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SAMMANFATTNING 

 
Barns lek har alltid fascinerat mig. I denna uppsats tar jag upp vad leken är och vad den 

betyder för barn samt för deras utveckling och interaktion i förskolan. Några nedslag i 

historien visar att lekens betydelse alltid varit mer eller mindre aktuell. Med utgångspunkt i 

några teoretiska perspektiv på lek har jag intervjuat två förskollärare om deras syn på lek och 

lekens betydelse för barns utveckling och lekens utrymme i förskolan. I leken sker interaktion 

mellan barnen som ger dem möjlighet att utvecklas både som individer och 

samhällsmedlemmar. De kan i leken förbereda sig på ett liv som vuxen genom att pröva, öva 

och uppleva känslor och situationer som dyker upp tillsammans med andra.  

 

Leken är det enklaste sättet för barn att få kontakt med andra barn eftersom det är en värld där 

de själva kan sätta regler och känna sig stora. Där ska de kunna känna sig trygga. Med 

utgångspunkt i litteratur om lek har jag diskuterat skillnaden mellan fri lek och styrd lek. Fri 

lek ska vara frivillig, utan mål och på barnens villkor. Styrd lek handlar om att vuxna eller 

andra sätter regler och att det ibland finns ett mål med leken.  Min slutsats där blev att gränsen 

mellan de två ibland är mycket svårbestämd. Det handlar om att vi som vuxna ska lära oss 

förstå och ge barnen utrymmet till lek. Interaktionen som skapas ger barnen möjligheter till 

utveckling som vi inte kan hitta någon annanstans.  

 

I litteratur om lek lyfts barns behov av att leka fram och det pekar på att lek måste ges ett 

faktiskt utrymme i både förskola och skola. Vi måste lära oss att förstå och tolka barns 

signaler så att de kan få leka ostört och tryggt och där deras kreativitet och fantasi kan ges 

plats. När barnen leker är det inte på riktigt men vi vuxna måste börja ta den på allvar. Vi ska 

ta den på allvar eftersom det är här som barnen bearbetar, undersöker och lär sig av allt som 

pågår runt omkring dem. Framförallt sker det på barnens villkor. 
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1 INLEDNING 

 

Jag har ofta undrat och funderat över barnens lek. Barn som tillsammans med andra eller 

ensamma låter fantasin flöda och bilda en helt egen lek utan vuxnas regler och inblandning 

skapar en slags magi.  En vattenpöl som bildats under nattens regn kan fängsla och underhålla 

barn hur länge som helst. Idéerna för vad vattenpölen egentligen är i fantasins och lekens 

värld är oändliga. Ett torrt blad kan bli ett skepp som seglar över det stora havet på jakt efter 

nya äventyr. Lite sand eller lera kan vara ingredienser till en smakrik soppa som de kan 

servera. Vad är det egentligen som händer när barn leker? Är en lek bara på skoj och något 

som barn bara gör för att roa sig? Föräldrar lämnar sina barn på dagis och hämtar dem sedan 

efter, exempelvis, en dags arbete. Föräldern frågar kanske ”Vad har du gjort på dagis idag 

då?” Barnet svarar ”lekt”. ”Men vad har ni gjort mer då?” är kanske förälderns svar och syftar 

kanske på att barnet borde ha gjort något mer lärorikt under dagen. Detta är ett av skälen till 

att jag finner det extra intressant att utreda vad leken kan betyda för barnen och om den får 

utrymme i våra förskolor idag.  

 

Jag kommer att arbeta som förskollärare efter min examen och därför finner jag detta ämne 

väldigt intressant. Varje dag kommer jag att möta leken på min arbetsplats och jag hoppas att 

denna uppsats kan ge mig en djupare förståelse för leken. Genom lek behandlas upplevelser 

och vardagsproblem. Detta kan ske tillsammans med andra barn, vuxna eller ensam. Leken 

behöver inte bara vara ett sätt för barnen att roa sig. Genom leken skapas relationer med andra 

barn eller med en påhittad rollfigur. I ett tidigare arbete sökte jag svar på vad interaktion 

egentligen är. Det intressanta var just att se hur interaktion och lek hör ihop. När barnen möts 

och leker tillsammans byter de erfarenheter och upplevelser med varandra. Det jag kom fram 

till i mitt tidigare arbete är att interaktion handlar om samspel, relationer och utveckling. Med 

hjälp av interaktion så skapar vi sociala relationer med andra och dessa relationer hjälper oss 

att utvecklas både som individer och som medlemmar i samhället. Interaktionen mellan 

människor sker hela tiden och det är därför, tror jag, att det är viktigt att tänka på hur man 

arbetar, i synnerhet inom skola eller förskola. Vi är förebilder och därför måste vi förstå 

kopplingen mellan interaktion och lek. Barn reagerar olika på möten med andra. Vissa är 

öppna och framåt medan andra mer tillbakadragna och blyga. Vi ska ge barnen vad de 

behöver för att kunna utvecklas och växa tillsammans med andra och det gör vi bäst om vi har 

förmågan att ta tillvara den interaktion som sker genom leken. Finns de möjligheterna i 
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förskolan idag? Debatten i media handlar ofta om resurser, personal och andra övergripande 

frågor. Ofta handlar det om de ämnen som det är akut att ta upp och som får kortsiktiga 

lösningar. Sällan ses media ta upp förebyggande åtgärder mot ett långsiktigt mål. Jag ser 

förskolan som den arena där barn bygger upp trygghet, relationer, vänskap och kunskap. I 

Lpfö 98 kan man läsa om att förskolan idag ska erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar 

och lockar till lek och aktivitet. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

nyfikenhet, sin lust och sin förmåga att leka och lära och även inspirera barnen att utforska 

omvärlden. Med detta som grund känner jag mig än mer motiverad att reda ut om det 

verkligen efterlevs ute i förskolorna idag eller om det bara är en text med goda ambitioner 

men som inte fungerar ute i praktiken.  

 

Jag vill rikta ett särskilt tack till de förskollärare som jag intervjuade för att jag fick ta deras 

tid i anspråk och höra deras åsikter och synpunkter på leken. Det gav mig mycket. 
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2 SYFTE 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka leken och lekens betydelse för barns utveckling ur ett 

interaktionistiskt perspektiv. Genom att studera litteratur om lek samt intervjua verksamma 

förskollärare vill jag inte bara belysa vad lek betyder för interaktionen mellan människor, utan 

vad lek betyder för barns utveckling samt vilken status leken ges. Mot denna bakgrund har jag 

formulerat följande frågor: 

 

 

• Hur kan man tala om lek som interaktion? 

• Hur framställs leken som form och då framförallt fri lek i litteraturen? 

• Vad är verksamma förskollärares syn på lek, vad det är och vilken betydelse leken har 

för barnet?  

• Vilken status ges leken i förskolans verksamhet? 
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3 LITTERATURSTUDIE 

 

Här kommer jag att presentera hur lekens betydelse har utvecklats från antiken och framåt för 

att senare kunna förankra den teoretiska studien med intervjustudien i den kommande 

analysen Det har formulerats olika perspektiv på lek vid olika tidpunkter och i olika 

situationer. Några av dem som haft betydelse för dagens forskning kommer att presenteras 

kort. Dessutom kommer leken som form att presenteras och problematiseras. Vad är lek och 

måste den verkligen existera? Jag kommer även att förklara begreppet interaktion och vilken 

koppling denna har till leken. Men innan jag går in på detta vill jag kort beskriva hur jag gått 

tillväga med min litteraturstudie. 

 

3.1 Metod för litteraturstudien 

Leken har som jag nämnde i inledningen alltid varit intressant, den används varje dag i 

förskolan och därför ville jag lära mig mer om leken. När jag bestämt mig för vilket ämne jag 

ville fördjupa mig i började jag mitt arbete med att fundera ut hur jag ville presentera det. 

Genom min inriktning på lek och interaktion kunde jag fokusera mer på ett mindre område. 

Lek är annars ett väl diskuterat ämne men då oftast mer inriktat på praktiska metoder. Frågor 

jag ställde mig i mitt sökande efter litteratur var exempelvis hur författaren ser på lekens 

betydelse och varför de ansåg att barn ska leka. Viktigt var även att söka efter interaktionens 

koppling med leken. Vilket samspel bildas när barn leker?  Trots att leken varit huvudmålet 

för studien har interaktionsperspektivet varit vägledande för hur jag läst litteraturen om lek. 

De centrala aspekterna av interaktionsperspektivet handlar om samspel, sätt att uppfatta 

världen, sig själv och andra. Dessa aspekter gav mig de redskap jag behövde för att kunna 

fokusera på lekens betydelse för utveckling.  

 

Genom att använda olika bibliotekskatalogers sökmotor fann jag böcker som handlade om lek 

och interaktion. Sökord jag använde var exempelvis lek, förskola, barn och interaktion. Några 

träffar handlade om praktiska metoder för lek, till exempel vad du kan leka med i skogen, 

men det var inte rätt inriktning för mig. Jag var inte ute efter vad de leker utan vad som 

händer när de leker, hur barn utvecklas i leken. 
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Genom urval, d.v.s. titel och innehåll, fann jag böcker som handlade om lekens betydelse för 

barns utveckling samt om teorier för lek. Dessa böcker som jag fann gav en mer teoretisk syn 

på lekens betydelse och varför barn leker. Därmed ansåg jag kunna ge mitt arbete ett relevant 

innehåll och en bra diskussion genom att studera dessa utvalda böcker. Vad jag fann i min 

studie av lekens betydelse utifrån litteraturen kommer jag att presentera nedan. Jag börjar 

genom att förklara begreppet interaktion.   

 

3.2 Interaktion 

Kerstin Bergqvist, Anna-Carita Evaldsson, Sverker Lindblad och Fritjof Sahlström (2001) 

skriver om hur interaktion kan ses som grundläggande sociala handlingar. Människan bygger 

upp sociala relationer och strukturer genom att förhålla sig till andra människors handlingar. 

Detta kan verka ganska självklart som vuxen, anser jag, men hur är det när barn ska bygga 

upp sina sociala relationer?  Pia-Maria Ivarsson (2001) skriver att barn använder ofta handling 

för att kommunicera. De leker, springer och rör sig ofta mycket och på flera olika sätt. 

Människan, om det nu är en vuxen eller ett barn spelar ingen roll, alla kommunicerar hela 

tiden. Detta handlar bara om hur våra signaler tolkas (Ivarsson 2001). David Wood (1999) 

skriver om hur vissa barn som kanske saknar ett tydligt språk för att kunna kommunicera 

använder andra sätt för att visa vad de menar. Detta kan bero på olika saker, exempelvis kan 

barnet vara för litet för att kunna prata än eller så kan det ha förhinder som gör att språket inte 

är utvecklat. Men även när barn har ett utvecklat talspråk så finns det ytterligare faktorer som 

spelar in när barnen eller vuxna kommunicerar. Genom att studera vad som händer och sker i 

samband med samtalet, till exempel vad de tittar på, ansiktsuttryck, kroppsrörelser eller 

röstläge. Allt detta spelar in vid förståelsen av det barnet vill uttrycka. 

 

Någon som har fördjupat sig i ämnet interaktion är Joel M Charon (1998). Han menar att 

symboler har stort inflytande på vår interaktion med andra. Det finns olika sociala objekt som 

påverkar oss som person och vårt agerande gentemot oss själva och andra. Det kan handla om 

ett träd, en blomma eller en gaffel men även andra människor, känslor, idéer eller perspektiv 

är sociala objekt. Symboler är också en slags sociala objekt men det är hur vi väljer att 

använda dem som har betydelse. Vissa av dessa föremål används inte för att representera 

något annat än vad de är och då är det heller ingen symbol. En blomma kan användas till att 

luktas på, för att plockas eller för att ätas. Men om någon använder den för att representera 

kärlek för en annan person så har den blivit en symbol för sambandet mellan dessa två 
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personer. Detta gäller även för en stol eller en blixt, vissa ser det endast som ett objekt medan 

andra ser det som en symbol för något mer. 

 

Ivarsson (2001) använder inte ordet symbol som Charon (1998) gör utan skriver istället om 

kulturella redskap. Ivarsson (2001) skriver om ett exempel från en studie av förskolebarn där 

just gungorna på förskolan lyftes fram som en bra mötesplats för barnen. Många aktiviteter på 

en förskola är styrda eller övervakade av förskollärare. Men barnen på just den här förskolan 

hade som en frizon vid gungorna där samtal och lek ofta ägde rum utan att en vuxen blandade 

sig i. En gunga kan vara så mycket mera än bara ett däck som barnen leker på. Traktordäcket 

är utformat så att det får plats minst två barn på det. På gungan kan barnen exempelvis 

samtala, leka eller bara gunga. Men Ivarsson (2001) menar att för att kunna skapa en 

interaktion när de gungar så måste barnen besitta vissa fysiska och sociala färdigheter. Först 

måste man kunna hantera själva gungandet dvs. stå eller sitta i gungan och göra fart. Men 

barnet bör också kunna förstå och hantera de lekteman som dyker upp och de måste kunna 

skapa och delta i de samtal som förs. Exempelvis så leker barnen en lek där de ska försöka 

fånga den andras hand medan de gungar. Klarar de att gunga, leka och samtala samtidigt så 

kan barnen utvecklas tillsammans med varandra. Då kan gungan användas som en plats för 

samspel. Nu är gungan bara ett exempel på ett materiellt kulturellt redskap som kan användas 

för samspel. Sedan urminnes tider har människan använt olika verktyg för nöje och socialt 

samspel (Ivarsson 2001). 

