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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att med hjälp av kvalitativa intervjuer beskriva några föräldrars uppfattningar om förskolebarns lek. De huvudfrågor 
som ställs är: Vad är lek enligt föräldrarna?, Vilken roll anser sig föräldrarna ha i barnens lek? och Hur skaffar sig föräldrarna information 
om leken? 
 
I litteraturgenomgången redogörs för lekens betydelse. Jag försöker finna, genom litteraturen, en olika sätt att se på leken och se vad som 
behövs för att leken ska uppstå. Den tidigare forskningen presenteras också utifrån tre olika perspektiv: pedagogperspektivet, 
barnperspektivet och slutligen föräldraperspektivet. I metoddelen redogörs för de val som gjorts i samband med studien. Genom kvalitativa 
intervjuer med sex föräldrar har deras uppfattningar om leken kunnat dokumenterats.  
 
Resultatet visar att föräldrarna hade svårt att hitta en beskrivning på leken utan använde hellre exempel för att definiera leken. De ger gärna 
exempel på vad lek kan vara för dem, men också vad de räknar som "inte lek". När föräldrarna berättar om sin roll i barnens lek  beskriver 
de sig själva som passiva. Även om de har kontroll över barnens lek och ibland blir indragna i leken, så är det barnen som bestämmer och 
föräldern blir oftast tilldelad en roll. Dock framkommer att de flesta av de intervjuade föräldrarna känner dåligt samvete över att de inte 
leker tillräckligt med sina barm. Information om leken kommer enligt föräldrarna från förskolans personal, även genom att föräldern själv 
frågar. 
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”Man måste ha ett öga och ett öra med i leken ifall något händer” 

Inledning  
Jag har valt att undersöka förskolebarns lek ur ett föräldraperspektiv. Termen föräldrar 

kommer i uppsatsen att syfta till de individer som har ett eller flera barn mellan 1 och 6 år. 

Idén med ett föräldraperspektiv fick jag på en förskola där det hängde en tavla i kapprummet 

med meningen ”Har ni ’bara’ lekt idag?” (Bilaga 1), där personalen förklarar lekens betydelse 

i förskolan. Tankarna och frågorna växte och blev fler, varför har personalen satt upp denna 

tavla? Är det så att alla föräldrar samma åsikter om leken? Informerar personalen på 

förskolorna föräldrarna om leken och dess betydelse? 

 

När vi tittar på Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) belyser den lekens 

betydelse på förskolan och att leken ska ingå i verksamheten. Läroplanen tar också upp att 

förskolan ska samarbeta med hemmet och familjen för att öka barnets möjlighet till 

utveckling. Läroplanen tar dock inte upp något om att föräldrarna ska få någon information 

om barnens lek eller dess betydelse. Hur får föräldrarna då denna information om leken? 

 

Sandberg (2002) har i sin avhandling gjort undersökningar om hur vuxna har uppfattat lek när 

de var mindre. Dock beskriver avhandlingen uppfattningar om sin egen lek i barndomen och 

inte hur de uppfattar sina egna barns lek, vilket denna studie har fokus på. 

 

Jag ville nu genom kvalitativa intervjuer fördjupa mig och få förståelse för hur föräldrarna 

uppfattar barnens lek. När jag började söka efter litteratur om detta så fanns det mycket att 

läsa om förskolebarns lek ur ett pedagogperspektiv och barnperspektiv, men inte om 

föräldrarnas uppfattningar om lek, vilket gjorde att mitt intresse för ämnet ökade. Att få insikt 

i hur föräldrar tänker om lek anser jag vara viktigt för ett framtida jobb som pedagog, då det 

är föräldrarna som känner sina barn bäst och ser barnens lekar i hemmet. Genom att föra fram 

föräldrarnas röster om leken, kan pedagogerna få insikt i hur leken framställs på förskolan och 

även få information om hur barnet leker i hemmet, vilket kan vara viktigt att för det 

pedagogiska arbetet. 

 

Med denna studie vill jag lyfta fram föräldrarnas uppfattningar om leken, då dessa inte varit 

synliga i litteraturen. Det finns mycket forskat om leken (se t.ex. Knutsdotter, 1987; Tullgren, 
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2003; Löfdahl, 2002), dock oftast utifrån ett pedagogperspektiv, där förskolans verksamhet 

och barnets utveckling står i fokus. Genom denna uppsats synliggörs en del av 

föräldraperspektivet på leken och fortsatt forskning är möjlig. 

 

 

Disposition 
Uppsatsen är indelad i fyra stora delar: litteraturgenomgång, metod, resultat och diskussion. 

Litteraturgenomgången beskriver den litteratur som hittats i ämnet. Den tar upp vad lek är för 

olika forskare och vad som kan behövas för att en leksituation ska uppstå. Den tidigare 

forskningen finns med också för att visa på vad andra forskare har hittat om det aktuella 

ämnet. Metodavsnittet redogör för vilka val som gjorts i samband med studien och även hur 

intervjuer och analys har genomförts. I resultatdelen beskrivs den sammanställning som gjorts 

av de analyserade intervjuerna. Avsnittet utgår från de tre huvudfrågorna som presenteras i 

syftet nedan. Föräldrarnas uppfattningar om leken presenteras genom teman för att visa på de 

skillnader och likheter som framkommit. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat 

tillsammans med den litteratur som redovisats.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att, genom kvalitativa metoder, beskriva hur föräldrar tänker när 

det gäller förskolebarns lek. Syftet är också att hitta variationer och likheter i föräldrarnas 

uppfattningar. 

Mina huvudfrågor är dessa: 

 

 Vad är lek enligt föräldrarna? 

 Vilken roll anser sig föräldrarna ha i barnens lek? 

 Hur får föräldrarna insyn i förskolebarns lek på förskolan? 
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Litteraturgenomgång 
Detta kapitel kommer att ta upp olika syner på leken, vad lek är och vad som behövs för att 

det ska bli en lek. Miljöns betydelse och vad leken kan bidra till i barnens utveckling beskrivs. 

