: ”... skapa ett lustfyllt experimenterande .” 

I ett av dokumenten beskrivs synen på lustfullt lärande: ”Därför vill vi med ‘allt’ vi gör få in ett 

lustfyllt lärande, det vill säga lekfullt.”  

6.4.2 Samtal 

Informanterna använde inte just uttrycket lustfyllt lärande, men var för sig beskrev de olika lustfyllda 

lärandesituationer från respektive verksamhet. Den ena berättade om ett sagotema som man håller på 

att starta upp på en förskola. Tanken är ”att jobba tematiskt i sagans värld, och sen väva in 

naturvetenskap, matte och språk och sånt där”. 
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Den andre informanten sa att ”jag tycker att det finns lek på ett bra sätt”, och beskrev de ”fantastiska 

konstruktionslekar” som finns på de olika avdelningarna. ”Där får man ju liksom in hur mycket som 

helst i dessa lekar med matematik. Eller ja bara sitta och prata om det. Vad har du byggt? Hur har du 

tänkt? Alltså då får man ju in språket.” 

6.5 Kompetensutveckling 

På frågan om det behövs kompetensutveckling inom området lek svarade informanterna lite olika. 

”Jag tycker att likväl som med kompetensutveckling med språk eller matematik så tycker jag att man 

ska ha det med leken också, för det handlar ju om medvetna pedagoger” svarade den ena.  

Den andra informanten upplevde just nu en ”mättnad” bland pedagogerna när det gäller 

kompetensutveckling, men hade heller ”inte tänkt i dom banorna ännu i alla fall.” 

I enkäten fick pedagogerna ta ställning till påståendet ”Jag har kunskaper i hur man stödjer barns lek” 

I stort sett instämde alla helt, endast fyra av dem instämde delvis. 

6.6 Dokumentation kontra lek 

En synpunkt som båda informanterna framförde gällde hur dokumenterandet i förskolorna riskerar att 

ta pedagogers tid i anspråk i en sådan omfattning att närvaron i barns lek och andra aktiviteter får stå 

tillbaka. ”Dokumentation är svårt, vad använder vi vår tid till, vi måste få till möten med barnen”, var 

en av kommentarerna. 

6.7 Barn- och kunskapssyn 

6.7.1 Dokument 

Skolplanen inleds med: ”Vi gör medvetet tidiga satsningar på språk- och läsutveckling, matematik och 

informations- och kommunikations teknologi i både förskolan och skolan”. Man skriver vidare att 

lärandet ska präglas av en helhetssyn på barnet. Målet är att samtliga barn skall utveckla förmågor och 

kunskaper för framtiden utifrån sina egna förutsättningar. De ska uppleva lärandet och utbildningen 

utmanande och lustfyllt. 

I ett av dokumenten beskriver man sin barnsyn så här: ”Vi utgår ifrån det kompetenta barnet och att 

alla är lika värda. Vi möter barnen där de är, och ger dem möjlighet till utmaningar utifrån sin 

utvecklingsnivå.”  

I många dokument förekommer formuleringen att man utgår från ”barns lust att lära”.  

Regler runt lek beskrivs i ett dokument: ”Vi begränsar antalet barn i de olika rummen för att ge barnen 

möjlighet att leka i lugn och ro. Gamla bilrummet: 5 barn. Vattenrummet 3 barn. Lekrummet 5-7 

barn.” 
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6.7.2 Samtal 

Samlingar brukar av tradition ha karaktären av ett lärandetillfälle. En informant beskrev samlingarna 

på en 1-3 årsavdelning så här: ”När det är ett gäng barn i ett rum som börjar intressera sig för 

pedagogen och vad hon har... och alla är inte med på alla såna.” Man kallade detta arbetssätt för 

spontansamlingar, d v s barnet bestämde själv om man ville delta eller inte. 

En informant sammanfattade sin syn på kunskap, framför allt inom språk och matematik. Denne 

menade att man redan för 10 år sedan, såg att många hade problem med dessa ämnen i skolan och att 

man därför började lägga fokus på det som sker i förskolan. ”Så gör vi ju vissa saker i förskolan, så vet 

vi ju att polletten trillar ner efter några år i skolan.” 
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7. Analys av resultat 

I detta kapitel analyseras resultatet av de olika delarna i undersökningen med utgångspunkt i våra 

frågeställningar. Resultat och litteratur kopplas samman under de olika rubrikerna Lek för sin egen 

skull, Lek i syfte att lära och Barn- och kunskapssyn. Rubrikerna Lustfyllt lärande, samt 

Dokumentation kontra lek kommer inte att analyseras i detta kapitel då detta var områden som 

uppkom senare, i samband med bearbetning av data. Istället kommer dessa att diskuteras i 

Diskussionskapitlet.  