 

Människan utvecklas och förändras genom att vi tar oss igenom olika situationer som vi 

möter. Vi är inte bara produkter av vårt förflutna eller samhällets förflutna. Det vi gör i en 

speciell situation beror på vår tolkning av just den situationen. Därför är det viktigt att vi 

förstår människan som först och främst social, symbolisk och psykiskt istället för bara fysisk 

(Charon 1998). Charon (1998) menar även att människan tolkar sin omgivning istället för att 

bara reagera på den. Vi fokuserar på det som händer just nu i just den här situationen. 

Människan ses som en föränderlig och aktiv varelse istället för att var passiv och statisk. Eva 

Johansson (2001) skriver i sin bok om små barns etik och hur de utvecklas till sociala 

individer genom samspel. Hon anser det även viktigt att påpeka att barns sociala förmåga inte 

är reflekterande utan direkt upplevd. Det icke reflekterande, alltså det som barn upplever i 

direkta konkreta situationer är viktiga delar av deras etiska liv. På samma gång är de olika 

kulturella sammanhang där barn lever och möter andra också betydelsefulla för små barns etik 

(Johansson 2001). Men vad har då små barns etik med interaktion att göra? För att barn ska 
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kunna känna medlidande och respekt för andra barn eller vuxna så behöver de umgås och dela 

med sig samt ta emot erfarenheter från andra. Detta kan ske genom interaktion med andra 

människor. Genom denna interaktion skapas också social kompetens som barnen behöver för 

att kunna förstå och fungera i dagens samhälle. 

 

Efter denna genomgång kan jag konstatera att interaktion helt enkelt handlar om samspel, 

relationer och utveckling. Med hjälp av interaktion så skapar vi sociala relationer med andra 

och dessa relationer hjälper oss att utvecklas både som individer och som medlemmar i 

samhället. Var vi än befinner oss, i snabbköpet, i badhuset, på arbetet, skolan eller hemma 

framför tv apparaten så tar vi åt oss av det som händer runtomkring oss. Finns det någon att 

dela med sig till så gör vi det automatiskt vare sig vi vill eller inte. Vi kan inte hindra att det 

sker. Wood (1999) skriver om kommunikation och hur barn kan kommunicera med hjälp av 

rörelser eller uttryck ifall språkkunskaperna inte räcker till. Ivarsson (2001) pekar på de 

sociala relationer och strukturer som människan bygger upp genom att förhålla sig till andra 

människors handlingar. Charon (1998) bygger på dessa relationer och handlingar med sociala 

objekt som kan påverka oss själva eller vårt agerande både mot oss själva och mot andra. 

Människor, känslor, blommor eller stolar, allt har betydelse så länge de representerar något 

mer än vad de är. Blandar jag detta med Ann Cathrine Thurmann-Moe (1998) så hjälper det 

mänskliga medvetandet oss att bearbeta dessa sociala objekt och relationer med hjälp av vår 

utveckling utöver naturens givna begränsningar. Vårt språk ger oss ett effektivt socialt 

kommunikationsmedel och ändrar därmed vår möjlighet att styra och planera vårt beteende. 

Roger Säljö (2000) tar också upp språkets betydelse för interaktion och kommunikation. Det 

ger oss en unik möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper. Utav detta kan 

jag konstatera att utan interaktion skulle människan få det mycket svårt att få detta kulturella 

mångfaldiga samhälle att utvecklas. 

 

3.3 Från Platon till Lpfö 98 

Kent Hägglund (1989) skriver att lekens betydelse för barns utveckling och lärande inte är 

något nytt påhitt utan uppmärksammades redan för 2300 år sedan av bl.a. filosofen Platon. 

Platon menade att det man lär sig under tvång och plåga lär man sig inte alls lika bra som det 

man lär sig under lustfyllda och lekfulla former (Hägglund 1989). Även Aristoteles betonade 

lekens och lustens betydelse för all undervisning. Men från den sena antiken, medeltiden och 

renässansen är det svårt att hitta några teorier eller tankar om lek. Ett skäl kan vara att barn 
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under den tiden bara ansågs vara små vuxna. På målningar från samma tid ses ofta spädbarn 

med vuxna drag men med en liten kropp. De var visserligen klenare än en vuxen men de fick 

arbeta med ungefär samma arbeten som de vuxna gjorde. Men visst var leken närvarande även 

under den här tiden. Det var bara att den inte uteslutande var till för små människor utan även 

för de vuxna. Hela samhällen kunde leka i karnevaler och årstidsfester (Hägglund 1989). 

 

Hägglund (1989) berättar även om att det på 1700-talet dök upp en författare och filosof vid 

namn Jean Jacques Rousseau upp. Han menade att undervisning ska bygga på lek. Genom att 

skriva en pedagogisk roman med titeln ”Emile” ville han få fram till läsaren att barndomen 

har sitt eget sätt att se, att tänka, att känna. Därmed sade han även att det är övermod av vuxna 

att tro att de ska kunna hitta på eller skapa inlärningssätt som kan ersätta barnens egna och 

unika sätt (Hägglund 1989). Kanske hade han rätt i det men hur lär sig då barnen att se, att 

tänka och att känna? Om någon hade frågat Friedrich Fröbel under 1800-talet så hade han 

enligt Hägglund (1989) förmodligen svarat att det finns i barnets anlag redan från födseln. 

Fröbel såg barnet som en planta och skapade de första Kindergarten i Thüringen. Han ville ge 

barnet en omgivning där det kan utveckla alla anlag som de bär inom sig. 

Uppfostringsmetoden i hans Kindergarten byggde på två principer; barnets självverksamhet 

och lekens betydelse. Fröbel trodde mycket på barnens egna naturliga kunskaper som 

konstnärer och konstruktörer. Han gav därför barnen möjligheten att arbeta med saker, 

konstruera och pröva. Uppmuntran ansågs vara viktigt och Fröbel utvecklade lekmaterial för 

att stimulera barnens leklust. Bollar, klossar och klot som faktiskt fortfarande används på 

vissa förskolor. Leken är nämligen enligt Fröbel barndomens naturligaste uttrycksform. Den 

är inget tidsfördriv, den är vägen till kunskap, leken ska tas på fullaste allvar. Ett barn som får 

utveckla alla sina resurser i leken får maximala förutsättningar att utvecklas till en harmonisk 

och medkännande vuxen (Hägglund 1989). 

 

Hägglund (1989) skriver även att under senare delen av 1800-talet började forskare metodiskt 

studera leken. Fyra klassiska teorier dominerade: 

 

Kraftöverskottsteorin; handlar helt enkelt om att barn har ett övermått av energi och livskraft 

men bara en del av dessa går åt till de nödvändiga livsprocesserna. Detta skapar en 

överskottsenergi som de behöver göra sig av med. Detta kan de göra genom leken. 
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Rekreationsteorin; när vi är uttröttade, vuxna som barn, så väljer vi ofta att leka istället för att 

vila eftersom leken är avslappnande. I leken stärker man sig och samlar nya krafter. 

 

Övningsteorin; genom en medfödd instinkt så drivs barnet till att träna sådana färdigheter som 

det behöver i sitt vuxna liv i leken. Kallas även ”framtidsteorin”. 

 

Rekapitulationsteorin; liknande övningsteorin så finns även här en medfödd instinkt hos 

barnet att återuppleva hela människosläktets historia genom sina lekar. Leker ett barn 

exempelvis med pil och båge så genomlever det eller rekapitulerar det urtida jägarsamhället. 

 

Alla dessa har gemensamma drag och vävs ihop trots sina skillnader. Idag anses dessa teorier 

föråldrade men de är trots allt de första försöken till att hitta vetenskapligt underbyggda 

förklaringar till varför människor leker. De har också påverkat moderna lekteoretiker mer än 

vad som brukar framgå (Hägglund 1989). 

 

Hägglund (1989) presenterar även Sigmund Freud som levde mellan 1856-1939 och anses 

vara psykoanalysens fader. Enligt Freud kan barnet i lekar, precis som i drömmar och 

fantasier, tillfredställa sina önskningar. De kan genom att använda föremål och situationer 

från den verkliga världen skapa sig en egen värld. Barn vill ofta vara vuxna och göra som 

vuxna gör, i leken är t.o.m. det möjligt. Barn kan även i rollekar upprepa händelser som de 

upplevt som obehagliga. I leken går de till doktorn men får här vara läkaren och nallar eller 

dockor får vara patienter. Detta menade Freud berodde på att barnen, genom upprepningen av 

dessa skrämmande och otrevliga upplevelser, minskar den obehagliga spänningen. I en lek 

kan barnet även bli den aktivt handlande personen istället för att bara vara ett offer utan makt 

som i den verkliga situationen. Genom att upprepa leken om och om igen så blir händelsen 

mer begriplig och inte lika otäck för barnet. Freud såg leken som barnens naturliga sätt för att 

bearbeta obehagliga känslor och händelser. Därför använder många terapeuter idag leken för 

att lösa upp psykiska knutar hos barn (Hägglund 1989). 

 

Men Freud var inte ensam om att intressera sig för psykoanalysen skriver Hägglund (1989). 

Erik Homburger Erikson anses vara en av de grundläggande teoretikerna inom psykoanalys 

och utvecklingsteori. Han försökte att se jagets utveckling i ett biologiskt, kulturellt och 

psykologiskt sammanhang. Att analysera den sociala miljön och barnets samspel med den 

ansåg han därför vara viktigt. Homburger Erikson visade med sin forskning att barn genom att 
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leka ut problemen skapade en naturlig läkningsprocess som de behärskar när de är barn. 

Vuxna har ett behov av att tala ut om plågsamma upplevelser medan barn leker kring sina 

problem (Hägglund 1989). 

 

Hägglund (1989) beskriver även Jean Piaget och han talade om tre olika begrepp. 

Assimilation som ungefär betyder ”göra lik”. Ackomodation som betyder ”anpassa” och 

adaption vars betydelse är ungefär ”passa in, ställa i ordning”. Under barnets utveckling så är 

leken den viktigaste formen av assimilation. De prövar och omformar sina upplevelser och 

erfarenheter. Leken omvandlar barnens upplevelser och idéer så att de blir begripliga. Detta 

kan kopplas ihop med George Herbert Mead som även han ansåg att barn bearbetar 

upplevelser genom leken. Mead var professor i filosofi i Chicago och levde mellan 1863-

1931. Hägglund (1989) skriver att Mead var behaviorist men istället för att bortse helt från 

tankar och känslor och annat som inte kunde iakttas studerade Mead även fenomen som 

mening och medvetande. Medvetandet är ett resultat av att individen samspelar med andra. 

Utgångspunkten för Meads teorier var alltså individens samspel med andra personer och med 

den fysiska omgivningen. Hägglund (1989) menar att Meads teorier om lek handlar endast om 

rollekar. Där ingår även lek med dockor eller figurer. Genom att leka rollekar eller med 

dockor samt figurer kan barnet se sig själv utifrån och därmed ta rollen som en vuxen med allt 

vad det innebär. Barnet kan bete sig mot exempelvis dockan som en vuxen vanligtvis gör mot 

barnet. Genom att pröva olika roller både från familjen och från omvärlden gör barnet dessa 

till en del av sitt inre, detta kallar Mead internaliserar. När det sedan har samlat in tillräckligt 

många roller så är barnet redo för spel. Spel är inte detsamma som lek. Leken är det lilla 

barnet spontana aktiviteter medan spel är en samordnad aktivitet mellan flera barn. Genom att 

sedan hålla de andra deltagarnas roller i huvudet och veta deras samband med varandra kan 

barnet bygga upp sitt eget jag. Barnet kan genom sin rollek internalisera allt större delar av det 

sociala system det lever i. När det kan se sin egen plats i det systemet har det fått ett socialt 

jag (Hägglund 1989). 

 

Även Freud och Piaget lägger vikten på att leken har betydelse för den enskilda individens 

utveckling. Hägglund (1989) presenterar även Lev S. Vygotskij som lade vikten vid leken 

som en social process. Han ansåg tvärt emot många andra lekteoretiker att det finns en rad 

olika aktiviteter som ger barnen mycket intensiva lustupplevelser. Andra menade att barn 

drivs till att leka med hjälp av en slags lustprincip. Det ansåg alltså Vygotskij vara fel. Det 

finns dessutom lekar som inte alls är lustfyllda. Tävlingslekar exempelvis där det bara kan 
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finnas en vinnare och där förlorarna går därifrån med olustkänslor. Vygotskij menade även att 

barn under c:a 3 år inte har upptäckt leken än. Barn under tre är bara medvetna om nuet. 

”Ingen har väl träffat ett barn under tre år som vill göra någonting några dagar senare!” Ett 

barn på två år vill ha något här och nu och om det inte får det så reagerar det starkt. Vid tre års 

ålder så förändras barnet och börjar få mer långsiktiga behov och önskningar. Får de inte som 

de vill kan leken vara ett sätt att lösa konflikten (Hägglund 1989). 