Avslutningsvis kommer jag att ta upp ett urval av tidigare forskning, med fokus på olika 

perspektiv och även vad som står skrivet i styrdokumenten, vilket i denna studie refererar till 

Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), om leken mellan barn och föräldrar.  

 

 

Olika uppfattningar om lek 
Att hitta en definition på lek är inte lätt. Lek som ämnesområde är brett och som 

forskningsområde stort. Olika forskare har olika sätt att se på leken. Det som forskarna inom 

lekens område är överens om är att leken är ett spontant och ursprungligt fenomen. 

 

Leken kan inte förstås helt och hållet med förnuftet (Huizinga, 2004). Leken är inte något som 

barnen behöver tänka på, de leker automatiskt. Den är också frivillig och kan aldrig tvingas på 

någon. Tvingas någon att leka försvinner glädjen med leken (Hangård, 1988; Lillemyr, 2002; 

Ljungström, 2000). Lek är något som ingen kan lära barnet, den bara finns där. Precis som 

leendet och skrattat behöver leken bara lockas fram hos barnet (Hangård, 1988). 

 

Leken kan kännas igen genom sitt ”som-om” (se t.ex. Knutsdotter, 1987; Ljungström, 2000). 

Även Lillemyr (2002) lyfter fram ”som-om” i sin beskrivning och förklarar leken på förljande 

sätt:  

 

Leken är en allsidig aktivitet som är viktig för alla barn. Leken engagerar och motiverar 

barn fullständigt och på ett inifrån styrt sätt, och har därför en central betydelse för både 

lärande och socialisation. För barn är leken ’som om’, en frizon för uppfinningsrikedom 

och det som är roligt. (Lillemyr, 2002, s 45) 

 

Lillemyr hävdar ovan att barnen är fullt medvetna om att de leker. Tullgren (2003) menar 

också att barnen sänder ut signaler, genom rörelser, röst och mimik, för att visa andra barn att 

de leker. Barn som leker måste vara överens om att allt sker på lekens villkor. Kommer ett 
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barn in i leken och tror allt är på allvar kan inte leken fortsätta. 

 

Barnet har inget mål med leken och tänker inte på vad det lär sig, utan är så uppe i leken att 

allt annat försvinner (Hangård, 1988; Hjorth, 1996; Knutsdotter, 1987). Leken är ett mål i sig- 

att leka (Hjorth, 1996; Knutsdotter, 1987; Ljungström, 2000; Tullgren, 2004; Åm, 1992). 

Utan mål blir leken fri, barnen kan göra vad de vill och hur de vill. Det är vi vuxna som sätter 

leken i samband med mål och syften. Leken sker då inte längre på barnens villkor och blir 

heller därför inte lika fri (Knutsdotter, 1987). 

 

I ett klassiskt verk av Huizinga (1945/2004) menar han att leken är ologisk, lustfylld och 

rolig, han beskriver den så här: 

 

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

gränser i tid och rum i enlighet med frivillig accepterade med obetingat bindande regler; 

den är sitt eget ändamål och åtföljes av en känsla av spänning och glädje och 

medvetandet av något som är ’annorlunda’ än det ’vanliga livet’. (Huizinga, 1945/2004, 

s 41) 

 

Leken är en kulturell aktivitet, enligt Huizinga (1945/2004), och inte alls till för lärande, 

vilket många andra forskare kommit fram till (se t.ex. Knutsdotter, 1987; Tullgren, 2004). 

Huizinga menar att leken är äldre än kulturen och därför är det inte kulturen som fött leken, 

utan den är ett resultat av sitt egna ursprung. När Huizinga pratar om leken menar han inte 

bara barnens lek, utan även saker som spel och lekfullhet t.ex. att flirta, alltså sådant som är 

mer för den vuxne. I begreppet lek innefattas också tävling, enligt Huizinga, vilket sker både i 

barnens värld och även mellan vuxna.  

 

När Norén (1983) försöker förklara leken gör hon en jämförelse med sömnen. Om vi inte får 

sova så blir vi retliga och glömmer lätt saker. Norén menar att samma sak händer om inte 

barnen får leka. Leken är engagerande och har en läkande effekt på barnen, precis som 

drömmar har när vi sover. Hon säger att leken är ett grundbehov hos barn, såsom att äta, sova 

och känna sig trygg. Får vi inte detta kan vi inte utvecklas fullt ut. 
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Hjorth (1996) har i sin avhandling gjort ett antal intervjuer med barn om leken och kom 

genom dessa fram till att lek är en källa till livsglädje, barnen tycker om att leka. Barn 

förverkligar sina drömmar och önskningar genom leken (Hjorth, 1996). Hägglund (1989) 

skriver i sin bok om Sigmund Freuds och Lev Vygotskijs lekperspektiv. Han menar att dessa 

forskare också anser att barnet, genom leken, kan tillfredställa sina drömmar och fantasier, då 

de kan förvandla saker till något annat med hjälp av fantasin. Barnet leker sådant som det inte 

får göra på riktigt och tillfredställer på så sätt sitt behov genom leken (Hägglund, 1989). Åm 

(1992) skriver om Leontjevs lekteori, som byggt vidare på Vygotskijs teori. Leontjev menar 

att barnet börjar leka eftersom det vill kunna handla som en vuxen, men inte har förmågan till 

det, men genom leken är det möjligt (Åm, 1992). 