7.1 På vilket sätt skriver man om lek? 

7.1.1 Lek för sin egen skull 

Beskrivningen av lek i det insamlade materialet tolkar vi så att den har en viktig roll på de olika 

förskolorna. Den finns väl representerad på många sätt i både dokument, hemsidor, samtal och 

enkäter. Detta skulle kunna tolkas utifrån Johan Huizingas syn på lek, att den är något som ligger i den 

mänskliga naturen och kulturen (1945). Vi tolkar resultatet så att leken finns naturligt i allt vi gör. 

”Den står högt i kurs, men man har inte pratat om lek på samma medvetna sätt” som en informant 

uttryckte det.  

När det gäller pedagogers roll i lek rådde en samstämmighet mellan de båda informanterna att den är 

viktig. Även enkätsvaren gav liknande resultat, eftersom pedagogerna instämde helt eller delvis. Det 

skulle kunna tolkas som en ganska positiv inställning till pedagogers deltagande i lek. Att pedagogers 

roll i lek är viktig är något som Birgitta Knutsdotter Olofsson gång på gång betonar. Hon menar att det 

är de vuxna som måste skapa förutsättningar för lek (1991). ”Det är den vuxne som först lär barnet att 

skilja lek och verklighet”(1987:121). Hon menar vidare att den vuxne genom att leka med barnet lär ut 

lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 

Beskrivningen av lekhörnor skulle kunna tolkas som lek som är viktig för sin egen skull eller utifrån 

Kjetil Steinsholts beskrivning av lek som ett mentalt tillstånd, där man blir lekt av något större än en 

själv (2012). 

Arbetsplanerna med beskrivning av lek som eget målområde kan också tolkas som exempel på lek 

som är viktig för sin egen skull. Men det skulle också kunna tolkas som en ”objektifiering” där man 

ställer sig utanför leken och betraktar den som ett objekt enligt Kjetil Steinsholt (2012). 

7.1.2 Lek i syfte att lära 

I de olika dokumenten, samtalen och enkäterna finns lek i syfte att lära väl representerad. Inte minst 

beskriver de flesta dokumenten olika strävansmål. Även under samtalen berörde informanterna hur 

leken används som ett medel för lärande. En av informanterna menade att en god pedagog har målet 

klart för sig och kan förbereda bland annat miljön ”så att du får dem (barnen) dit du tycker att de borde 
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komma”.  Detta skulle utifrån Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson kunna ses som 

bruk av lek som en arena för lärande. De menar att pedagoger har som uppgift att leda barnen och 

deras uppmärksamhet mot de olika lärandemålen (2003).  

Kjetil Steinsholt kritiserar bruket av lek som ett pedagogiskt redskap (2012). Leken riskerar att handla 

om ämnesinriktad produktivitet, där leken i form av ett slags mentalt tillstånd större än en själv 

hamnar i kläm.  

I studien kring lek och lärande gjord av Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson kom man 

fram till hur svår balansen mellan lek och lärande faktiskt är (2006). Ofta riskerade leken att handla 

om det som fanns i fokus för pedagogens lärandeintention, ofta i form av ett ämnesinriktat mål. I 

undersökningen tog samtalsinformanterna upp just detta. En av dem uttryckte det så att det ibland 

behövde upprepas och förklaras att förskolan inte är en skol-skola utan en för-skola.  

En informant menade att de ämnesinriktade målen inom matematik, språk, naturkunskap och teknik 

till och med tryckts ned i förskolan av Skolverket. Vår tolkning är att lärandet i detta synsätt är i fokus 

och ses som målet med lek. Båda informanterna betonade också leken som ett viktigt verktyg för 

lärande.  

7.2 Vilken barnsyn och syn på kunskap finns representerat i de olika 
dokumenten? 

Den granskade skolplanen har tydligt fokus på lärande. Den präglas av en kunskapssyn med tilltro till 

barns förmåga, t.ex. ”helhetssyn på barnet, barns egna förutsättningar, lustfyllt lärande”. Men den har 

också inslag av att vuxna vet bättre då den uttrycker tydliga kunskapsmål med inriktning mot 

framtiden. 