 

Enligt Hägglund (1989) tar Vygotskij upp lekar med regler och vänder sig även här mot 

Piaget och andra forskare som skiljer ut lekar med regler som en särskild form. Vygotskij 

menar att det inte finns några lekar utan regler. Om ett barn exempelvis leker mamma-barn så 

måste hon ändå följa reglerna för hur en mamma beter sig. När två äkta systrar i en lek låtsas 

att de är systrar så betonar de i sin lek olika beteenden som markerar systraskapet. Vygotskij 

säger att så fort det finns en imaginär situation så finns det regler i en lek. Samtidigt menar 

han även att lekar med regler alltid innehåller en imaginär situation. Kurragömma, fotboll, 

schack mm, innehåller alla fantasimoment men även att de alltid på ett eller annat sätt 

gestaltar en livssituation (Hägglund 1989). 

 

Hägglund (1989) fortsätter att beskriva Vygotskijs uppfattning om lek. I leken skiljs tänkandet 

från objekten och det gör att en pinne kan bli en häst, sovrummet kan bli en trollskog, barnens 

önskningar och idéer avgör vad sakerna betyder. Men för att kunna leka att en pinne ska vara 

en häst så krävs det också att barnet har sett en häst, den har iakttagit hur hästen beter sig, hur 

den låter, hur den rör sig och hur ryttaren gör när den rider på hästen. Därefter kan barnet leka 

att pinnen är en häst och utveckla en lek och regler utefter det. Detta kräver avancerade 

tankeoperationer från barnet och det är i dessa lekar som grunden för allt avancerat tänkande 

längre fram i livet läggs. (Hägglund 1989) 

 

Men varför vill barnen ha regler? Leken blir roligare om man håller sig till de ramar som 

lekens struktur och situation spontant leder fram till. Reglerna blir en slags utmaning. I leken 

klarar barnen dessutom av att följa mycket krångligare regler än i deras vanliga liv. De beter 

sig även ofta mognare, klokare och starkare än de annars gör. Därför menar Vygotskij att 

leken är själva kärnan till barnets utveckling. Det är i lekarna som barnen kan gå framåt 

(Hägglund 1989). 
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Enligt Hägglund (1989) lärde A N Leontjev känna Vygotskij innan denne avled. 

Grundläggande för Leontjevs teori var att människans verksamma liv kännetecknas av tre 

dominerande verksamhetsformer; lek, inlärning och arbete. Leontjev menade precis som 

Vygotskij att leken kommer in relativt sent i barnens utveckling. Den uppstår inte förrän 

barnet blivit medveten om de vuxnas handlingar. Barnet vill göra samma sak som de vuxna 

men klarar inte av det. Då löser barnet detta genom att gå in i leken istället. På detta sätt kan 

barnet tillägna sig den objektiva verkligheten genom leken (Hägglund 1989). 

 

I början, d.v.s. under förskoletiden, utvecklas enligt Leontjev barnets lek genom ett samspel 

av sådan lek som handlar om den sociala omvärlden och den som orienterar sig mot föremål 

skriver Hägglund (1989). När barnet blir äldre så inriktar de sig mer på människors inbördes 

förhållanden och då blir rollekar mindre intressanta än regellekar. Men trots detta så menar 

även Leontjev att det inte är så stor skillnad mellan rollekar och regellekar. I alla regelekar 

finns det roller och i alla rollekar finns det regler. Lekens betydelse ligger framförallt i att 

barnet lär sig att fungera i sin sociala omgivning. De lär sig att samarbeta med vuxna och 

barn, att de måste kompromissa för att ha roligt. De lär sig att styra sitt eget beteende och 

underordna sig ett större mål (Hägglund 1989). 

 

Vad säger då läroplanen för förskolan om lekens betydelse, Lpfö 98? I Lpfö 98 står att läsa att 

kunskap kommer till uttryck i många olika former men dessa förutsätter ett samspel mellan 

varandra. Barn kan hitta och erövra kunskap genom socialt samspel, lek och skapande men 

även genom att iaktta, samtala och reflektera. Detta förutsätter dock att det finns ett 

fungerande samspel mellan vuxna och barn men även att barnen lär av varandra. Därför är 

barngruppen en viktig del för utvecklingen och lärandet och det är här som leken kommer in i 

bilden. I Lpfö 98 står också att vi som förskollärare ska använda leken för att underlätta 

barnens utveckling och lärande. Genom att använda leken och det lustfyllda lärandet 

stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och även förmågan att kunna samarbeta 

och lösa problem. Precis som Hägglund (1989) beskriver att Platon, Rousseau, Fröbel, Freud 

och Vygotskij uppfattar lekens betydelse menar Lpfö 98 alltså att i den skapande och 

gestaltande leken kan barnen få möjligheten att uttrycka och bearbeta känslor, erfarenheter 

och upplevelser. Under historiens gång har inte alla forskare, pedagoger och filosofer varit 

överens om allt när det gäller leken men den röda tråden om att leken är viktig för barns 

utveckling har alltid funnits. Frågan om Lpfö 98 efterföljs i dagens förskola ska jag presentera 

senare i denna uppsats. 
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3.4 Vad är lek? 

Definitionen på lek kommer inte med ett enda ord. Birgitta Knutsdotter-Olofsson (1987) 

skriver att det är svårt att hitta kriterier på vad lek är. Begreppen lustfylld, frivillig, spontan är 

passande men kan lika gärna vara en definition på att spatsera omkring. I ett avsnitt beskriver 

Knutsdotter-Olofsson (1987) en synvinkel på begreppen arbeta-leka-lära: 

Arbeta = barn leker när de arbetar 

Leka = de lär när de leker 

Lära = de arbetar när de lär sig  

 

Att säga att lek är barnens arbete är nonsens menar Knutsdotter-Olofsson (1987). Arbete 

utförs för vår överlevnad och trivsel och är dessutom mål- och produktionsinriktat. 

Motivationen till arbete kommer dessutom utifrån omvärlden och styrs av lagar pålagda 

utifrån. Arbetet utförs i verkliga livet, den så kallade verkligheten. Leken är frivillig och sker 

för skojs skull. Leken sker för lekens egen skull, den är sitt eget mål. Motivationen att leka 

kommer inifrån en själv och lekens regler avgör barnen själva. Leken lever i en värld 

oberoende av verkligheten (Knutsdotter-Olofsson 1987). Även enligt Ole Fredrik Lillemyr 

(2002) har leken vissa karaktäristiska drag. Han menar att leken är något som skapar nöje och 

ger glädje för deltagaren. Han menar precis som Knutsdotter-Olofsson (1987) att leken är 

frivillig och som barnet själv väljer om han eller hon vill vara med i. Leken kan även skapa en 

viss ordning, exempelvis ett system med regler. Leken innehåller också spänning och är en 

förberedelse för vuxenlivet. Lillemyr (2002) menar att det är mycket svårt att definiera barns 

lek. Han vill därmed inte påstå att hans beskrivning är några generella drag av leken utan 

dessa karaktäristiska drag ska ses som något som är giltigt till en viss utsträckning. 

 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999) beskriver även de leken som 

svårfångad när det kommer till att definiera den. Trots detta finns det vissa begrepp som olika 

forskare är överens om t ex att leken är spontan, social och bidrar till ett aktivt engagemang. 

Men det är inte målet eller produkten av leken som är det viktiga för barnen. Det handlar 

istället om processen, dvs. själva leken i sig. Leken har en förmåga att för barn ibland 

förändras under lekens gång (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 
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I en rapport skriven av Karin Engdahl (2005) står att leken som form finns över hela världen. 

Trots att leksaker och lekar varierar så leker barn med bollar och hoppar hage i många olika 

länder. Hon presenterar även olika kategorier på lek som ensamlek, bredvidlek, samarbetslek, 

konstruktioneslek, symbollek och regellek. Det är de yngsta barnen som mest ägnar sig åt 

ensamlek och bredvidlek. De lär sig av de andra och låter sig inspireras eller sitter själva och 

undersöker och forskar. Så småningom kan de inkludera eller låta sig inkluderas i andras lek. 

 

3.5 Lek är inte på riktigt 

Knutsdotter-Olofsson (1987) problematiserar definitionen på lek med att det som görs på lek 

görs inte på ”riktigt”. När man bara leker med en aktivitet och inte gör den på ”riktigt” så är 

det lek. Att gunga eller åka rutschkana är alltså en rolig sysselsättning och bra motorisk 

träning men inte lek. Men skulle barnet låtsas att det åker ner för ett vattenfall samtidigt som 

de åker kana så är det en lek. Det kan vara svårt att se som vuxen när det är lek eller inte. Det 

enklaste sättet att ta reda på om ett barn leker eller inte, är att fråga. Ett barn kan tvätta sin 

docka för att den är smutsig eller för att den leker att den är smutsig. Men det är även viktigt 

att poängtera att barnen vet när de leker eller inte leker så fort de har förstått att lek inte är på 

riktigt.  Här kommer då de viktiga lekramarna in. Birgitta Knutsdotter-Olofsson (1992) 

skriver att med hjälp av en lekinställning och en leksignal så skapas en ram runt det som 

händer. Inom denna ram är det lekens logik och regler som gäller. Där kan barnen öva och 

prova olika förhållningssätt utan att behöva oroa sig för farliga konsekvenser. Knutsdotter-

Olofsson (1992) ser det som att leken är en slags simulator. Men hjälp av leken kan barnen 

förbereda sig, klarar de inte av det som sker är det bara att avbryta och skulle leken bli för 

farlig är det bara att gå ur den och återgå till den trygga verkligheten. 

 

3.6 Barn som inte kan leka 

Men vad händer med barn som inte kan ta sig in i eller ur en lek? När ett barn istället för att 

hänge sig till stunden och bara låta fantasin flöda endast står bredvid eller drar sig undan de 

andra barnen. Eller när ett barn gör allt för att skapa oreda och kaos för de andra barnen 

genom att hela tiden lägga sig i eller förstöra leken. Marie-Loise Folkman och Eva Svedin 

(2003) beskriver hur vissa barn kan stå med fötterna så djupt ner i verkligheten att de inte 

förstår när något är på låtsas. Allt ska vara på riktigt och skojar någon så uppfattas det som 

lögn eftersom fantasi är det samma som osanning. Andra barn kan visa upp en helt annan sida 
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och går totalt in i sin fantasivärld när de leker. Att försöka närma sig en sådan lek är störande 

för barnet och de vill bara vara ifred. I båda dessa fall har inga av barnen skapat ett utrymme 

för sin egen inre värld i den riktiga världen. De befinner sig antingen i sin inutivärld, i sina 

fantasier, eller i den konkreta verkligheten. Vilket det än är så finns det inget mellanområde 

för lek, inget område där leken och verkligheten möts (Folkman och Svedin 2003). När ett 

barn föds så finns förmågan att leka redan med hos barnet enligt (Knutsdotter-Olofsson 1992). 

Men det betyder inte att lekförmågan utvecklas automatiskt. Precis på samma sätt som vi 

måste tala med barnet och lyssna på det för att förmågan att tala skall utvecklas så måste vi 

som vuxna även leka med barnet för att utveckla förmågan att leka. Några anledningar till att 

barn inte leker enligt Knutsdotter-Olofsson (1992) kan vara saknaden av trygghet, ett barn 

som är rädd måste vara vaksam och kan därför inte koppla av därför vågar det inte lämna 

verkligheten och gå in i lekvärlden. Rädslan kan komma från olika håll men vanligtvis 

kommer oron från familjesituationen.  

 

Att barn inte leker kan även bero på att barnen inte har lärt sig att tyda och förstå 

leksignalerna. Därmed har de svårt att skilja på verklighet och lek. De vill inte vara en 

prinsessa för de förstår inte att de bara ska låtsas vara en prinsessa. Eller att några barn leker 

att en pinne är en korv och ett löv är ett korvbröd. Att då leka korvkiosk kan verka naturligt 

men för ett barn utan förmågan blir korven bara en pinne. Barnets inre värld blir tom och utan 

bilder och fantasier. Ytterligare en faktor som kan påverka barns lek är den sociala faktorn. 

De förstår och behärskar inte de sociala lekregler och det leder till att all lek kraschar. Ord 

som samförstånd, ömsesidighet och turtagande är viktiga regler för att hålla leken vid liv men 

de bitarna saknar alltså vissa barn (Knutsdotter-Olofsson 1992). 

 

3.7 Sammanfattning av litteraturstudien 

Sedan antiken och fram till idag har leken lyfts fram som utvecklande och viktig för våra 

barn. Lek är mer än bara ett sätt för barn att roa sig. Genom leken kan de skapa samspel 

tillsammans med andra, lära sig om verkligheten och sin omvärld, bearbeta känslor och 

upplevelser, både positiva och negativa. Leken kan vara lustfylld, spontan, social och skapar 

spänning. Dessutom står det i Lpfö 98 att genom att använda leken och det lustfyllda lärandet 

stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och även förmågan att kunna samarbeta 

och lösa problem. Det är här som interaktionen mellan barn eller mellan barn och vuxna visar 

sig ha stor betydelse. Interaktion eller samspel gör att vi skapar relationer med andra. 
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Relationen som skapas bidrar till att individerna som interagerar med varandra lär sig av 

varandra. När jag beskriver interaktion, och lyfter fram att den är avgörande för vår 

utveckling mot sociala individer i samhället, visar jag även hur viktigt det är att vi förstår vad 

den betyder. Situationer som dyker upp gör att interaktion sker på en massa olika sätt. Om vi 

handlar i snabbköpet, badar i badhuset, bygger med klossar med ett barn eller leder en 

samling på förskolan. Interaktionen sker hela tiden. För barn handlar en stor del av deras tid 

om att leka. Det är också därför en stor del av interaktionen som sker inom lekens ramar. Det 

är där vi som vuxna kan introducera samspel med barnen. Med hjälp av interaktion genom 

leken kan vi få barnen att förstå hur saker runt omkring fungerar men även att förstå andra och 

sig själva. När det då dyker upp barn som inte förstår leken, inte förstår vad leken som form 

står för eller hur man samspelar med andra, då krävs det av de vuxna runt omkring att de tar 

sitt ansvar. Det betyder att vi vuxna måste hjälpa barnet in i den underbara lekens värld för 

med den världen blir barnets uppväxt så mycket rikare. 
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4 METOD 

 

Mitt val av metod var från början ämnat att bli en textanalys. Men efter överväganden och 

funderingar över mitt syfte med denna uppsats blev en litteraturstudie tillsammans med en 

intervjustudie det mest givande. Mitt mål med uppsatsen är att undersöka lekens betydelse för 

barn i förskolan, hur leken som form framställs och hur den värderas, dvs. vilken status leken 

har enligt litteraturen. Jag kommer även att lägga stor vikt vid interaktionen som skapas 

genom leken. Samtidigt kände jag att det skulle vara intressant att se hur leken uppfattas i 

dagens förskolor. Vad anser verksamma förskollärare ute i verkligheten att leken bidrar med 

och hur mycket plats ges den i förskolan?  