 

Erikson (1969) anser att leken också kan ses som något terapeutiskt. Leken läker barnet. Den 

används av barnen som en självläkningsprocess. Vi vuxna pratar om våra problem och 

obehagliga upplevelser, medan barnen leker ut dem. Så här förklarar han den självläkande 

processen: 

 

Lek är för barnet vad tänkande, planerande och skissande är för den vuxne, ett 

försöksuniversum där villkoren är förenklade och metoderna experimenterande, så gjorda 

misstag kan tänkas igenom och förväntningar prövas. (Erikson, 1969, s 104) 

 

I leken kan barnet bearbeta obehagliga händelser och upplevelser tills de inte längre känns så 

skrämmande. Barnet leker om upplevelsen om och om igen med olika resultat och 

funderingar (Erikson, 1969) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att hitta en entydig syn på leken. Det finns 

många sätt att se på leken. En del forskare har liknande uppfattningar såsom t.ex. att leken kan 

kännas igen genom sitt ”som-om” (se t.ex. Lillemyr, 2002; Ljungström, 2000). Det finns 

också forskare som har helt olika uppfattningar om leken, Huizinga (2004), för att ta ett 

exempel, menar att leken är en kulturell aktivitet och inte alls till för lärandet, vilket många 

andra forskare säger (se t.ex. Knutsdotter, 1987; Tullgren, 2003).  
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Vad behövs för att det ska bli lek? 
När barnet leker måste det känna säkerhet och trygghet (Hangård, 1988; Knutsdotter, 1987). 

Det är i den närmaste omgivningen som den tryggheten uppkommer, menar Birch (1993). 

Knutsdotter (1992) hävdar att en del vuxna inte vill leka inför andra vuxna, för att det känns 

dumt. Tryggheten för att en lek ska kunna uppstå gäller alltså inte enbart för barnen, även den 

vuxne måste känna sig trygg i sin roll (Knutsdotter, 1992). Barnets lekar utgår väldigt ofta 

från vuxenvärlden. De vuxnas värld är barnens inspiration till många av deras lekar (Hangård, 

1988; Knutsdotter, 1987; Norén, 1983). Det kan också vara andra saker som inspirerar barnen 

till lek, så som en miljö, en leksak eller en annan lek. Alla barn behöver mer eller mindre 

stimulans för sin lek (Knutsdotter, 1992).  

 

Barnen behöver också få leka ostört. En lek är väldigt skör och upphör när den blir avbruten. 

Det kan sedan vara svårt för barnen att hitta tillbaka där de var (Knutsdotter, 1992). Att bli 

störd i leken är för barnet som för oss att bli störda i ett intressant samtal, eller en bra bok. 

Efter att ha blivit avbruten tillräckligt många gånger ger vi upp och slutar med det vi håller på 

med, samma sak händer med leken om den avbryts allt för ofta (Knutsdotter, 1992; 

Ljungström, 2000). Barn skyddar sig själva och leken genom att bege sig till ställen där de 

tror de kan få vara ensamma. Små utrymmen, där risken att bli upptäckt är liten, blir ofta ett 

perfekt gömställe. Där kan barnen leka fritt utan den vuxnes styrande, eller kontrollerande 

över leken (Knutsdotter, 1996)  

 

Huizinga (2004) menar att leken behöver vara rolig. Det är lekens mening. Lek ska vara rolig 

för den som utövar den. Huizinga anser vidare att den som leker måste acceptera den ande 

som finns i leken. Den ande som upphäver allt bestämmande och styrande och leken kan då 

bli möjlig. Den lekande ska inte ha några krav på sig, utan leka det den själv vill. 

 

 

Lekmaterial 
Lekmaterial är inget måste, men hjälper ofta en lek till att bli mer djup och konkret. 

Ljungström (2000) menar t.ex. att en leksak kan användas som lekmaterial. En leksak som har 

många användningsområden är oftast då mer populära bland barnen. Har leksaken bara ett 

syfte och leksaken sedan går sönder är sannolikheten stor att barnet inte vill leka mer med den 
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alls. Norén (1983) anser att en bra leksak är av hållbart material. Leksaken ska också främja 

samvaro och även kunna användas på många olika sätt. Barnet behöver dock kanske inte just 

leksaker att leka med, utan kan istället använda andra saker att bygga och experimentera med, 

känna på och på så sätt starta en lek.  

 

 

Miljöns betydelse 
Miljön för barns lekar handlar inte bara om lekanläggningar utan om hela den miljö som finns 

inom barnets räckhåll. Miljön måste vara säker och ge en fysisk och social trygghet, den ska 

inbjuda till lek, både i hemmet och utanför (Birch, 1993). Detta kan vi även se längre tillbaka 

i tiden. Fröbel (1782-1852) menade att barnet behöver en omgivning där det kan utvecklas 

och inte hämmas (Hägglund, 1989; Lindqvist 1996; Öman, 1991). Knutsdotter (1992) menar 

att leken varierar mer om den blir stimulerad i en bra miljö. 

 

I en lekvänlig miljö där barnets lek blir bejakad och stimulerad, blir leken allt mer 

komplex och varierad.  (Knutsdotter, 1992, s 37) 

 

När någon vill skapa en ”bra” lekmiljö är det barnens röster man bör lyssna på, det är de som 

vet precis hur de vill ha det. Barnen ska kunna ta egna initiativ och styra leken själva, 

lekmiljön ska inte vara på den vuxnes villkor (Birch, 1993; Åm, 1992). Lindqvist (1996) 

skriver om Piagets lekteori i sin bok. Piaget menar, enligt Lindqvist, att det är lekmiljön eller 

barnens leksaker vi ska ändra på om vi vill ändra leken. Att skapa en inspirerande miljö kan få 

barnen att leka och lära sig det som kanske är aktuellt på förskolan just då (Lindqvist, 1996). 

Men den vuxne, menar Norén (1983), är den som påverkar barnet mest, och en stimulerande 

lekmiljö får aldrig ersätta den vuxne. 

 

 

Olika sorters lek 
Löfdahl (2002) uppmärksammar i sin avhandling de teorier som kännetecknar lekforskningen. 