De olika dokumenten innehöll exempel på barnsynen barn är medmänniskor. ”Vi skapar tid och 

tillfälle för lek” kan tolkas som en syn på barn som medmänniskor med egna intentioner. Ett annat 

exempel under målområdet språk och kommunikation: ”att arbetet skall genomföras i alla situationer, 

under leken och under barnens egna valda aktiviteter.” Även om man har ett tydligt kunskapsmål 

formulerat tolkar vi här in en barnsyn där barnet ges möjligheter till egna val och beslut. 

I de olika dokumenten förekom i stor utsträckning de olika barnsynerna där barn ses som 

medmänniskor parallellt med synen att vuxna vet bättre. Till exempel beskrivs i en avdelnings mål för 

lek att pedagogerna dagligen observerar och samtalar om hur och vad barn leker. Vi tolkar det som att 

barnet ses som en meningsskapande person och där verksamheten anpassas till barns behov och 

intressen. Meningen efter ”Vad behövs för att pusha vissa barn till lek med andra barn?” skulle kunna 

tolkas som exempel på att vuxna vet bättre. 

Ett annat exempel på denna parallella syn på barn finner vi i följande beskrivning: Vi vill ”ge barnen 

möjlighet att leka i lugn och ro”, något som skulle kunna tolkas som en syn på barn som 

medmänniskor där verksamheten anpassas till deras behov. I samma stycke ges uttryck för en vuxna-

vet-bättre-syn då man begränsar hur många barn som får vara i respektive rum. 
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De olika dokumentens beskrivning av lärandemål skulle kunna tolkas som en kunskapssyn där den 

vuxnes ambition är att lära ut och där resultatet är det centrala. Hur detta förmedlande ska gå till 

beskrivs i detalj. Ett exempel på en resultatinriktad kunskapssyn är ”Vi har även gjort arbetsböcker till 

skolbarnen som de ska få arbeta med...” 

Informantens beskrivning hur spontansamlingarna genomfördes tolkar vi som ett förhållningssätt där 

pedagoger visar stor tilltro till barns egen förmåga.  

När en av informanterna talade om språk och matematik i förskolan med tanke på framtida 

skolresultat, tolkar vi detta som en kunskapssyn där pedagogens ambition är att lära ut det som utifrån 

dennes perspektiv är viktigt. 

En informant uttryckte rädsla för den kaosfyllda leken, vilket vi tolkar som ett uttryck för synen på 

barn som ”irrationella”. Kunskapssynen där ”straff och belöning” dominerar gick inte att finna i de 

olika dokumenten.  

Karaktären på enkätfrågorna gör det svårt att tolka in vilken barn- eller kunskapssyn pedagogerna har.  

7.3 Sammanfattning 

Lek nämndes i dokumenten, samtalen och enkäterna på ett sätt som vi tolkar som tagen för given. Den 

ingår som en självklar aktivitet i förskolans verksamhet – lika självklar som t ex ”trygghet” som en 

informant uttryckte det i samtalet. Men kanske egentligen ganska oreflekterad när det gäller dess 

innehåll och dess förutsättningar?  

När det gällde lärande i förskolan kunde vi finna en betydligt större medvetenhet hos pedagogerna och 

deras chefer. Olika strävansmål beskrivs detaljerat, och att dessa ska uppnås på ett ”lustfyllt sätt”. Vi 

tolkar det så att lärandets objekt har varit i fokus när de olika dokumenten formulerades, och att leken 

är det redskap som ska användas för att uppfylla de olika strävansmålen.  

Resultatet tyder på en ambivalent syn på lekens roll. Det finns skrivningar i dokumenten som kan tyda 

på att leken ses som viktig för sin egen skull men samtidigt återkommer gång på gång beskrivningar 

av lek som ett pedagogiskt redskap för lärande. 

Läroplanens (Skolverket 1998/2010) förtydligade skrivning kring de olika strävansmålen på den 

nationella formuleringsarenan, har fått genomslag på den lokala nivån – transformeringsarenan. 

Skolplanen och de arbetsplaner som studerats har en tydlig inriktning mot lärande. På den lokala nivån 

har en tolkning skett som överensstämmer med läroplanens intentioner där tyngdpunkten ligger på 

lärandet, som vi uppfattar den. 
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8. Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur leken beskrivs på lokal nivå i förskolors dokument. 