 

Efter att ha sökt litteratur både via lokalt bibliotek samt universitetsbiblioteket startade jag 

min litteraturstudie. Därmed skapade jag mig en bild av hur leken beskrivs av några författare. 

För att lättare kunna organisera frågorna skapade jag mindre teman av frågor som jag ansåg 

vara relevanta för att ta reda på hur förskollärarna uppfattar leken i förskolan. Lek är ett stort 

ämne och därför valde jag att skapa dessa teman för att kunna gruppera och organisera 

frågorna. Målet med frågorna var att skapa en bild av deras verksamhet och se om deras syn 

på leken kan återfinnas i litteratur som skrivits inom ämnet.  

 

Mot bakgrund av denna genomgång har jag formulerat följande tematiska frågor. Dessa har 

jag riktat till förskollärare. Det övergripande temat på frågorna var självfallet lek men jag 

delade upp frågorna i mindre teman. Jag har bifogat mina frågor längst bak i detta arbete och 

kommer därför nu att presentera varje tema för sig och beskriva varför jag valde att formulera 

dem som jag gjorde. De tematiska frågorna blev: 

 

1. Vad är lek? 

Vad leken är och kännetecknas av är en viktig kärnpunkt för att ta reda på hur förskolläraren 

själv uppfattar lek. Om en förskollärare inte vet vad lek är eller vad som kännetecknar den, 

anser jag att det är svårt att uppfylla sin roll som pedagog. Leken är en stor del av barnens liv 

och därför måste pedagoger och vuxna känna till vad det är. 
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2. Vilken roll spelar leken? 

Hur viktig leken är för barn och varför förskolläraren anser att den är viktig leder samtalet 

vidare mot vad leken betyder för barnet. Men det är fortfarande genom de vuxnas ögon som 

jag vill se vad pedagogen anser att leken leder till.  

 

3. Vilket utrymme har leken? 

På varje förskola finns en arbetsplan där mål satts upp om vilken inriktning man har i sin 

verksamhet. Jag ville veta om det fanns utrymme på förskolan för leken, vilka förutsättningar 

som krävs och hur de eventuellt gjorde för att skaffa dessa. Dessutom ville jag ta reda på hur 

förskollärarna såg sig själva, eller rättare sagt, såg på sin roll i leken. Ska en förskollärare gå 

in i en lek eller ska man låta barnen skapa och upptäcka utan vuxen inblandning? Efter dessa 

frågor ville jag även kolla om en vanlig dag på förskolan innehöll de förutsättningar som de 

just förhoppningsvis gett mig ett svar på. 

 

4. Lekens gränser? 

Det finns alltid en gräns för vad som accepteras. Vilka dessa gränser än är så finns de överallt, 

både inom leken och i vår dagliga verklighet. Frågan är bara varför de gränserna finns där och 

vad som gjorde att de skapades. 

 

5. Lekhjälp? 

Om det har skapats förutsättningar och det finns leksaker och kamrater men det trots allt detta 

finns barn som har svårt att leka eller inte leker alls, vad händer då? Hur kan pedagoger göra 

för att få barn att tycka om att leka och att våga leka? Det finns alltid teorier om hur det kan 

gå till men hur kan dessa teorier utövas i praktiken, det ville jag ta reda på genom dessa 

frågor. 

 

6. Vad händer här egentligen? 

Varför jag ställde den här frågan är för att få förskolläraren att gå utanför sin roll som pedagog 

för att se på verksamheten med andra ögon. Vad är det vi gör här egentligen, tycker jag 

verkligen att det vi gör här skulle vara bra för mitt barn också?  

 

7. Fri lek? 

Fri lek och styrd lek, hur ser pedagogen på de två? Finns det överhuvudtaget någon skillnad? 

Teorierna om det ena eller det andra finns inom litteraturen men är inte så tydligt presenterat. 
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Om det nu är skillnad mellan dessa vilka är de och vad skiljer dem åt? Dessutom ville jag veta 

om båda formerna fick chansen att komma till uttryck på deras förskola och om den ena eller 

den andra verkligen var nödvändig. Varför jag ville veta det är för att beroende på hur mycket 

vi lägger oss i barnens lek och styr upp den så ställer det krav på pedagogen genom att det 

påverkar barnens syn på leken i sig. Styr vi för mycket så finns det inte utrymme för 

spontanitet och fantasi på samma sätt. Styr vi för lite kanske det inte blir något innehåll alls i 

en lek. 

 

Genomförande 

Hur genomförde jag sedan min intervjustudie? Efter att jag formulerat frågorna så gick jag ut i 

två förskolor och intervjuade en förskollärare på varje. Detta för att få inblick i minst två 

verksamheter med lite olika inriktning på arbetssätt. Jag hade för avsikt att intervjua fler 

förskollärare men fick istället koncentrera mig på två utvalda på grund av tiden. Detta för att 

kunna göra en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ. Arbetet med en intervju är 

tidskrävande och därför valde jag att begränsa mig med två djupgående intervjuer med två 

förskollärare. Intervjuerna genomfördes med bandspelare och tog c:a 45 minuter att 

genomföra med varje förskollärare. Intervjuerna utfördes på plats och vid en bestämd tid. 

Många förskollärare har det svårt att komma undan med dagens stora barngrupper därför kan 

det vara bra att bestämma en tid. Den personal som finns behövs men efter överenskommelse 

om dag och tid så genomfördes undersökningen. Efter att dessa var genomförda förde jag över 

tal till text genom en diktafon.  

 

När det sedan var dags för själva analysen gick jag igenom frågorna en efter en och 

presenterade vad förskollärarna hade svarat. Dessutom jämförde jag de svar jag fick från dem 

med de teorier som jag kunde utläsa i litteratur som jag läst. Fanns det likheter, skillnader, kan 

teori och praktik verkligen fungera parallellt? Vissa av svaren jag fick på frågorna besvarades 

i andra frågor. Därför fick jag ibland gå tillbaka i intervjun eller analysen för att hitta mer 

klara svar. Varför det blir så är för att en intervju ibland kan kännas stel och nervös i början 

men efter ett tag när den intervjuade känner sig mer avslappnad kommer svaren mer enkelt. 

Dessutom blir det lättare när samtalet kommer igång och man kommer på saker som man inte 

tänkte på tidigare. Båda förskollärarna som intervjuades gav mycket material som hamnade 

utanför ramen av frågorna men det gav ändå frågorna och svaren mer djup. Bara man pratar 

om lek eller interaktion så kommer idéer och tankar om hur och vad det är av bara farten. Som 

ledare av intervjun gäller det dock att hålla kvar frågorna vid ämnet och se till att följa sin 
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plan. Ett mål har satts upp för intervjun, det målet jag se till att nå. Vill jag veta vilken 

betydelse leken har i deras förskola är det där jag ska hålla mig. Det finns aspekter som är 

intressanta men som inte har med mitt specifika ämne att göra. Det gäller att kunna sortera 

vad jag kan använda och inte. Därför ska man hela tiden tänka på sitt syfte och sina 

frågeställningar. Det är det som bestämmer vad som sedan kommer att presenteras i den 

slutgiltiga analysen.  

 

När analysen var färdig ville jag sammanfatta de tankar som dykt upp under arbetet. Därför 

gjorde jag en diskussion där jag sammanfattade vad som kommit fram och hur jag själv tolkar 

resultatet. Där presenterade jag även förslag till kommande studier. 
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5 ANALYS 

 

I min analys kommer jag att presentera de resultat som jag funnit genom mina litteraturstudier 

och genom intervjuerna. Mitt mål med denna analys är att skapa en bild av hur teori och 

praktik fungerar ihop med varandra. Kan de nedskrivna, teorierna om leken och dess 

betydelse, verkligen utövas praktiskt i förskolan eller är det bara ord? Finns det verkligen ett 

samband mellan lek och interaktion? Mina intervjuer var väldigt intressanta och gav mig en 

tilltro till att teori och praktik inte alltid behöver vara så långt ifrån varandra. För att inte peka 

ut någon speciell har jag valt att använda fiktiva namn på mina intervjuade förskollärare. Jag 

kallar dem Anna och Lisa för att de ska få behålla sin anonymitet. 

 

5.1 Anna 

Anna arbetar på en förskola där det finns 22 barn mellan 4-5 år. Hon har arbetat med barn i 33 

år och har 3 år kvar till pension. Trots detta har hon långt ifrån slutat att engagera sig. Hennes 

kärlek till sitt arbete lyser i ögonen och det märks även under intervjun att hon fortfarande 

tycker att det här är det bästa arbete man kan ha. Lyckligtvis finns samma engagemang i 

resten av arbetslaget som genom detta har lyckats plocka fram det bästa från barnen och 

därmed fått en harmonisk och empatisk barngrupp enligt Anna. 

 

5.2 Lisa 

Lisa arbetar även hon i en förskola där det finns 20 barn mellan 4-5 år. Lisa har arbetat 25 år 

med barn och började tidigt med just detta. Men trots att hon arbetat länge så får jag 

uppfattningen av att hon är väldigt öppen för att lära sig nya saker om barn, deras behov och 

deras utveckling. 

 

5.3 Vad är lek egentligen och vad kännetecknas den av? 

Författare i alla tider har haft svårt att sätta ord på vad lek är. Därför var det viktigt att 

undersöka hur pedagoger i verksamheten uppfattar lek. När jag ställde frågan så tvekade Lisa 

en stund men svarade sedan att i ett yrke där man arbetar med barn är nog leken det viktigaste. 

Genom att barnen får leka kan de utveckla sig efter sin förmåga och den de är. Annas svar på 

samma fråga var intressant. Knutsdotter-Olofsson (1987), Lillemyr (2002) och Pramling 

 



 22

Samuelsson & Sheridan (1999) hade alla svårt att sätta ord på vad leken är. Anna hade inga 

problem med att förklara lek för mig. Hon menar att lek är inlevelse, kroppsuppfattning, 

gemenskap, kreativitet, språk, jämlikhet, sinnesförnimmelse, identitet, fantasi, ansvar, 

uppmärksamhet, regler och normer, självständighet, koncentration, trygghet, iakttagande, allt 

det finns i leken. Leken är grunden för hela barnets utveckling. Enligt Anna så är leken det 

verktyg där alla känslor, upplevelser och kunskaper kan prövas och utvecklas. Här kan 

budskapet om interaktion som Bergqvist, Evaldsson, Lindblad och Sahlström (2001) skriver 

om komma fram. Med hjälp av leken kan barnen pröva och utveckla kunskaper eller känslor 

genom interaktionen med andra. Leken är en perfekt väg mot interaktion med andra och det 

blir en rolig väg mot inlärning. Knutsdotter-Olofsson (1987) beskriver även hon att leken hör 

ihop med inlärning. Inlärning är införlivandet av nya kunskaper, föreställningar och 

beteenden. Lek är visserligen användandet av de kunskaper man redan har men i leken 

bearbetar barnen sina erfarenheter och intryck från en svårtydd verklighet. Det gör att barnen 

genom interaktionen i leken kan göra verkligheten klargjord, överskådlig och förstålig. Detta 

underlättar inlärningen och gör lärandet roligt. 

 

5.4 Är det viktigt att barn får leka? Varför då? 

Efter att ha beskrivit leken utifrån litteraturstudien och även fått den beskriven av de två 

förskollärarna skapas en bild av hur stor del av barnens liv som leken berör. För att barn ska 

kunna känna medlidande och respekt för andra barn eller vuxna så behöver de umgås och dela 

med sig samt ta emot erfarenheter från andra (Johansson 2001). Här kan leken bli det 

interaktionsområde som fungerar för det ändamålet. Hägglund (1989) skriver om Vygotskij 

som lade vikten vid leken som en social process. Genom interaktion skapas enligt mig social 

kompetens som barnen behöver för att kunna förstå och fungera tillsammans med andra och 

med samhället. 