Dessa kan ses som olika sorters lek. Löfdahl beskriver bland annat det psykologiska och 

biologiska perspektivet där man ser på barnets utveckling och personlighet. Vad leken 
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innehåller är mindre viktigt. Här kan leken ses som något avreagerande för barnet, en 

uppfattning som tillhör den psykoanalytiska teorin och Freud. Även de kognitiva teorierna 

och Piaget tillhör detta perspektiv. Piaget menar att barnet utvecklas genom leken då det går 

genom olika lekformer, från ensamlek till social lek. Leken anses också ha likheter med 

djurens lek. Lekar som sägs höra till detta perspektiv är t.ex. övningslek, symbollekoch 

regellek.  

 

Det kulturella och sociala perspektivet beskrivs också i Löfdahls (2002) avhandling. Här sätts 

den gemensamma leken i fokus. Social- och kulturantropologiska teorier och Sutton-Smith, 

som kan sägas tillhöra detta perspektiv, menar att leken är en reproduktion av barnens 

kunskaper och föreställningar om vår kultur. Barnen kan också genom leken förändra och ny 

skapa kultur. Till detta perspektiv tillhör också kommunikationsteorierna. Beateson är en av 

teoretikerna inom denna teori. Han menar att barnen kommunicerar på olika sätt genom leken. 

Dels genom att prata med varandra verbalt men också genom att sända ut signaler att ”detta är 

lek”. Estetiska och dramapedagogiska teorier hör också till detta perspektiv. Lek och drama 

har många likheter. Bland annat fokuserar denna teori på fantasins betydelse, där Vygotskij är 

en framträdande person. Han menar att fantasin kan vara ett sätt att tolka verkligheten men 

också att barnets erfarenheter bidrar till fantasi. Rollekar, fanatsilekar och dramalekar är 

exempel som kan höra till detta perspektiv. 

 

Jag kommer nu att koncentrera mig på den styrda och fria leken. Båda kan kopplas till 

förskolans värld, där de olika lekarna ofta benämns på detta sätt. Det är dock oftast bara 

pedagogerna som har dessa benämningar.  

 

 

Fri lek 
Den fria leken är där barnen själva bestämmer och sätter reglerna (Hjorth, 1996;Åm, 1992). 

För barnet är den fria leken nödvändig, men den kan i vuxnas ögon se ganska meningslös ut. 

Den fria leken kan lätt bli kaos, men den ger också barnen mycket glädje och utveckling 

(Ljungström, 2000). Genom den fria leken blir också barnet frigjort och får känna att det kan 

stå på egna ben (Hangård, 1979). Det är precis lika viktigt för en vuxen att vara med i leken 
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som att barnen får leka själva (Knutsdotter, 1987; Ljungström, 2000). Knutsdotter (1996) 

anser att pedagoger och andra vuxna måste låta barnen leka fritt, vara med i barnens lek, men 

inte ta över den. Hjort (1996) påpekar också att det endast är de vuxna som benämner den fria 

leken just som fri, barnen själva använder inte begreppet. 

 

 

Styrd lek 
Det finns också de lekar som pedagogerna på förskolan anordnar för barnen, den pedagogiska 

leken, eller den styrda leken som det också kallas. Pedagogerna har ett syfte med leken och 

barnen har inte samma bestämmanderätt (Hjorth, 1996). Denna typ av lek har under lång tid 

ansetts vara den bästa sortens lek, men har under senare tid ifrågasatts (Ljungström, 2000). 

Knutsdotter (1996) menar att den styrda leken behövs också för att få barnen intresserade av 

nya saker, introducera saker i barnens liv. Den styrda leken får dock inte bli en vana. 

Pedagoger kan lätt bli fast i gamla mönster och inte tänka på den fria leken som en 

utvecklingskälla.   

 

 

Pedagogperspektiv, barnperspektiv och föräldraperspektiv 
Det finns mycket forskningslitteratur om leken eftersom lekforskningen i dagens läge är stor, 

både nationellt och internationellt. Det finns olika infallsvinklar som rör barns lek. Tidigare 

forskning har till största del utgått från ett pedagogperspektiv. Barnens och föräldrarnas 

uppfattningar har inte blivit lika brett utforskade. Jag har valt att beskriva ett urval av den 

forskning som gjorts om pedagogperspektivet, barnperspektivet och föräldraperspektivet på 

barns lek. Det är den nationella forskningen som står i fokus här, dock kommer den 

internationella forskningen i vissa fall också att tas med. 

 

 

Den utvecklande leken- pedagogperspektiv 
Pedagogers uppfattningar om leken i förskolan är vad som här benämns som 

pedagogperspektiv. Leken utvecklar barnet påstår forskarna (se t.ex. Hangård, 1979; 

Knutsdotter, 1987; Lindqvist, 1996; Lillemyr, 2002; Pramling & Asplund, 2002; Pramling 
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och Johansson, 2002; Tullgren, 2003). Här lyfts Ljungströms (2000) beskrivning fram om 

lekens betydelse för utvecklingen. 

 

Barn leker. De leker för att förstå sig själva, förstå sin omgivning, bearbeta intryck från 

den värld de lever i, för att de har spring i kroppen och vill springa fortare, hoppa högre 

och klättra längre. De leker för att förstå och hantera känslor. De leker för att de är 

nyfikna och vill veta mer om allt. (Ljungström, 2000, s 11) 
 

Leken är nödvändig för barnet, för dess utveckling (Hangård, 1988; Tullgren, 2004). Genom 

leken får barnet sociala kontakter och lär sig att samarbeta (Knutsdotter, 1987; Pramling & 

Asplund, 2003; Sandberg, 2002). Vygotskij (1995) säger bland annat att leken är en social 

process där barnet lär sig samspela med andra barn och vuxna. Det är genom detta samspel 

som barnet utvecklar sitt jag menar Erikson (1969). Barnet utvecklar sin identitet under lekens 

gång och lägger grunden för sitt vuxna liv (Lillemyr, 1990). Leken går inte att byta ut. Den 

måste finnas där och det finns inget som kan ta dess plats istället. ”Utan lek, ingen identitet” 

(Berg, 1992, s 11) 

 

Knutsdotters (1992) forskning visar att mycket av utvecklingen som sker genom leken sker 

ofta utan att barnet självt är medveten om det. Barnet provar olika saker om och om igen tills 

det till slut klarar något nytt. Det är inte säkert att barnet självt kan säga vad det lärt sig efter 

leken. 