Dessutom analyserades materialet utifrån barn- och kunskapssyn. För att få en djupare förståelse av de 

olika formuleringarna i de lokala dokumenten genomfördes också intervjuer med 

förskolechefer/rektorer. Dessa genomfördes i samtalsform och där ämnet lek belystes ur olika 

aspekter. Samtalen väckte frågor och tankar om lek både hos informanterna och hos oss. Vi fick en 

djupare förståelse för varför de olika dokumenten utformats på det sätt som gjorts, och samtidigt fick 

vi till en dialog om lek som kanske kan få betydelse för informanternas fortsatta ledarskap. En enkät 

med frågor om pedagogers syn på lek och lärande fick utgöra ett komplement till 

dokumentgenomgången och samtalen. Allt material relaterades till och tolkades utifrån olika teorier 

om lekens betydelse som lek för sin egen skull och lek som en metod för lärande samt barn- och 

kunskapssyn.  

Lekens roll i förskolan är svårt att få grepp om utifrån de dokument vi studerat. Den finns beskriven 

men då oftast som ett pedagogiskt verktyg i strävan att uppnå olika mål inom framför allt matematik, 

språk- och läsutveckling, naturkunskap och teknik. Det lurar en fara i att de vuxna i sin undervisande 

iver kör över barnen så att lärandemålet blir överordnat leken. Vi ser att den risken finns i det sätt på 

vilket man uttrycker sig i flera av dokumenten. Lärandemålet står som rubrik och bryts ner i delmål 

som man strävar mot.  

Birgitta Knutsdotter Olofsson talar om att leken är ”osynlig” som en förklaring till varför lekens status 

är låg (2007:104). Kanske kan det vara så att lärandeobjekten – d v s de traditionella ”skolämnena” har 

hög status och därför är lättare att synliggöra? Hur synliggör man t ex att ett barn utvecklar social 

kompetens? Hur ska vi inom förskolan se på lek? Kan den ha ett berättigande för sin egen skull eller 

ska pedagoger ”använda” den som pedagogiskt redskap? Går det ens att skilja lek från lärande? 

Birgitta Knutsdotter Olofsson – som kan tolkas som en stark förespråkare för och beskyddare av leken 

– menar att barn alltid lär i lek. ”Inlärning underlättas om den sker i lekens form” (Knutsdotter 

Olofsson 1987:12).  

Även om det står i styrdokumenten att lärandet ska ske utifrån barns intresse eller på ett ”lustfyllt 

sätt”, fördjupas inte kunskapen om hur detta ska gå till. Vi ser en tendens i vårt material som stämmer 

väl med resultaten i Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelssons studie ”Lek och läroplan”. I sin 

studie kunde de se att pedagogerna tog för givet att lek och lärande hör samman. ”Den nytta leken 

antas föra med sig i barns utveckling och lärande är förgivettagen och dominerande i lärarnas sätt att 

tala om och förhålla sig till lek” (2006:181-182). 

Två arbetsplaner innehöll beskrivning av lek som eget målområde, vilket vi tolkar som att leken har en 

stor och viktig roll i dessa verksamheter. Men vid genomläsning av texterna har de helt olika sätt att 

beskriva leken. Den ena hade karaktären av en syn på barn där de ses som kompetenta och 

meningsskapande medan den andra karaktäriserades av en barnsyn där ”vuxna vet bättre” och 

präglades av en vilja att styra leken. Hur kan det komma sig att lek beskrivs på dessa så helt skilda 

sätt? Kanske är detta ett exempel på att leken är tagen för given och oreflekterad? 
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Då Birgitta Knutsdotter Olofsson skriver om vuxnas förhållningssätt till lek menar hon att vuxna 

ibland behöver delta aktivt i leken (2007). Hon menar också att vuxna har en viktig uppgift i att 

skydda leken och ge den tid och utrymme samt ostördhet. I vår undersökning ställde vi frågan till 

pedagoger om de tycker att deras uppgift är att delta i barns lek. Vi fick varierande svar och vi 

uppfattar det så att det inte var självklart för alla att de ska delta i leken. Detta kan tolkas på flera sätt. 

Man kan mena att vuxna inte behövs i lek, men man kan också tänka att vuxna kan förstöra om de går 

in i leken. I den senare tolkningen skulle kunna rymmas en respektfull inställning till barns lek. 