 

Anna svarar utan tvekan att det är oerhört viktigt för barn att leka eftersom det är så mycket 

som barn behöver bearbeta och lära sig. Alla de ord som Anna nämnde innan, inlevelse, 

kroppsuppfattning, fantasi, identitet osv. måste få komma till uttryck någonstans och det är 

där som leken kommer in. Som Hägglund (1989) skriver, leken är barnens mest naturliga 

uttrycksform, inte bara ett tidsfördriv och ska tas på fullaste allvar. Detta ämne tas även upp 

av Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) som menar att barnen utvecklar sin sociala 

kompetens genom att leka tillsammans. Interaktionen och leken flyter samman överallt. De 
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kan genom leken lära sig att leva med andra människor, skratta, bli arga utan att slåss, 

kompromissa och även känna empati samt sympati. Detta kan jämföras med Knutsdotter-

Olofsson (1992) som beskrev leken som en simulator där barnen kan testa och öva och där de 

när som helst kan avbryta ifall de vill. Detta ger barnen en unik möjlighet att själva få lite 

kontroll.  

 

Anna tog upp ett exempel om en pojke som hade svårt med språket och gick hos logoped för 

att lära sig, men pojken vägrade att få speciell träning. I leken däremot kunde de få pojken 

exempelvis fiska guldfiskar med sugrör, och blåsa dem i konstgjort vatten. Denna övning, 

som blev en lek, klarade pojken av och upptäckte att han var bra på det. När barnet fick vara 

kvar i den vanliga miljön, inte ensam med en logoped, fungerade övningen bättre. Dessutom 

ville de andra barnen också vara med och fiska och helt plötsligt var pojken med i gruppen 

och fick känna att även han var bra på något. Anna menar med detta att det är i interaktionen 

genom leken barnen får chansen att bli accepterade för det de är, det är där olikheter kan tas 

tillvara och vändas till något positivt. Därefter kan man försöka ta tillvara varje litet barns 

behov och se vad det är som inte fungerar och hjälpa det barnet. Lillemyr (2002) skriver något 

liknande och menar att vi måste anta att barn får en ökad klarhet i sociala och emotionella 

problem genom leken. Genom leken och samspelet med andra, interaktion, skapas dessa 

förutsättningar. Bergqvist, Evaldsson, Lindblad och Sahlström (2001) skriver om hur 

interaktion kan ses som grundläggande sociala handlingar. Människan bygger upp sociala 

relationer och strukturer genom att förhålla sig till andra människors handlingar. Interaktionen 

som skapas genom leken bidrar därmed till att barnen lättare kan handskas med problemen i 

verkliga livet. 

 

Lisa menar att det är just i förskolan som leken måste få stor plats. De har alltid uppmuntrat 

barnen att leka och på förskolan är det viktigast. Det är viktigare än gymnastik, grupper och 

allt. För kan ett barn inte leka då har det inte den sociala biten överhuvudtaget med sig. När 

barnen kommer upp i förskoleklass och i grundskolan tas leken bort mer och mer. Så får 

barnen inte chansen att leka på förskolan är risken att de inte får tillräckligt mycket 

lekkompetens.  

 
Leken är så fungerande, när barnen kommer upp i skolan sen så försvinner ju leken. Det är ju 

raster, och kan man då inte leka här kan du inte leka på rasten. Då blir det ju mest att man springer 
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runt, förstör, sabbar för alla. Därför är det så viktigt att förskolan håller sig till leken för att det ska 

fungera sen. (Lisa 2005-12-02) 

 

Lekkompetens beskrivs av Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). Vissa barn har en 

förmåga att kunna leka varsomhelst med vadsomhelst utan hjälp från vuxna eller andra barn. 

De kan även ta sig in i andras lekar utan att bryta upp den och förstöra. Detta kallas 

lekkompetens och för att kunna få den behöver barnen leka, och lära sig leka. Detta lägger 

båda Lisa och Anna tyngden på, på respektive förskolor.  

 

Så varför ska barn leka då? Jag kan med hjälp av svaren ovan konstatera att interaktionen 

genom leken i de flesta fall förbättrar barnens sociala och personliga kunskaper. Barn måste få 

komma till uttryck någonstans och den arena som leken erbjuder skapar möjligheter till detta. 

Här kan barnen enligt mig med hjälp av leken lära sig att leva och fungera med andra 

människor. 

 

5.5 Vilka förutsättningar för leken är viktigt att tillgodose i förskolan? 

Hägglund (1989) beskriver olika teorier som togs fram under 1800-talet, 

kraftöverskottsteorin, rekreationsteorin, övningsteorin och rekapitulationsteorin. Dessa skulle 

ge en förklaring till varför vi människor leker. Men det visar även att det finns olika sätt att ge 

utlopp för leken. Vissa barn använder leken för att bli av med extra energi, andra för att samla 

kraft medan vissa vill använda den för att öva sig på det kommande vuxenlivet. Detta ger en 

inblick i hur mycket olika förutsättningar det behövs skolan för att leken ska kunna användas 

av barnen. Trots att dessa idag anses vara föråldrade finns det enligt mig fortfarande giltighet i 

det som skrevs. Barn idag behöver leken och därför behövs förutsättningar för att den ska 

kunna existera. 

 

En pedagog måste kunna gå in i och styra upp en lek om den inte fungerar säger Lisa, och 

menar att det är en jätteviktig förutsättning för att barn ska kunna lära sig att leka. En lek 

behöver hållas vid liv hela tiden och det gör den just nu på deras förskola. Lisas förklaring till 

detta är att barnen hela tiden får tillfällen att leka. De bryter inte leken och ger därmed barnen 

en chans att leka klart. Genom att de har blivit mer flexibla och tagit bort vissa av de fasta 

punkterna, som samlingen vissa dagar och tider, ger de barnen en chans att påverka sin egen 

lek. Reglerna för en dag är att de går ut en gång om dagen men om du går ut på förmiddag 
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eller eftermiddag bestämmer du själv som barn. Det gör att om de kommer igång med en lek 

på morgonen eller förmiddagen så kan de leka ända till lunch om de vill. Innan de beslutade 

att ge barnen mer inflytande fanns inte samma flexibilitet. Då följdes rutinerna mer och lagom 

när barnen kommit igång med leken var det dags för samlingen på förmiddagen, barnen skulle 

städa och sen var det frukt. Nu har de istället en kort samling innan maten där alla hinner se 

varandra och de kan gå igenom händelser och liknande. Genom att de har gett barnen denna 

möjlighet till att leka spelar det ingen roll vem av barnen som leker med vem längre. Pojke 

eller flicka, mörk eller ljus, vilken ålder man är, här leker alla med alla.  

 

Jag skrev i min litteraturstudie om Knutsdotter-Olofsson (1992) som menar att trygghet är en 

viktig förutsättning för att leken ska få utlopp. Hon beskriver ett exempel från en förskola där 

barnen inte kunde leka i lugn och ro utan planlöst sprang omkring från en aktivitet till en 

annan. Ständiga konflikter, gråt och slagsmål fyllde dagarna och både personalen och barnen 

blev slitna. Räddningen kom när personalen bestämde sig för att sätta upp klara regler. De 

skapade tillfällen med organiserad lek och fri lek men då alltid med en vuxen närvarande. 

Barnen delades upp i mindre grupper och var i skilda rum. Grupperna varierades hela tiden. 

När pedagogen deltog i leken visade denna hur barnen ska uppfatta leksignalerna, lekkoderna 

och hur man gör när man leker. Genom sin närvaro skapade hon trygghet. Tydliga gränser 

visade barnen vad som inte accepterades och personalen uppmuntrade alla tecken på omsorg 

och omtanke. Genom detta arbete skapades en mycket mer harmonisk barngrupp där lek och 

samspel tog upp en allt större del av barnens liv. Det krävdes mycket planering och 

engagemang av personal men genom detta blev miljön bättre för både personalen och barnen 

(Knutsdotter-Olofsson 1992). Men vad berodde det då på att gruppen fungerade bättre med 

varandra? Jo, skulle jag be Bergqvist, Evaldsson, Lindblad och Sahlström (2001) ge en 

förklaring hade de förmodligen svarat att det berodde på att barnen fick lära sig att interagera 

med andra. Barnen fungerade inte med varandra på grund av att de inte hade lärt sig hur de 

skulle göra. De vuxna klev enligt mig in och lärde barnen att interagera genom att leka med 

dem. Att göra detta i mindre grupper anser jag vara den bästa iden eftersom jag tror att det är 

lättare att börja i mindre skala när något ska läras in. Då kommer leken att fungera för barnen. 

Anna menade även hon att barnen behöver mindre grupper ibland för att leken ska kunna 

fungera. Några kan gå ut och leka medan andra är inne, att leka i mindre grupper ger andra 

möjligheter än i den stora massan. Detta kommer jag att förklara bättre nedan. 
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5.6 Hur gör ni på er förskola för att skaffa dessa förutsättningar? 

Nu när jag har fått svar på vilka förutsättningar som de båda förskollärarna anser vara viktiga 

för att leken ska fungera kan det vara intressant och se om det verkligen görs någonting av det 

de säger är nödvändigt. Finns det förutsättningar för att interaktionen ska kunna fungera 

genom leken? 

 

Lisa menar att de som personal ger barnen chansen att bestämma själva, med valmöjligheter i 

allt som lek, skapande och verksamheter, dvs. eget inflytande som är ett av de stora målen på 

hennes förskola. Men detta har även lett till att barnen skapar egna förutsättningar för leken.  

Det finns olika rum på förskolan, ett byggrum, en dockvrå, ett musikrum, ett större 

samlingsrum med bord och en källare. Dessa rum har olika innehåll och barnen skapar 

rummen efter det som de leker. Leker de i exempelvis dockvrån blir det gärna rollekar som 

mamma, pappa, barn lek eller så går de kanske till posten, på lek. Då kan barnen exempelvis 

leka att posten är i musikrummet och promenera dit, de utvecklar leken hela tiden. Var de än 

är så finns förutsättningarna i den här gruppen av barn säger Lisa. Är barnen i skogen behöver 

personalen inte heller göra något eftersom barnens kreativitet och fantasi skapar lekar åt dem. 

Detta kan bero på att de heller aldrig har satt saker i händerna på barnen utan låtit dem hitta på 

saker själva. Kreativiteten måste få plats att utvecklas och får barnen hjälp med allt i leken får 

de aldrig möjligheten att fantisera och hitta på själva. På Lisas förskola fungerar barnens lek 

bra och detta tror Lisa har att göra med att de fått tillfälle att leka och att de är trygga i sin lek. 

Om jag här ser till hur Lisa tar upp lekens förutsättningar så inbjuder de till interaktion. De 

leker tillsammans och interagerar med varandra i sin lek p.g.a att de fått lära sig hur de ska 

göra. Lisa och hennes arbetslag skapar enligt mig förutsättningarna för detta genom sitt arbete 

med barnen. 

 

En viktig aspekt som Anna tar upp är utrymmet och möjligheten till spontanitet i leken. De 

lämnar sin planering av dagarna väldigt öppen och det gör att de ibland exempelvis kan ta 

med några barn och gå på upptäckarpromenader. Då tar en förskollärare med sig fyra barn och 

går utan mål. Med en digitalkamera och en bandspelare fångas barnens tankar upp och 

dokumenteras i deras portfolio och för de andra barnen. Barnen kan hitta många olika saker 

ute som vi vuxna bara går förbi och vissa av sakerna de hittar och upplever kan de ha med i 

sin lek efter att de kommit tillbaka till förskolan. Dessa promenader ökar alltså kreativiteten 

hos barnen och ger dem nya friska idéer till lekar. I en förskola där planeringen är alltför strikt 

skulle dessa promenader inte gå att genomföra eftersom det kräver att en personal lämnar 
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förskolan. Detta kan störa en verksamhet mycket. Anna säger också att för att skapa 

förutsättningar för leken delar de in barnen i grupper. Lite liknande Knutsdotter-Olofssons 

(1992) exempel som jag nämnde tidigare där konflikter och oro på en förskola ledde till att 

barnen delades in i grupper och klara regler sattes upp. Annas förskola delar också upp barnen 

i grupper men med mycket mer frihet och självständighet för barnen. De har även försökt göra 

miljön så olika som möjligt i varje rum så att de kan ta tillvara på barnens olika intressen. 

Liknande Lisas förskola har Annas ett rum med bilar, djur, slott och krigare och i ett annat 

kan de sitta och spela spel. Ett rum med dockor, teater och utklädningskläder och ytterligare 

ett med målargrejor, kritor, pennor, papper, tejp, klister. I alla dessa rum kan barnen vara hur 

mycket de vill. Rummen är alltid fria. Eftersom alla dessa rum finns så sker en automatisk 

uppdelning hos barnen, de håller till i de olika rummen och leker med olika saker. Detta 

betyder att trots att det kan vara 16-18 barn en eftermiddag, på två personal, så gör 

uppdelningen att barnen kan leka i lugn och ro med sina saker och personalen får en chans att 

vara delaktig och stöttande på samma gång. Fröbel gav omgivningen runt barnet högt värde. 

Han såg barnet som en liten planta och den måste skötas om och få rätt behandling för att 

utvecklas. Han ville ge barnet en omgivning där det kan utveckla alla anlag som de bär inom 

sig (Hägglund 1989). Det är inte lätt enligt Knutsdotter-Olofsson (1992) att skapa en trygg 

miljö i förskolan där alla barn, även de som känner sig otrygga, kan få leka ostört. Ostördhet 

är därför viktigt att skapa på en förskola. Ofta finns stora, öppna, ljusa rum med gröna växter 

men dessa utrymmen menar Knutsdotter-Olofsson (1992) passar bättre för pensionärer. Barn 

älskar små, trånga utrymmen där de kan leka. En kartong, en garderob, under ett bord, under 

en filt eller varför inte i torkskåpet? Vi har väl alla byggt koja någon gång. Där kan leken få 

vara ostörd och där kan leken frodas. 