 
I lek och skapande sker en omedveten inlärning, ett omedvetet klargörande och experimenterande. 

Man kan sällan tala om efteråt vad man lärt sig. Man bara vet. (Knutsdotter, 1992, s 76) 

 

Alla sinnen tränas och utvecklas genom leken. Barnet ser och lyssnar. När de är mindre 

används ofta munnen och näsan för att undersöka föremål i deras lek. Sinnena i sig gör att 

andra saker som rumsuppfattning (Sandberg, 2002) och världsuppfattning (Lindqvist, 1996; 

Towatt, 1993; Vygotskij, 1995) utvecklas. Även motoriken tränas genom leken när barnen 

t.ex. klättrar, springer, klipper och målar. Både små och stora lekar utvecklar motoriken 

(Ljungström, 2000).  

 

Leken bidrar också till att barnets fantasi utvecklas. ”Lek och fantasi hänger ihop som 
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siamesiska tvillingar” (Hangård, 1988, s 78). När barnet börjar fantisera så är det mest saker 

från verkliga livet som barnet gör på låtsas, så som sova, äta och brumma som en bil. När 

barnet blir äldre kommer den mer avancerade fantasin. Barnet kan föreställa sig vara någon 

helt annan och på ett annat ställe (Knutsdotter, 1992). Fantasin har ofta sina rötter i 

verkligheten, menar Vygotskij (1995), men på ett nytt sätt. Barnets erfarenheter av omvärlden 

skapar material för fantasin. Det behövs erfarenheter för att kunna fantisera (Vygotskij, 1995). 

Barnet vågar prova och utmana sig själv genom att skapa en ny värld, för i fantasin är allt 

tillåtet (Knutsdotter, 1992). Genom sin lek och fantasi upptäcker då barnet nya saker och blir 

då mer nyfiket, vilket i sin tur leder till mer lek och fler upplevelser (Knutsdotter, 1987; 

Sandberg, 2002). Barnet generaliserar i leken och istället för att leka sin egen pappa leker 

barnet en typisk pappa som gör allt en pappa ska göra (Tullgren, 2004).  

 

Leken utvecklar också något hos pedagogerna. De kan observera barnens lek och se vad som 

pågår, vad barnen lär sig och hur det sociala samspelet fungerar. Sedan kan pedagogerna 

använda den information de fått för att skapa nya lekar eller miljöer (Lillemyr, 2002). Leken 

väcker också glädjen till liv. Inte bara hos barnet, utan det smittande skrattet övergår oftast 

också till den vuxne som ser leken, eller inspirerat till den (Brodin & Hylander, 2002). 

Erikson säger, i Hägglunds (1989) bok, att det inte bara är omgivningen som påverkar barnet i 

leken utan barnet påverkar också omgivningen. 

 

Det vi kan konstatera är att leken fått en roll inom förskolans verksamhet som ett verktyg för 

att se och föra barnets utveckling framåt. 

 

 

Barnperspektivet 
När vi tittar på lekforskningen ur ett barnperspektiv vill jag lyfta fram Löfdahls (2002) och 

Hjorts (1996) avhandling. Jag kommer även att presentera Corsaros (1985) forskning där han 

lyfter fram barnperspektivet på lek. 

 

Löfdahl (2002) har skrivit en avhandling om förskolebarns lek. Hon genomförde tio 

gruppsamtal med barn om deras lek. Barnens lek hade i förväg dokumenterats med 
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videokamera för att sedan kunna visa filmen för barnen i samband med intervjuerna. Ur 

Löfdahls intervjuer har det kommit fram att leken är en helhet för barnen. Lekarna är inte 

uppdelar utan går i varandra och blir en helhet, en enda lek. Olika lekar kan avlösa varandra 

utan att det märks, bara de inblandade vet om bytet. Barnen har ofta även mer i huvudet än 

vad en utomstående kan se när han eller hon observerar leken. Barnet fantiserar och kan se 

saker som inte andra kan se. De kan byta roller utan att berätta det för någon. Barnen vill leka 

och bryr sig inte om vem som hittar på leken, det är oväsentligt för dem, de bara leker. I vissa 

fall enligt Löfdahls avhandling kommer inte ens barnen ihåg vad de lekt en stund tidigare. När 

Löfdahl frågar barnen kan de också ha helt olika uppfattningar om vad som hänt under leken. 

 

I Löfdahls (2002) avhandling presenteras också de känslor som barnen beskriver i samband 

med leken. Många känslor uppfattas som positiva men beskrivs i avhandlingen som 

uppenbara och självklara och får därför inte samma utrymme, de negativa känslorna beskrivs 

av barnen mer ingående. Barnen vill inte bli störda av vuxna som ibland vill att barnen ska 

göra andra saker. De berättar också om de negativa känslorna som uppstår när en pedagog 

låter ett annat barn vara med i leken, fast de lekande barnen inte vill. Pedagogen använder sin 

auktoritära roll och låter ett barn vara med mot de andra barnens vilja (Löfdahl, 2002) 

 

Barnen bygger upp lekens händelser under lekens gång menar Löfdahl (2002) i sin studie. 

Händelseförloppet har inte bestämts i förhand av barnen, utan hittas på allt eftersom leken 

fortgår. 