Exemplet i inledningen med barnet som får en racerbil i present av pedagogen kan ses som ett 

respektfullt sätt att delta i leken. 

Kanske man kan tolka tveksamheten hos de svarande så att pedagogerna inte är helt klara över sin 

viktiga roll som lekstödjare? Detta skulle kunna vara en konsekvens av ett oreflekterat synsätt på lek. 

Den är förgivet tagen och egentligen saknas kanske tillräcklig kunskap och medvetenhet om lek? Och 

hur ska ett medvetet bruk av leken – som läroplanen för förskolan föreskriver – gå till? Kanske kan 

lekbeskrivningen i inledningen, där barns lek med fordon i en rutschkana tillåts och dessutom utmanas 

vidare, vara ett exempel på medvetet bruk av lek i syfte att lära? 

I samtal med förskolechefer/rektorer framkom behovet av att leken behöver lyftas och samtalas om. 

Kopplingen mellan kompetensutveckling och hur arbetsplaner utformas, och därmed 

förskoleverksamhetens innehåll, var tydlig på andra områden. Men när det gällde leken hade ingen 

kompetensutveckling skett, och någon egen målbeskrivning av leken förekom heller inte i den 

verksamhet informanterna företrädde.  

”Man tror att man kan, men ju mer man börjar fördjupa sig i allting så öppnas det något helt annat”, sa 

en informant angående behovet av kompetensutveckling kring lek. Vår tolkning är att samtalet väckte 

frågor som informanten inte riktigt reflekterat omkring tidigare.  

Oavsett om man ser leken och det lustfyllda lärandet som det viktigaste eller att lärandet i sig är mest 

väsentligt i förskolan, får den barnsyn och kunskapssyn pedagogerna har konsekvenser, enligt Eva 

Johansson (2005). Den barn- och kunskapssyn vi sett under arbetet tolkar vi så att skrivningarna i de 

olika dokumenten i stor utsträckning ger uttryck för en tilltro till barn som kompetenta och med lust att 

lära. Men vi fann också exempel på uttryck som handlade om att ”barnen ska lära sig”, en 

kunskapssyn som handlar om att barnet har en brist som behöver uppfyllas. Särskilt när det gällde 

övergången till förskoleklass fann vi uttryck som behandlade kunskapsmål, där fokus mer låg på att 

klara av det som ska komma – d v s skolans kunskapskrav, än om ett faktiskt intresse hos barnen.  

En intressant reflektion i samband med samtalen var frågan om dokumentation i förskolan. Den tid det 

tar att dokumentera riskerar att ta pedagogers tid i anspråk så att det blir mindre tid i barngrupp 

menade en av informanterna. Denne ansåg att det skulle kunna gå ut över pedagogers deltagande i 

barns lek. Frågan om hur vi använder vår tid måste naturligtvis alltid hållas aktuell. Men kanske 

handlar det inte om att dokumentera eller inte, utan snarare vad vi väljer att dokumentera och i vilket 

syfte och för vem. Tycker vi att lek är viktig så ska det synas i det vi väljer att dokumentera. Det bör 

också synas i våra arbetsplaner och andra måldokument, anser vi. 
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9. Metoddiskussion 

Vi har studerat ämnet lek på formulerings- och tranformeringsnivå. Hur det ser ut i verkligheten – på 

realiseringsnivån – vet vi inte mer om efter vårt arbete än det vi själva har erfarenhet av som 

pedagoger i förskolan. Det var heller inte avsikten med undersökningen. 

Det kvalitativa angreppssättet menar Pål Repstad kan utgöra grund för förändring. Han menar att ”när 

människor får en fördjupad förståelse av sina egna och andras handlingar och handlingsmöjligheter, 

kommer de genom den ökande insikten och medvetenheten att kunna handla annorlunda jämfört med 

tidigare” (2007:21). 

Till en början analyserades skrivna dokument. Resultaten låg till grund för efterföljande intervjuer i 

form av samtal, samt enkäter. Att angripa ett problemområde med flera olika metoder i samma projekt 

kan enligt Repstad ge ”tämligen olikartade och konkurrerande verklighetsbilder” (2007:28). Men han 

menar också att just detta kan ge inspiration till reflektion. Det är också vår upplevelse av arbetet. 