 

Ivarsson (2001) har en inställning där barnen själva behöver ha vissa förutsättningar för att 

framförallt kunna leka med andra barn. De måste lära sig de lekteman som dyker upp, de 

måste kunna samtala med andra barn plus även hantera den fysiska leken som pågår, 

exempelvis gunga. Det är här som interaktionen blir så viktig. Genom en bra interaktion kan 

leken fungera. Insatsen från pedagoger som Lisa och Anna visar sig då ha väldigt stor 

betydelse för barn som inte hanterar någon eller några av dessa förutsättningar. Men hur ska 

jag som blivande förskollärare agera för att lära barnen att interagera med hjälp av leken? 
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5.7 Vilken är förskollärarens roll? 

Som vuxna, menar Anna, får vi inte vara med och styra och ställa för mycket i leken. Barn 

som leker utan problem ska få chansen att få utlopp för sin egen kreativitet. Men om ett barn 

visar upp en försiktighet och inte vågar ta för sig i leken kan man gå in och stötta och plocka 

fram det där lilla extra som gör att barnet vågar. Små barn behöver lära sig hemligheten med 

att ge och ta och då kan ett deltagande som vuxen i leken vara acceptabelt. Men om barnens 

lek fungerar bra, det är ju framförallt för de äldre barnen som den gör det, förstör en vuxen 

leken eftersom vi vuxna inte kan leka på barnens villkor. Därför vill barnen leka för sig själva 

utan vuxen och det är då de kan plocka fram sin kreativitet och fantasi ordentligt. 

 

Under samtalet med Lisa nämnde hon att förut kunde hon kolla in en lek och se hur barnen 

exempelvis lekte kafé eller något liknande. Fantasin och kreativiteten sprudlade, utan att tänka 

på konsekvenserna kunde hon då gå med i leken eftersom den ändå verkade fungera så bra. 

Men då spårade den genast ur. Därför är de nu överhuvudtaget inte med i leken så länge den 

fungerar och rullar på. Det handlar mycket om vilka barngrupper som finns på förskolan, 

vissa barn fungerar bättre ihop än vad andra gör. Det handlar om personkemi precis som med 

oss vuxna. Men om Lisa ser att en lek spårar ur eller inte fungerar gör hon på samma sätt som 

Anna och får gå in i leken och styra upp helt enkelt. Då tittar hon på vad det är de vill leka och 

om det är en fungerande lek som alla barnen klarar av. 

 

Förskollärarnas bild av deras roll när det handlar om barnens lek är väldigt lika, de har 

ungefär samma uppfattningar om sin roll. Men kan det vara så att de själva inte uppfattar hur 

viktiga de redan har varit för barnens lek? De säger båda att de inte får lägga sig i för då 

förstör de leken. men leken är redan närvarande, hur kom den dit? Knutsdotter-Olofsson 

(1987) ger en förklaring till detta. Barn måste lära sig att urskilja och förstå leksignalen. Den 

signal som talar om att det är lek och inte allvar eller på riktigt. De måste även lära sig och 

förstå när leken är över och de är tillbaka till verkligheten. Detta lär sig inte barnen av sig 

själva utan det är här den vuxnes roll är så viktig. Med tonfall och minspel kan den vuxne lära 

barnen hur de ska tolka dessa signaler och därmed kunna ta sig in i och ut ur leken. Först 

introduceras låtsasleken där den vuxne visar hur man dricker ur en dockkopp på låtsas, vaggar 

dockan, tankar leksaksbilen mm. Alla dessa saker iakttas av barnet och de försöker göra efter. 

Men det är inte bara detta som krävs för en lyckad lek. Det behövs några fler förutsättningar 

enligt Knutsdotter-Olofsson (1987). Samförstånd, ömsesidighet och turtagande är andra 

grundregler för en fungerande lek. Med samförstånd menas att de som leker måste vara eniga 
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om att de leker. Annars kan en bråklek sluta i konflikt om inte båda är införstådda med att det 

bara är på låtsas. Ömsesidighet och turtagande handlar om att det inte är ett barn som 

bestämmer och styr hela tiden utan att barnen turas om. Har de vuxna inte lärt barnen dessa 

regler får de svårigheter i kontakten och leken med andra barn (Knutsdotter-Olofsson 1987). 

Om jag tolkar Annas svar och kopplar ihop det med Knutsdotter-Olofsson (1987) kan jag se 

att Anna ger barnen chansen att lära sig grundreglerna med turtagande och ömsesidighet. 

Detta gör hon genom att leka med de små barnen och ge dem de rätta verktygen för leken. 

Lite annorlunda inställning har Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) som påpekar att det 

inte finns någon åldersgräns för deltagande i leken och det gör att pedagogen med fördel kan 

stödja och utveckla barnens lek genom att delta i leken. Men, det måste ske på lekens villkor. 

Precis som Anna nämnde tidigare kan leken lösas upp om vi som vuxna lägger oss i en lek 

utan att lägga oss på lekens nivå. Men, kan vi delta på samma villkor kan vi istället vara ett 

stöd och en förebild för barnen och därmed ge barnen de förmågor som krävs för att leken ska 

upprätthållas (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). Folkman & Svedin (2003) skriver att 

när ett barn förstår att något inte är på riktigt kan det bete sig som om det vore det och därmed 

har de också förstått lekens mening och magi. Det betyder att det är pedagogernas plikt att ge 

barnen verktygen för att hitta denna magi. 

 

5.8 Om du ser till en vanlig dag på förskolan hur ser den då ut? 

Denna fråga ställde jag för att få både Lisa och Anna att kliva ut från rollen som förskollärare 

och titta på vad de gör på respektive förskolor. Svaren från de båda blev lite olika eftersom de 

inte arbetar på samma förskola men trots detta finns det alltid likheter inom dessa 

verksamheter. Dagarna på en förskola innehåller alla frukost, frukt, lunch och mellanmål. Alla 

barn är inte med på alla dessa fasta aktiviteter men de finns med på förskolan varje dag. Trots 

att spontanitet och avvecklandet av rutiner är bra för barn så krävs det även ett system av fasta 

rutiner. På Lisas förskola har de lite mys och lugn före frukost och fri lek efter frukost. Tre 

dagar i veckan har de planerade aktiviteter efter kl 9, det är mulle, gymnastik och grupper. 

Med grupper menas då 5-års grupp där det bara är femåringar med och där de får uppgifter 

som passar deras åldersgrupp. De tre 4-åringarna på avdelningen går då oftast in till den 

intilliggande avdelningen där de har fler kamrater i samma ålder. Annars handlar det om att 

när 5-åringarna har grupp så ska 4-åringarna få chansen att leka på deras nivå, mer i sin ålder. 

Vanligtvis blir de ofta lite styrda av de äldre barnen men nu får de leka på egna villkor. Det 

gör att även 4-åringarna kan känna sig stora för en stund.  
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De dagar de har fasta aktiviteter på Lisas förskola är det fri lek efter dessa. De dagar det inte 

finns några fasta aktiviteter är det lek hela dagen och bara uppehåll för lunch, läsning och 

mellanmål. Lisas förskola har fasta aktiviteter vissa dagar och det ger barnen en trygghet i att 

det finns rutiner. De vet vad som gäller vissa dagar. Rutinerna är även viktiga för speciella 

barn som kräver mer tydliga regler och en trygg atmosfär pga. sina funktionshinder. 

 

Annas vanliga dag i sitt arbete ser ungefär likadan ut men med den skillnaden att trots att de 

har vissa fasta aktiviteter finns det gott om utrymme för att ändra planerna. De kollar med 

varandra för att lägga upp vad de ska göra vilken dag men om det dyker upp något annat som 

verkar mer intressant gör de det istället. Svårare att göra det med gymnastiken eftersom de har 

en lokal bokad en viss tid varje vecka. Även om de har en dag de har grupper behöver det inte 

hamna på just den dagen utan kan variera beroende på vad som passar bäst. När de har 

grupper delar de in gruppen i två, 5-åringar i en och yngre barn i den andra. Olika uppgifter 

för olika utvecklingsnivåer. Detta ger barnen en chans att glänsa på sin nivå. Dagarna är inte 

inrutade hela tiden och det leder till att det finns utrymme för att göra olika saker. De ger 

barnen lite inflytande och låter dem påverka och själva ta vissa beslut. Så även om en dag på 

Annas förskola har vissa fasta punkter så är det en förskola där spontanitet och påhittighet 

varvas med trygga rutiner och ramar. 

 

Ser jag på interaktionen som skapas på Lisas och Annas förskolor kan jag konstatera att den 

är omöjlig att undgå. Grupper, gymnastik, frukost, lunch eller mellanmål, alla innehåller 

interaktion. Samspelet mellan barn och vuxen eller mellan barn och barn finns där. Men detta 

beror på att båda förskolorna uppmärksammar barnen på ett sätt som är nödvändigt för att 

interaktionen ska fungera. De ser barnen, de bryr sig om barnen, de lyssnar på vad de har att 

säga och de ger dem en egen vilja. Interaktionen sker mellan människor och går åt två håll. 

Med det menar jag att interaktion skapas när två människor möts och delar varandras 

erfarenheter. Detta kan ske vid frukostbordet, under gymnastiken eller genom leken. Bara 

chansen och möjligheten finns. Det anser jag att den gör på Lisas och Annas förskolor. Men 

kan det finnas gånger då interaktionen inte fungerar lika bra?  
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5.9 Finns det några gränser för leken? 

Detta är en fråga som ingen av de tillfrågade svarade fort på. För om leken är så bra som det 

hittills framkommit, så utvecklande som den är, så utvecklande för interaktionen, hur kan då 

någon sätta gränser för den? Lisa tänkte rent praktiskt och tog upp fall där barn kanske skulle 

börja dra in hinkar med vatten och hälla på golvet. Vissa lekar begränsas då till att utföras 

utomhus. Annars ansåg Lisa att de nog försökte tillgodose barnens behov med leken och inte 

bara säga till dem vad de inte får göra. 

 

Anna svarade annorlunda och mer i linje med vad jag hade förväntat mig. Hon menar att 

ingen får göra någon annan illa. De kan inte binda någon som inte vill eller slåss eller nypas. 

De gränser som hon såg handlade om barnens säkerhet. Respekten för andra och rättvis 

behandling av andra går i linje med Lpfö 98. På Annas förskola arbetar de mycket med 

demokrati och värdegrund. Den etiska biten av hur barn behandlar varandra skriver Johansson 

(2001) om. Barnens vardag är full av tillfällen då värden möts och ställs på sin spets. 

Beroende på vad barnen har med sig hemifrån och vilka värderingar de har hunnit få i livet 

kan det ibland vara svårt för dem att veta hur långt en lek får gå. De testar gränser hos sina 

kompisar för att exempelvis skoja, få kontakt eller bara leka. Detta kan ske inom de nu kända 

lekramarna och så länge alla inblandade är medvetna om att det är en lek kan leken t.o.m. 

innehålla hot och våld, med bara på låtsas. Då fungerar även samspelet på en bra nivå. 

Däremot finns det barn som använder fysiskt våld för att påverka andra eller få sin vilja 

igenom. Det finns även barn som använder en kompis för att slippa utföra något som det vet 

att det egentligen inte får. De kan då manipulera ett svagare barn till att göra det eftersom det 

andra barnet inte vågar säga ifrån (Johansson 2001). Leken blir då enligt mig inte längre en 

arena för samspel eller interaktion utan en maktkamp där den starkaste vinner och den svage 

förlorar. Detta kan leda till mobbning eller utanförskap. Sådant vill jag inte se i dagens 

förskola. Det finns en gräns och även om leken ska vara en arena där barnen sätter egna 

gränser så behöver det ibland finnas vuxna som styr upp och lär barnen vissa demokratiska, 

etiska och moraliska grunder.  

 

5.10 Finns det lekar som inte accepteras? 

Anna fortsatte här på sin linje om att barnen inte får göra illa varandra och byggde på med att 

de nu jobbar mycket med att barnen ska våga säga nej. Att stå på sig och tala om när det är 

något som de inte vill göra eller vara med på. 
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Att de aldrig någonsin får göra nåt mot ett annat barn som de inte vill. Och vi jobbar ju med det att 
när jag inte vill så säger man det. Nej, jag vill inte! Men om ett barn kommer och säger att han 
lyssnar inte så peppar vi dom till att fortsätta säga, jag vill inte!! Och då går de tillbaka och säger 
det så. Detta tror vi förebygger mobbing. För om barn lär sig att lyssna att någon säger nej då 
innebär ju det också att man accepterar det att de har sagt nej, då får man inte göra så. (Anna 2005-
12-01) 

 

Det som Johansson (2001) beskriver om barn som inte respekterar andras vilja och använder 

t.ex. våld eller manipulation för att få sin vilja fram visar att det saknas respekt för andra 

individer. Men det kan även betyda att det finns svagare individer som inte vågar stå på sig 

och därför låter sig manipuleras. Anna och hennes arbetslag arbetar därför med att se varje 

individ och lyfta fram alla så att ingen ska känna sig utanför eller svagare än någon annan. Att 

de dessutom jobbar hårt med att få barnen att säga ifrån om det inte vill, tror Anna förebygger 

mobbing. Kan de redan nu lära sig att stå emot och se att de har en chans att påverka kommer 

de att bli starkare och mer trygga i sig själva och då även mot andra. 