 

Hjoth (1996) har skrivit en avhandling där syftet är att beskriver barns uppfattningar om 

leken. Hon genomförde 66 intervjuer med barn och gjorde även egna observationer på 

förskolorna. Genom intervjuerna kom det fram att barn leker sådant som de i verkliga livet 

inte kan eller får såsom t.ex. en busig Skrållan från Saltkråkan. Genom att fantisera och sätta 

sig in i en annan roll kan barnen bli vem de vill och hur de vill. De kan också genom leken få 

de egenskaper som de vill. Barnen kan bli superhjältar med speciella krafter eller prinsessor 

som bestämmer och skäms bort. De barn som leker är alla överens om innehållet, menar 

Hjoth, leken byggs sedan vidare under tiden. I Hjorts intervjuer kom det fram att barnen alltid 

har ett motiv med leken. De kan motivera varför de valt just den rollen. 
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I Hjorts avhandling tar hon också upp barnens uppfattningar om de vuxnas förhållningssätt till 

leken. Barnen i intervjuerna har framfört att de inte alls gillar när en vuxen kommer och stör i 

leken. Barnen får inte på så sätt leka färdigt sin lek och heller inte uppleva den tillfredställelse 

som inträffar när barnen lekt färdigt, menar Hjorth. De intervjuade barnen pratar också om att 

de vuxna inte ofta är med i deras lekar och kan därför inte se vad som pågår. Är en vuxen 

insatt i barnens lek, vet de troligtvis också hur viktig den är för de involverade barnen. 

 

Löfdahl (2002) beskriver, i sin avhandling, Corsaros forskning som handlar bland annat om 

att barnen har en möjlighet i leken att lära sig handskas med sina problem tillsammans med 

sina kamrater, så kallad kamratkultur. Enligt Corsaros studie visar det sig att barnen är 

medvetna om status och kommunikation i samband med leken. Det finns både hög- och 

lågstatusroller i leken menar Corsaro. Thorell (1998) i sin avhandling tolkar att Corsaro 

genom sina studier kommit fram till att barnen har olika strategier för att låta vissa barn få 

vara med, medan andra utesluts. De använder orsaker som att utrymmet är för litet, eller att 

det redan är tillräckligt många med i leken och kan därför inte ta in fler barn. Det är 

kamraterna som är viktiga menar Corsaro. 

 

  

Föräldraperspektiv 
I den forskningslitteratur som finns om föräldrarna i samband med leken är det forskarens 

uppfattningar om föräldrarnas känslor och deltagande i barnens lek som framförs. Jag har inte 

hittat någon forskning där föräldrarnas uppfattningar om förskolebarns lek kommit fram. I 

detta avsnitt kommer föräldern att beskrivas som en inspirationskälla, men också som en 

vuxen som kan avbryta barnens lek. Förälderns deltagande i leken beskrivs också. 

 

Föräldern som inspirationskälla 

I början av barnets liv härmar väldigt ofta föräldern barnets ord och rörelser. De blir då mer 

konkreta när barnet får dem bekräftade. Barnet härmar också föräldern, för att få prova själv, 

få inspiration och där igenom lära sig nya saker (Knutsdotter, 1987; Towatt, 1993; Wehner, 

1993). Den största stimulansen kommer från en intresserad förälder. Föräldern gör barn 

intresserade och nyfikna, bara genom att t.ex. sitta och pyssla på golvet (Norén, 1983; 
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Pramling & Johansson, 2003) Barnet vill vara vuxet, och leken gör det möjligt för barnet att 

komma in i den rollen (Lillemyr, 1990). Det är därför viktigt att föräldern beter sig på ett 

föredömligt sätt (Towatt, 1993). Under de två första åren lär sig barnet, i samspel med 

föräldern, principerna för hur en rolig lek ska vara. Föräldern är den som först lär barnet att 

skilja på lek och verklighet. Detta sker oftast på skötbordet, anser Knutsdotter (1987). 

 

Föräldern avbryter  

Sandberg (2002) studerar i sin avhandling vuxnas erfarenheter av sin egen lek i barndomen. I 

sin studie kom hon bland annat fram till att barn i dagens läge inte får tillräckligt med tid att 

leka, utan ofta avbryts. Hangård (1988) menar att förälderns alla påtvingade måsten som 

sömn, mat och andra styrda aktiviteter gör att barnets lek ofta avbryts. Anledningen till detta 

är att många föräldrar anser att barnet ”bara leker”. De vet inte vad leken kan användas till 

och tror därför inte att det gör så mycket om den avbryts mitt i (Hangård, 1988). Knutsdotter 

(1987) menar att vi vuxna måste ha respekt för barnens lek och inte avbryta den abrupt. 

Ljungström (2000) ger i en av sina böcker förslag på att föräldern istället kan leka in alla 

måsten i leken utan att avbryta den. 

 

Föräldern deltar 

Lindqvist (1996) lyfter fram att en förälder behöver vara i närheten av barnens lek för att 

kunna gå in ifall leken inte fungerar. Fler forskare för ett liknande resonemang (se t.ex. 

Knutsdotter, 1987; Ljungström, 2000; Norén 1983) och menar att det är viktigt att ha uppsikt 

över barnens lek- se men inte röra. Föräldern behöver dock inte alltid styra allt till rätta, utan 

kan försöka ge råd till bättring istället. Barn kan i många fall lösa konflikter helt själva med 

ett vakande öga från föräldern, säger Norén (1983). Föräldern bör också kunna gå ut ur leken 

utan att leken för den delen störs. Det är i startögonblicket som föräldern är som viktigast i 

leken (Ljungström, 2000). Men vuxna kan inte, hur mycket de än anstränger sig, leka som ett 

barn. Barns smittsamma härliga lek kan dock få en vuxen att komma ihåg sina lekar från 

barndomen menar Hangård (1988). Den vuxne förstår leken som bäst om han eller hon själv 

är med i den (Berg 1992). När den vuxne är med i leken ska det vara på barnens villkor, det är 

deras lek (Åm, 1992).  