Tolkningen av de olika dokumenten och de tankar samtalen satte igång, har gett ”konkurrerande 

verklighetsbilder” och gjort oss medvetna om svårigheten att skilja på lek och lärande. Är lek en 

förutsättning för lärande, eller kan lek ha ett berättigande för sin egen skull? Vår egen förståelse av 

och uppfattning om lek har snarare blivit mer oklar.  

Antalet dokument i form av arbetsplaner och kvalitetsredovisningar som skickades till oss och därmed 

blev det underlag vi hade att analysera, var litet. Det gör att resultaten måste betraktas mer som 

exempel på hur det kan se ut i förskolors dokument. Vi gör inte anspråk på att ha utfört en heltäckande 

redogörelse för kommunens förskolors dokument. Anledningen till den dåliga responsen på vår 

begäran kan vara att förfrågan gick ut via mail. Kanske hade en personlig kontakt varit mer 

framgångsrik. 

Man kan diskutera valet att analysera hemsidor. Eftersom en hemsida riktar sig utåt, t ex mot föräldrar, 

finns en risk att innehållet får en ”populistisk” karaktär i syfte att ge ett gott intryck. Man vill ”sälja sin 

produkt”. En medvetenhet om detta är naturligtvis viktigt att ha och gör att dokumenten inte helt 

representerar verksamheternas innehåll. Samtliga kommunala förskolor fanns representerade på egna 

hemsidor. I denna del av undersökningen var alltså underlaget heltäckande. Den enda privata 

förskolan i kommunen hade också en hemsida, men där fanns ingen beskrivning av verksamheten. 

Utformningen av enkätfrågorna kan diskuteras. Vid analys av enkäten insåg vi att frågornas innehåll 

inte belyste alla de aspekter av lek som skulle varit önskvärt. De gav heller inte möjlighet för 

personliga åsikter som låg utanför de färdiga frågorna. Detta var också något vi kunde se i en del av 

enkätsvaren – några valde att kryssa flera alternativ på samma fråga eller att inte alls fylla i svar på en 

del frågor. Några skrev egna kommentarer i marginalen. Vi valde att betrakta dessa som ogiltiga. Detta 

kan tolkas som att här fanns mer man ville ha sagt men som det inte gavs utrymme för i formuläret. 

Pål Repstad (2007:85) menar att denna frustration kan medföra att ”man blir mindre motiverad för 

hela undersökningen och svarar slarvigt eller kanske inte alls.” Svarsfrekvensen var heller inte så stor 

– knappt hälften svarade. Bortfallet kan ha flera förklaringar. Dels vet vi inte om enkäten delades ut 

till pedagogerna eller stannade hos förskolechefer/rektorerna. Det kan också vara så att det beror på 
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tidsbrist, att pedagoger upplever sig inte ha tid till ”pappersarbete”. Men det kan också tolkas som att 

pedagogerna hellre använder sin tid till annat – förhoppningsvis att vara med barnen. Att intervjua 

verksamma pedagoger om sin syn på lek och lärande hade troligen gett en mer ”sann” bild av deras 

uppfattning.  

Att begränsa antalet informanter som vi gjorde när vi valde att endast samtala med två personer, gör 

att de data som presenterats måste tolkas som just dessa informanters bild av problemområdet. De 

representerar sig själva och sina verksamheter, men inte förskolan i kommunen som helhet.  

De frågor vi ställde var öppna och vi gav många kommentarer under samtalets gång. Dessa 

kommentarer (ibland i form av jakande/nekande, nickningar, miner) kan både ha lett samtalet framåt 

och samtidigt ha påverkat svaren, det är vi medvetna om. Deras svar på frågorna skulle kunna tolkas 

så att de omedvetet motsvarar det de tror att vi vill uppnå med samtalet.  

Vid granskningen av dokument, intervjuer och enkäter användes post-it-lappar där varje uttryck som 

berörde lek skrevs ner. Dessa sorterades därefter i olika grupper med snarlikt innehåll. Därefter skedde 

en ytterligare sortering utifrån de teoretiska analysredskapen. Detta förfarande underlättade 

bearbetningen av det digra materialet och den efterkommande analysen av resultatet.  

Fördelen med detta förfarande var att det tydliggjorde många olika aspekter av ämnet. Lapparna kunde 

enkelt grupperas utifrån gemensamma nämnare och risken att missa viktiga aspekter i den stora 

textmängden minimerades. 