 

Lisa fortsatte först på sitt svar och påpekade att springlekar inte fungerar så bra pga. platsbrist 

och vattenlek är en utelek. Men efter att frågan utvecklats och jag tog upp vad som händer 

ifall någon leker hårdhänt svarade hon att våld självklart inte accepteras. De har haft barn som 

gått på brottarskola. Dessa barn ville gärna prova på det de lärt sig med de andra barnen. Men 

brottarlekar kunde bli farliga och dessa accepterades inte av personalen.  Därför sa de nej till 

barnen. Detta accepterades av barnen och det berodde på att de arbetat mycket med att inte 

bara säga nej av principskäl utan är det nej så får barnen en förklaring. Respekten ska ju gå åt 

båda hållen. Lisa tog även upp att lekar som handlar om skjuta och där pistoler ingår har länge 

varit oacceptabla i förskolan. Under hennes 25 år har dessa leksaker varit tabu. Men det har ju 

alltid funnits indianer och cowboys och Lisa anser att vi ska vara rädda om det som finns och 

har funnits. Problemet med det är som Knutsdotter-Olofsson (1992) eller Folkman och Svedin 

(2003) tar upp att vi vuxna inte kan känna igen leksignalerna. Vi måste även som vuxna lära 

oss när barnen leker, det är inte på riktigt. Lisa menar att barnen måste få leka indianer och 

cowboys om de leker indianer och cowboys. Det är inte på riktigt.  

 

Knutsdotter-Olofsson (1992) skriver om just krigslekarna hos barn. Barnen vrålar och skriker 

medan de slungar sina svärd eller skjuter med pistoler. Så länge barnen leker och sänder ut 

sina leksignaler, ingen blir skadad och alla är med på det så borde det vara okej. Barnen leker 

det de vet något om och bearbetar känslor och upplevelser. Krig och våld presenteras för barn 
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i medierna dagligen därför är det svårt för oss vuxna att hålla det som tabu. Många av barnens 

lekar handlar om farliga känslor. Genom leken kan de försvara sig mot faror, de beskyddar 

eller är rädda. De kan få känna sig stora trots sin litenhet. Om ett barn kommer morrandes 

som ett farligt lejon blir vi vuxna inte alls lika upprörda som när de dyker upp med en pinne 

som föreställer en pistol eller gevär. Kampen mellan gott och ont kommer alltid att finnas och 

trots att krig handlar om vapen kan leken ha ett fredligt inslag. Både pojkar och flickor älskar 

spänning. De gillar att bli skrämda, hotade, jagade på lek. De gillar att leta efter skatter och att 

smyga på varandra. Knutsdotter-Olofsson (1992) skriver inte att vi ska ha förbud mot 

krigsleksaker men vi måste vara extra noga med att uppmärksamma de signaler som vissa 

barn i våldslekar sänder ut. Risken finns att leken bara är en täckmantel för att få ut 

aggressioner och då är det inte acceptabelt. 

 

5.11 Hur uppmuntras barn att leka och om ett barn inte leker, vad gör du då? 

Barn som inte leker har alltid funnits. Vissa barn står tysta och ser på eller drar sig undan 

medan andra kastar sig in och förstör leken för någon annan. Vilket det än är saknas den 

viktiga lekkompetensen som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskrev. Lisa menar 

att alla barn i förskolan kan leka efter att de har gått på förskolan ett tag. Men vad är det då 

som gör att de kan leka? Kommer leken som ett brev på posten till barn som börjar förskolan? 

Självklart inte anser jag, arbetet med att få barn som inte leker att leka kan kräva mycket 

arbete, förståelse och tålamod från pedagogerna. Lisa och hennes arbetslag uppmuntrar 

barnen till att leka. Detta har resulterat i att de just nu har en grupp med barn som kan leka 

vad som helst och när som helst. Anna menar att det händer att de får in barn som inte leker. 

Då handlar det om att det är något som gör att de är hämmade. Sedan börjar arbetet med att ta 

reda på vad det barnet är intresserat av och känner sig säker på. Hos varje barn finns enligt 

Anna något som barnet känner sig säker på och det ser de som pedagoger till att plocka fram. 

Det finns alltid något som barnet tycker är roligt och då ska man som pedagog se till att vara 

med där när barnet leker. Kanske älskar det att hålla på med dockor, bygga med klossar eller 

leka med bilar. Där ska man då vara närvarande och visa stort intresse. Detta leder ofta till att 

de andra barnen kommer med i leken och eftersom det barnet som hade svårt med leken 

känner sig trygg i den pågående leken så kan den nu fungera ihop med andra. Pedagogen är 

fortfarande med i leken och försöker hela tiden lyfta upp det barn som har svårt med leken. 

Det är vanligt att barn som hamnar utanför leken får en låg ställning på förskolan. Därför är 

det viktigt att barnet får uppmärksamhet inte bara i leken utan även i andra sammanhang. 
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Anna och hennes arbetslag stärker barnet genom att leta reda på barnets styrka, lyfta fram det 

och visa för barnet att det kan. Detta ger barnet en chans att känna att det har betydelse även i 

leken. 

 

Lisas arbetslag arbetar mycket med att barnen ska få ha eget inflytande. Att få ta egna beslut 

och göra egna val ger barnen en stor chans till en bättre självbild och självförtroende. När de 

började arbeta med barns inflytande var leken det mest självklara att starta med. Den är 

naturlig och den känner de flesta barn till hur den fungerar. Deras arbete har fungerat bra och 

nu har barnen även inflytande vad gäller grupper och gymnastiken. Arbetet med inflytande 

och uppmuntran har gett leken en chans att komma till uttryck enligt Lisa. Att de vuxna i 

förskolan måste hoppa in och ge stöd till barnen när de inte leker, är både pedagogerna i 

förskolan och författare i böckerna överens om. Vi vuxna får lära barnen att leka. Knutsdotter-

Olofsson (1992) skriver om hur leken föds redan på skötbordet då interaktionen mellan barn 

och vuxen skapar en trygghet mellan dessa. Men vad händer när det inte blir någon lek där, 

när leken uteblir? Ja, Folkman och Svedin (2003) skriver om att barnen behöver vuxna i sin 

närhet, inte alltid i leken utan det kan räcka med att finnas i närheten. Anna beskriver hur de 

arbetar med att lyfta fram barnets styrka, detta är helt rätt enligt Folkman och Svedin (2003). 

Att bli sedd, att få känna sig komptent, att duga som man är, kunna hävda sig och våga visa 

sig för andra är egenskaper som alla barn borde ha. När barnet fått en bra självbild måste även 

känslan för lek skapas. Anna och Folkman och Svedin (2003) är här inne på samma linje där 

det handlar om att utgå från barnets intresse och lust för att kunna starta en lekprocess. När 

barnet sedan börjar känna sig tryggare i sin lek tillsammans eller bredvid en vuxen kan barnet 

börja få kontakt med andra barn. Därmed har barnet fått lära sig hur det ska interagera med 

andra. Genom att agera med och runt andra människor så skapas influenser enligt Charon 

(1998). Dessa influenser är inte bara något som den ena individen tar in utan dessa åker fram 

och tillbaka mellan individerna och skapar nya erfarenheter och får ett utbyte av varandra. 

Interaktion kan alltså ske på många olika sätt men det Charon (1998) menar är att vi agerar i 

relation med andra. Han vill få fram att genom att vi byter kunskap, upplevelser, känslor och 

uttryck mellan varandra så skapar vi en mer dynamisk och aktiv människa. Skulle vi inte dela 

dessa uttryck skulle vi istället vara mer oföränderliga, någon som bara svarar eller agerar på 

hur andra är i samhället. Men om människan istället tar emot och delar med sig av sina 

upplevelser så kommer vi utvecklas och förändras till mer sociala individer i samhället. Att 

våga och kunna ta plats är slutmålet och det är som sagt väldigt viktigt att vi vuxna ger barnen 

förutsättningar och möjligheter att hitta vägen dit. Folkman och Svedin (2003) tar även upp att 

 



 35

barnen behöver rätt miljö för att kunna leka. Barnen behöver lekro och de stora utrymmen 

som Knutsdotter-Olofsson (1992) beskrev passade bättre för pensionärer får inte bli för 

många på en förskola. Små mysiga rum där barnen kan få leka i lugn och ro ger barnen en 

chans att utveckla sin lek. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lyfter med tanke på det 

fram den vuxnes betydelse och dess uppgift att skapa en miljö som stimulerar till olika 

variationer på lek. Lekens betydelse för barnens utveckling och lärande är så viktig att vi 

vuxna måste ta vårt ansvar och skapa möjligheter för alla barn att leka.  

 

5.12 Hur tror du att lekmöjligheterna uppfattas av andra på er förskola? 

Att kunna stiga ur sin roll som förskollärare och kunna se på sin arbetsplats med andra ögon 

är inte en lätt uppgift. Men Lisa har haft egna barn på förskolan tidigare och hennes syn på 

lekmöjligheterna då fanns ju i alla de leksaker som finns. Däremot tycker hon som jag 

nämnde tidigare om när barn hittar på och skapar en lek utan att någon behöver sätta något i 

händerna på dem. Det tycker hon att de har lyckats med på den här förskolan. Det finns inget 

barn som sätter sig och funderar på vad de ska göra utan de bara hänger med. Hon märker 

även på föräldrarna att de är glada över hur det fungerar i gruppen. Det finns en respekt för 

varandra i gruppen och det ger en mycket god kamratskap. Med kamratskap och respekt 

kommer också empati och ödmjukhet in så Lisa ser lekmöjligheterna och 

kamratmöjligheterna som mycket goda på deras förskola.  

 

Anna gick aldrig på förskola när hon var liten. Hon var blyg och det tog lång tid innan hon 

vågade stå för saker och våga ta för sig. Barnen på hennes förskola har inte de problemen. De 

vågar ta för sig men är samtidigt hänsynsfulla mot varandra, hjälper varandra och vågar ha 

åsikter. Det negativa hon kan se ibland är att barnen kan ha väldigt långa dagar. Vissa familjer 

har det så men oftast är det bara periodvis. Anna berättade om och jag har personligen upplevt 

att vissa pedagoger på förskolor där det är barn kvar extra sent börjar plocka undan och städa 

tidigt. Detta för att det ska kunna gå hem direkt efter att barnet gått hem. Detta resulterar ofta i 

att barnet bara får gå och vänta och bara leka med saker som de inte behöver städa så mycket 

efter. Så är det inte på Annas avdelning. Det handlar om att lägga upp sin arbetstid så att 

städningen hinns med efter att barnet gått hem. Det gör att barnet får pedagogens fulla 

uppmärksamhet under tiden. Barnet får känna att de har tid tillsammans och att de kan leka. 

Anna menar att det är en tid då man verkligen leker med barnen och där man tillåts vara en 

lekkamrat.  
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Både Anna och Lisa ser positivt på sina arbetsplatser och ingen hade tvekat över att placera 

några av sina barn där. På alla förskolor dyker det upp problem och motgångar men så länge 

arbetslaget och barngruppen fungerar tillsammans kan problemen lättare lösas och 

fokuseringen blir istället på det som är positivt. Det är mönstret jag ser hos båda mina 

tillfrågade. De har båda en arbetsplats där de stora avgörande värderingarna efterlevs. Det 

känns bra att veta att det finns förskolor som kan fokusera på det som är positivt istället för att 

lyfta fram det som är negativt. Det finns alltid problem men de blir inte lika stora och löses 

alltid mycket fortare om man hjälps åt att hitta en lösning. 

 

5.13 Ser du någon skillnad på fri lek och styrd lek?  

Den här frågan ställde jag för att se hur Lisa och Anna uppfattade barnens lek. De har båda 

pratat om hur barnen ska ha inflytande, få vara med och bestämma och att de ska få utlopp för 

leken. Lisa menar att den styrda leken finns exempelvis när de går på Mulle. Men barnen vet 

också att det är vissa saker som de alltid gör och de tycker att det är kul. På Mulle har de en 

liten samling där de kanske går igenom lavar eller mossor men sen är det fri lek i skogen. Då 

får barnen leka med vad de vill och hur de vill. Med vissa begränsningar förstås, inte förstöra 

eller göra någon illa t.ex. Sedan har de även en lek som de vuxna bestämt. Lisa tog upp i en 

annan fråga att under en vanlig dag så hade de fri lek mellan 8 och 9 på förmiddagen de dagar 

då de hade aktiviteter på förmiddagen. De gillar inte att bryta i leken och de är medvetna om 

att de gör det för att kunna genomföra vissa projekt i verksamheten. Men räcker en timme för 

att barnen ska få genomföra sin fria lek? Anna säger att om de leker lekar som ”under hökens 

vingar” eller ”god afton herr lejon” så är det en organiserad lek som de vuxna handleder. Då 

kan den vara väldigt strukturerad från början. Efter ett tag kan barnen börja omforma leken 

och hitta på nya regler, har det då blivit en fri lek av den styrda? Anna tar också upp ett 

exempel på att hon kan exempelvis be ett barn att gå in i målarrummet och göra en teckning. 