 

Många föräldrar, enligt Ljungströms (2000) forskning, har dåligt samvete för att de inte leker 
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tillräckligt med sina barn. Ljungström menar dock att en förälder inte behöver leka hela tiden, 

utan att barnen även behöver leka för sig själva också. Föräldrar, i den stressiga vardagen, vill 

inte att barnet ska hjälpa till vid t.ex. matlagningen. Men för barnet är det ett arbete som det 

gärna vill utforska och prova. Barnet tröttnar relativt fort och går efter det till en annan 

aktivitet. Ljungström (2000) uppmuntrar därför föräldrar att ha med sina barn i de vardagliga 

sysslorna. Norén (1983) menar att barnen får erfarenheter av verkligheten och vuxenlivet 

genom att delta i de vuxnas dagliga sysslor. Barnen behöver känna sig viktiga och att de gör 

någon nytta för någon annan. Barnen vill och behöver, enligt Norén, också leka ”arbete”, även 

arbeten som brandman, busschaufför, bagare.  

 

Som sammanfattning kan sägas att forskarnas beskrivning av leken ur ett pedagogperspektiv 

till största del utgår från utvecklingen som leken bidrar till. När barn intervjuas om deras lek 

kommer vikten av glädjen fram, men också de negativa känslorna som uppkommer i leken då 

den störs, eller kontrolleras av någon annan än barnen själva. När det gäller lekforskningen ur 

ett föräldraperspektiv så menar den att föräldrarna kan vara barnens sida och ska se till att de 

inte gör sig illa eller hamnar i bråk. De kan också vara en inspirationskälla för barnens lek och 

kunna gå in i leken en stund för att sedan obemärkt kunna gå därifrån. De kan finnas till hands 

för barnen. Som poängterades i början av avsnittet är denna litteratur skriven utifrån forskares 

uppfattningar om föräldrar i leken och inte utifrån föräldrarna egna uppfattningar. 

 

  

Styrdokument Lpfö 98 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) säger inte mycket om just sambandet mellan leken 

och föräldrarna. Jag vill dock lyfta fram lekens betydelse och föräldrarnas medverkan i 

förskolan var för sig för att visa på hur den framställs i detta styrdokument. 

 

Enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) ska förskolan ha ett samarbete med 

familjen. Personalen ska vara ett stöd för familjen och tillsammans med den se till att barnet 

utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för barnets 

utveckling, men förskolans funktion är bland annat att finnas till som ett komplement till 

hemmet. Pedagogerna på förskolan ska samtala med föräldrarna om barnets utveckling och 
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lärande, både i och utanför förskolan.  

 

Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) artikulerar att leken är viktig för barnets lärande 

och utveckling. Därför ska förskolan använda leken medvetet för att främja detta. Det är i 

leken som fantasin utvecklas. Även inlevelse, samarbete och kommunikation stimuleras i 

barnets lek. Barnet kan uttrycka sig genom leken, förmedla och bearbeta upplevelser. Barnet 

söker sin kunskap bland annat genom leken, och det är också genom leken som det finner sin 

kunskap. Ett av förskolans mål är att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin förmåga att 

leka och lära. 

 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. (Utbildningsdepartementet, 1998, s 12) 

 

Även Barnskonventionen tar upp vikten med att leka. ”Jag har rätt att leka.” 

(Barnkonventionen, 1992, s 18). Där formuleras att alla barn ska ha rätten att få leka och må 

bra. Barn har rätten att ha fritid där de kan göra vad de vill. Leken nämns som något som är 

viktigt för barnet för att må bra och kunna utvecklas. Det är en rättighet att få leka och alla 

barn ska få göra detta, ingen kan ta ifrån barnet denna rättighet (Barnkonventionen, 1992). 

 

 

Litteraturdiskussion 
Vad gäller den forskning som presenterats här framgår det att det finns mest forskat om 

pedagogperspektivet på leken i förskolan. I avsnittet om pedagogperspektivet var lekens 

utveckling central då detta ansågs vara viktigt och rikligt forskat om. Leken används i 

förskolan som ett verktyg för att följa och bidra till barns utveckling. Barnen framhäver 

istället känslorna som leken bidrar till. De positiva känslorna anses vara självklara, men även 

negativa känslor uppkommer i samband med barnens lek. Barnen tänker inte på vad de lär sig, 

utan leker för att leka.  

 

Det som gör denna studie intressant är just att den lyfter fram föräldrarnas röster om 

förskolebarns lek. Till skillnad från tidigare forskning där forskarens uppfattningar om 
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föräldrarnas tankar och beteenden framförs så fokuserar denna studie på föräldrarnas egna 

utsagor om förskolebarns lek. Att föra fram föräldrarnas uppfattningar om leken anser jag 

vara viktigt eftersom det är föräldrarna som tillbringar större delen av tiden med barnen och 

har därför också mycket information om deras lek. Jag anser att det är föräldrarna som är 

experter på sina egna barn. 
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Metod 
I detta avsnitt redovisas alla de metodiska överväganden som gjorts i samband med studien. 

Val av metod beskrivs och även hur urvalet av intervjupersoner gått till. Genomförandet av 

intervjuerna beskrivs och hur materialet sedan bearbetats och analyserats.  

 

 

Val av forskningsmetod 
För att få data om det ämnet valde jag att göra kvalitativa intervjuer. Detta eftersom jag ville 

ha ”rika” svar från föräldrarna för att komma åt deras perspektiv på leken i förskolan. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal om ett ämne som är intressant för båda parter 

(Kvale, 1997). Med kvalitativa intervjuer får intervjuaren chansen att försöka förstå andra 

människors uppfattningar och syn på olika fenomen (Johansson & Svedner, 2001). Med 

uppfattning menar jag, i denna studie precis som Hjorth (1996) gör i sin avhandling, 

föräldrarnas konkreta utsagor om leken. Vad de tycker, tänker, känner och upplever i 

samband med den. Föräldrarnas åsikt om leken. Med den kvalitativa intervjun vill 

intervjuaren få uttömmande svar, för att så bra som möjligt förstå den intervjuade personen 

(Johansson & Svedner, 2001). Svaren har en möjlighet att bli djupare och intervjuaren kan på 

så sätt lättare förstå det fenomen som undersöks (Patel & Davidson, 1994). Under intervjuns 

gång kan nya aspekter komma upp och föra in intervjuaren på ett annat spår som också kan 

vara relevant för studien (Krag, 1993). Intervjuaren måste därför vara flexibel och lyssna på 

den intervjuade för att fånga upp eventuella intressanta aspekter (Kvale, 1997). 