Nackdelen är att man redan vid grupperingen gör en första tolkning av materialet som kan påverka 

resultatet. Således är förfarandet, och därmed resultatet, präglat av oss och vår tolkning av de olika 

uttrycken.  
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10. Förslag till fortsatt forskning 

En intressant fortsättning på arbetet skulle vara att göra observationer av lek i förskolemiljö och hur 

pedagoger arbetar med lek. En annan intressant fråga skulle kunna vara att ta reda på hur barn ser på 

lek och lärande. 

Vi upplever att det finns behov av kompetensutveckling om barns lek, för att höja medvetenheten om 

vad lek är och hur man kan arbeta med leken som utgångspunkt för lärandet, d v s medvetet bruk av 

lek. Vi pedagoger behöver samtala om vårt förhållningssätt till lek och bli mer medvetna om vår barn- 

och kunskapssyn. Är all lek lärande och vilken kunskap värdesätts? Vilken lek har hög status hos oss 

pedagoger? Hur kan vi pedagoger utmana och delta i lek på barns egna villkor, utan att riskera att 

förstöra eller påverka barns eget meningsskapande? 

Går det att i en arbetsplan formulera mål för lek? Och hur skulle den i så fall se ut? Arbetsplanen 

skulle kunna innehålla planering av miljö för att främja lek av olika slag. Den skulle också kunna 

beröra tidsaspekten- hur skapar man ostörd och obruten tid för lek? Hur skapar vi förutsättningar för 

att leken ska utvecklas? Arbetsplanen skulle med fördel kunna kopplas till olika observationsmaterial, 

där man bland annat ser på barngruppens behov här och nu.  

Vad händer med barns fantasi och kreativitet om leken används som ett pedagogiskt verktyg? Fantasi 

och kreativitet är viktiga förutsättningar för nytänkande och utveckling. Leken stimulerar just detta då 

den är okonventionell till sin karaktär. Vi undrar om barn får tillräckliga möjligheter till att leka idag. 

För att i framtiden få kreativa arkitekter, fantasifulla speldesigners och människor som hittar på nya 

innovativa lösningar har vi inte råd med att inte låta barn leka.  
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Bilaga 1 

Information om de Forskningsetiska principerna till samtliga 

informanter 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Stockholms universitet som läser vår sista termin till 

lärare mot yngre åldrar. Vi håller just nu på med vårt examensarbete om lek och 

lärande och till detta behöver vi hjälp av yrkesverksamma pedagoger. Önskar få 

Dina svar på bifogade enkätfrågor, snarast möjligt eller senast 31 okt. 

 

 

Vi utgår från de forskningsetiska principerna som innebär: 

 

1. Informationskravet: Vi informerar dig om syftet med din medverkan. 

 

2. Samtyckeskravet: Frivilligt att delta. Den som väljer att svara på frågorna 

har därmed gett sitt samtycke till att delta. 

 

3. Konfidentialitetskravet: Ditt namn och verksamhetens namn nämns inte i 

undersökningen. 

 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter från dig används endast i vårt examensarbete 
och inte i andra sammanhang. 

 

 

Tack för hjälpen! 

 

Jennie Bengtsson och Siv Peterson 
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Bilaga 2 

Samtalsunderlag till förskolerektorer/chefer 

 

Vi har tittat på arbetsplaner, kvalitetsredovisningar och hemsidor för att få en bild av hur leken 

beskrivs i de olika dokumenten. Vi konstaterar att lek nämns på många ställen, men då främst som ett 

pedagogiskt redskap för lärande. De målområden/lärandeobjekt som alla nämner är språk och 

kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Några skriver också om målområdet sociala 

normer/värdegrunden, kroppsuppfattning och koordination, demokrati samt kultur/etnicitet. Det är 

endast två dokument av 42 som skriver specifikt om lek som ett eget målområde. Då man beskriver de 

olika lärandeobjekten står det ibland att lärandet ska ske på ett lustfyllt sätt. En del skriver att lärandet 

ska ske genom leken.  

Vi tolkar våra resultat så att lek för sin egen skull har en underordnad och undanskymd roll och det 

som de allra flesta lägger fokus på är lärandet, om än ibland i lekens form. 

 

1. Din kommentar till detta? 

 

2. Hur ser du på leken i förskolan utifrån Lpfö? 

 

3. Finns det tillräckliga kunskaper om lekens betydelse hos pedagogerna? 

 

4. Förekommer det att det planeras för lek i din verksamhet, och i så fall hur? 

 