Barnet gör en teckning av ett landskap och sedan en till tills barnet fått ihop en karta som den 

kan åka med leksaksbilar på. Har även den leken omformats till en fri lek? Gränserna där 

styrd lek blir fri lek och tvärtom är svårtolkade och otydliga.  

 

Den fria leken kommer att finnas så länge fantasi och kreativitet ges plats och utrymme i 

förskolan. Så länge leken kan vara som Knutsdotter-Olofsson (1987) skriver d.v.s. lustfylld, 

frivillig och spontan så kanske det inte är så viktigt om leken är fri eller inte. Lillemyr (2002) 
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menar att leken skapar nöje och ger glädje för deltagaren men den ska vara frivillig och det är 

barnet själv som väljer om han eller hon vill vara med eller inte. Detta tolkar jag som att lek 

där barnen själva väljer att deltaga och där leken upplevs som lustfylld och är till glädje för 

barnet är fri lek. Det finns heller inga färdiga mallar om vad målet med leken är, det behöver 

inte finnas något mål. Som Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att det är inte 

produkten som räknas utan processen. Leken har en förmåga att förändras under lekens gång 

men ingen mer än de deltagande har rätten att sätta de reglerna. Styrd lek är när barnet styrs 

av någon annan in i en lek, exempelvis en vuxen. Här är det också oftast processen och inte 

produkten som räknas men det finns ett mål med varför de leker. Grupper, gymnastik, Mulle 

eller en lek som ”under hökens vingar”. Alla dessa har en djupare mening än bara att lekas. 

Barnen kan lära sig gemenskap, regler och normer, ansvar eller kreativitet. Hur vi vuxna än 

försöker att tänka att det är bara på lek så lägger vi en värdering i det barnen gör enligt mig. 

När vi gör det försvinner spontaniteten och vi har skaffat ett mål. Den fria leken ska vara utan 

mål. Det här är en svår fråga att svara på och jag har inte hittat något klart svar. Att bedöma 

vad som är fri lek lämnar jag därför till barnen att bestämma, det är deras arena och där är de 

experterna. 

 

5.14 Sammanfattande tankar av analysen 

Både Lisa och Anna har arbetat många år i förskolans verksamhet. Därmed har de träffat och 

sett många barn under den tiden. Båda anser att det är tacksamt att få se barn leka och 

utvecklas tillsammans. Det är inte bara utvecklande för barnen utan även för dem som 

pedagoger. Genom att se och uppmärksamma den interaktion som sker mellan barn som leker 

eller mellan vuxen och barn som leker kan vi lättare se hur betydelsefull leken är för oss 

människor. Leken är inte bara till för att roa sig utan för att kunna roa sig medan man lär sig. 

Leken må vara svår att definiera men samtidigt är definitionen inte det viktiga. Förståelsen för 

leken och dess betydelse och framförallt att den har betydelse för barnens utveckling är 

däremot viktig. Varför jag tror att det är svårt att definiera lek är för att den kommer i så 

många olika former. Små barn leker på ett sätt, lite äldre barn på ett annat, ungdomar på 

ytterligare ett och vi vuxna leker också. Att leken ska vara lustfylld och ge nöje samt glädje 

för deltagaren är Lillemyr (2002) och Knutsdotter-Olofsson (1987) överens om. Därför finns 

det heller ingen åldersgräns för leken. Vi har alla minnen om vår barndom och våra lekar. Hur 

vi uppfattade leken som barn är inte lika lätt att dra sig till minne men att det var roligt mesta 

delen av tiden det är vi nog alla överens om. Vi växer upp och lär oss av livet, upplevelser, 
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resor, arbete, familj och andra saker påverkar vårt liv som individer i samhället. Jag lyfter i 

det här arbetet fram att författare och pedagoger säger att barnen leker, men vi vuxna då? Hur 

ska vi som pedagoger kunna hjälpa barn att leka om vi själva inte vet hur man gör? När slutar 

vi att leka och behöver vi verkligen sluta leka bara för att vi växer upp? Knutsdotter-Olofsson 

(1992) tar upp ett exempel i sin bok om två pensionerade damer som brukade sitta på 

kulturhusets terrass när de var på stan och då låtsades de att de var i Paris. Vad får två tanter 

att göra något sådant ställer sig många frågan. Jo, de ansåg att de även har rätten att leka. När 

de satt där och lekte att de var i Paris smakade kaffet franskrostat och t.o.m. trafiken blev 

exotisk. Många vuxna som inte längre har kunskaperna om lek kvar eller helt enkelt glömt 

bort hur man gör skulle nog anse tanterna helt tokiga. Istället kan jag se det som att dessa 

tanter har sett till att hålla leken vid liv genom alla år som vuxen. Lisa och Anna arbetar med 

leken varje dag i sina yrkesroller. Jag anser att vi som vuxna pedagoger måste lära oss att 

förstå leken och det betyder att vi måste kunna leka. Leken hjälper barnen att fungera 

tillsammans med andra, att samspela med andra. Därför har vi som blivande, eller redan 

verksamma, pedagoger ett ansvar att lära barnen att leka och därmed måste även vi vuxna 

tillåta oss att leka. Hur ska vi annars kunna lära barnen något som vi inte kan själva? Precis 

som tanterna som Knutsdotter-Olofsson (1992) skriver om behöver vi våga leka, det har vi 

rätt till även om vi är vuxna. Tanterna kan fortfarande skilja på det som inte är på riktigt och 

det som är på riktigt. De har som Folkman & Svedin (2003) skriver inte glömt bort lekens 

mening och magi. Det borde ingen av oss göra. 

 

Jag ser leken och interaktionen som två trogna följeslagare. Genom interaktion får barnen 

social kontakt med andra, de skapar relationer med andra och de utvecklas med hjälp av 

andra. I leken kan allt detta praktiseras och barnen har där en chans att få en viss kontroll. De 

kan ofta välja vem eller vilka de vill interagera med. Alla barn fungerar inte med varandra 

precis som vi vuxna inte går ihop med alla vi träffar. Det är också sådant som vi märker när vi 

interagerar med andra. Genom att ge barnen förutsättningar för att kunna göra dessa val 

exempelvis med miljön, olika rum för olika aktiviteter, eller genom att låta dem leka ostört i 

trygghet kan deras interaktion fungera. Det gör den på båda förskolorna enligt de intervjuade 

förskollärarna. Genom att ge barnen utrymme och möjlighet till leken får även interaktionen 

eller samspelet den plats som behövs för att ge barnen social träning. Min analys visar att lek 

och interaktion kan få utrymme i förskolan idag. Så länge pedagogerna är medvetna om att 

leken är en naturlig och utvecklande del av barnens liv och inte bara anser den vara ett 

tidsfördriv är de på god väg. Dessa två personer har visat att möjligheter finns bara viljan och 
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engagemanget finns. Trots att jag bara gjort intervju med två pedagoger har min undersökning 

ändå visat hur verksamheten bedrivs på två olika ställen med olika personal och olika 

barngrupper. Det ger olika utgångspunkt ur alla vinklar. Interaktionen genom leken finns 

enligt mig inte bara inom teorin utan den kan även finnas även ute i verksamheten. Den är 

otroligt viktig för barns utveckling, det tycker jag att min undersökning visat. 
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6 DISKUSSION 

 
Varje dag möter vi människor som förändrar vårt liv. Det kan handla om ett ögonblick eller 

något långvarigt, det spelar ingen roll. Allt vi gör påverkar oss på något sätt. Interaktionen 

som diskuterats i denna uppsats hjälper oss att fungera som individer och medlemmar av 

samhället. Många är inte medvetna om detta och tänker inte på det. De klarar sig ändå och 

behöver inte vara medvetna om det. Men, de påverkas lika mycket som alla andra ändå. En 

pedagog som arbetar inom skola eller förskola måste däremot ha en annan inställning enligt 

mig. Interaktion kan skapa relationer och hjälpa barnen att utvecklas men den kan även 

vändas mot utvecklingen och mot relationer. För trots att leken kan vara positiv kan den även 

ha negativa inslag om barnen inte lär sig att leka på samma villkor. Som Knutsdotter-Olofsson 

(1992) skriver om våldslekar som kan användas för täckmantel för att få utlopp för 

aggressioner. Detta visar enligt mig att barn i leken kan bli utnyttjade som objekt och därmed 

föds även mobbingen. De svaga blir då kanske tillbakadragna och nedtryckta. De vuxna har 

här ansvaret att lära barnen att respektera och fungera tillsammans med andra. Barn behöver 

mycket stöd och hjälp när de är små för att kunna hitta sig själva och skapa sig begrepp om 

sin omvärld. Förskolan är ofta deras första möte med andra barn och vuxna utanför familjen. 

Där träffar de kamrater som antingen stärker dem genom att de har en bra interaktion eller gör 

dem svagare p.g.a. att de har ett dåligt samspel. Där kommer vi som pedagoger in. Vi måste 

se till att barnen får det rätta stödet och hjälpen både från vuxna och kamrater. När det inte 

fungerar är det vår plikt att gå in och se till att det fungerar.  

 

Är interaktion en förutsättning för att leken ska fungera eller är leken en förutsättning för att 

interaktionen ska fungera? Leken är den bästa arenan för barnens interaktion med varandra. 

Leken är ofta något som de behärskar på ett eller annat sätt. Men jag tror att det handlar om 

ett samspel mellan de två för att båda ska fungera. Barn som saknar det ena har svårt att 

hantera det andra och vice versa. Vuxna kanske tänker på interaktion som samtal men det är 

så mycket mer än det. Barnen bearbetar mycket av sina upplevelser och svårigheter i leken 

därför sker också en stor del av interaktionen där. Vi måste därför se till att möjligheterna till 

lek finns. Både Anna och Lisa har på sina avdelningar lugna och harmoniska barn. Visst 

förekommer konflikter mellan barn och vuxna samt mellan andra barn men inte mer än vad 

som kan förväntas när c:a 20 barn ska samsas på en avdelning. Men, konflikterna har blivit 

färre på båda förskolorna sedan leken gavs större utrymme. Detta beror enligt Lisa och Anna 
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mycket på att barnen nu får leka klart och avsluta sådant de påbörjat, kreativiteten blomstrar 

och kamratskapen är stor.  

 

Jag hade kunnat intervjua fler pedagoger om tid hade funnits och det hade varit väldigt 

intressant att komma till fler förskolor. Nu hamnade jag på två förskolor där leken får ta stor 

plats av dagen och där styrda aktiviteter får mindre plats. Det hade varit väldigt intressant att 

höra en motivation till varför leken inte skulle få den platsen. För mig kan det tyckas så 

självklart men så är det inte för alla. Jag anser att barn måste få vara barn och att pressen idag 

är stor på barn allt längre ner i åldrarna. Rastlöshet och brist på lust är ord som jag ofta hör 

från grundskolan. Men kan detta kanske bero på att barnen när de kommer till skolan inte 

längre får, kan eller har möjlighet att leka? Eller är det helt enkelt så att ingen har lärt dem att 

leka som barn? Detta anser jag vara ett område som jag skulle vilja undersöka mer inom.  

 

Detta har varit ett roligt arbete att göra. De resultat jag har kommit fram till har gett mig 

bekräftelse på att barn framförallt leker för att ha skoj men hur de än gör så lär de sig saker 

under tiden. Det kan handla om att lära sig turtagning, respekt, bygga klossar, motorik eller 

bara hur man behåller en vän. Jag har nämnt att leken är barnens arena, det är sant. Men det 

utesluter inte att även vi vuxna leker ibland. Vi kan vara med i leken men får inte glömma 

bort lekens villkor. Utan respekt för villkoren kommer leken inte att hållas vid liv. Experterna 

inom lek är barnen det måste vi vuxna ha respekt för. Vi kan lära oss mycket av barn och 

deras lek. Det handlar om att öppna ögonen så även vi kan upptäcka lekens fantastiska värld 

och förstå dess magi. För om vi vuxna inte förstår magin, hur ska vi kunna lära barn i 

förskolan att göra det? 
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Bilaga 

 
Intervjufrågor 
 
1. a) Vad är lek för dig? 
    b) Vad kännetecknar lek? 
  
2. a) Är det viktigt att barn får leka? Varför? 
    b) Vad betyder leken för barnet som du ser det? 
    c) Vad tror du som förskollärare att leken leder till? 
 
3. a)Vilka förutsättningar för lek är det viktigt att tillgodose i förskolan? 
    b) Hur gör ni på er förskola för att skapa dessa förutsättningar? 
    c) Vad gör barnen då? 
    d) Vilken är förskollärarens roll? 
    e) Är du som förskollärare med i leken? 
    d) Om du ser till en vanlig dag på förskolan hur ser den då ut? Vad gör ni?  
 
4. a) Finns det några gränser för leken? 
    b) Finns det lekar som inte accepteras?  
    c) Vilka är de i så fall och varför accepteras de inte? 
 
5. a) Vad gör du som förskollärare för att uppmuntra barn att leka? 

    b) Om ett barn inte leker, vad gör du/ni då? 
 
6. Om du själv hade ett barn på den här förskolan, hur tror du att du skulle uppfatta barnets 
lekmöjligheter? 
 
7. a) Nu har du nämnt olika exempel på lekar och lekformer. Ser du någon skillnad på fri lek 
och styrd lek? Vilka är de skillnaderna i så fall? 
     b) Finns det utrymme för båda dessa på er förskola och tror du att båda lekmetoderna 
behövs? Varför?   
 
Egna kommentarer från förskolläraren. 
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