 

Intervjuerna skulle inte vara så strukturerade, för att föräldrarna istället fritt kunde tolka 

frågorna. Tre frågeområden formulerades (se bilaga 2) som täckte syfte och frågeställningar 

(Johansson & Svedner, 2001). Huvudfrågorna var breda, eller så kallade öppna frågor. Där 

kan den intervjuade svara i stor eller liten skala (Krag, 1993; Svenning, 1997). Under dessa 

stora huvudfrågor skrevs underfrågor som kunde vara till hjälp under intervjuerna, om jag 

som intervjuare eller den intervjuade körde fast. Många gånger kom föräldrarna själva in på 

saker som kunde kopplas till mina underfrågor och de blev då onödiga att ta upp. Frågorna 

valdes ut ifrån vad som skulle kunna vara intressant att veta från föräldrarna om leken. 

Studiens syfte och problemformuleringar täcktes av dessa frågor, vilket Patel & Davidson 
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(1994) uppmanar till.  

 

 

Urval  
När urvalet av föräldrar som skulle intervjuas gjordes hade jag som intervjuare några kriterier. 

Föräldrarna skulle först och främst ha ett eller flera barn på förskolan. De skulle också veta 

vem jag var, för att det inte skulle uppstå några tvivel om mina intentioner. Kvale (1997) 

nämner att intervjuer kan framkalla ångest eller få den intervjuade att gå in i försvarsposition. 

Därför kändes det viktigt att föräldrarna kände sig trygga. Det skulle också finnas en 

blandning av barnens åldrar och kön, för att kunna få varierande data. Några av de tillfrågade 

föräldrarna har sina barn på ett föräldrakooperativ också, vilket bara ansågs som positivt. 

 

Åtta föräldrar tillfrågades och en av dem var en pilotintervju. Två föräldrar blev inte 

intervjuade, så kallade bortfall (Patel & Davidson, 1994), då en av dem inte ville och den 

andre inte hittade en passande tid för intervjun. Fem intervjuades, vilket i slutändan blev sex 

med tanke på att pilotintervjun också användes. Något intressant var att det var mödrarna som 

ville ställa upp i intervjuerna, fäderna var inte lika angelägna. Förfrågan till familjerna, om att 

bli intervjuade, gavs i sin helhet och inte direkt till modern eller fadern som skulle intervjuas, 

utan valet lämnades till den familjen. Mödrarna blev de som intervjuades. Varför det blev så 

kan jag inte uttala mig om, men jag har dock några funderingar kring det. Kanske var det just 

för att jag som intervjuare har bättre kontakt med mödrarna och dessutom frågade jag inte 

fäderna när det stod klart att mödrarna skulle intervjuas, utan lät det vara så.  

 

 

Etik 
När valet av föräldrar var gjort, skickades det ut ett brev till var och en av dem (bilaga 3). Den 

intervjuade ska ge sitt samtycke och vara väl informerad om intervjuarens arbete och syfte 

(Krag, 1993; Kvale, 1997). Innan intervjun började berättades kortfattat ännu en gång syftet 

med studien, att allt var frivilligt och att de inte behövde svara på frågorna om de inte ville. 

Föräldrarna kunde också när som helst avbryta intervjun utan några problem. Det las även stor 

tyngd vid anonymitet (Patel & Davidson, 1994). De namn som förekommer i den insamlade 
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datan är fingerade. 

Genomförande av intervjuer 

Pilotintervju  
Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju för att testa frågorna. En förälder fick 

svara på frågorna och efter intervjun kunde ändringar göras om det behövdes (Patel & 

Davidson, 1994). Efter den genomförda pilotintervjun kunde en tid för resterande intervjuer 

uppskattas. Tiden för intervjuerna var cirka 30 minuter. Pilotintervjun blev lyckad och ansågs 

därför kunna vara med i studien som helhet. En fråga blev efter pilotintervjun borttagen, 

eftersom den redan under de andra frågorna kunde besvaras av föräldrarna. 

 

 

Genomförande 
Resterande intervjuer gjordes inom en ganska kort tid. Jag ville att de skulle komma tätt på 

varandra för att kunna analysera löpande. Det var fem föräldrar som intervjuades enskilt. 

Redan efter några få intervjuer kunde likheter och skillnader upptäckas. Intervjuerna 

genomfördes där föräldrarna själva kände sig hemma. Några intervjuades på deras barns 

förskola och några i hemmet. Det kändes viktigt att föräldrarna fick bestämma platsen och 

även tiden för intervjun. Jag som intervjuare försökte vara så tillmötesgående som möjligt och 

till största del gick det bra. Varje intervju dokumenterades med hjälp av en bandspelare för att 

sedan kunna transkriberas (Kvale, 1997). 

 

 

Bearbetning av data 

Transkriptioner 
Efter genomförda intervjuer transkriberades de för att få en lättare överblick av det som sagts 

(Kvale, 1997). Transkriptionen genomfördes så ordagrant som möjligt. Även skratt och 

tankeljud som ”eee”, ”hmm”, ”um”, skrevs ner för att få med hur de reagerade på frågorna. 

Pauser markerades med punkter och små uppehåll som andningar eller knappt märkbara 

pauser markerades med ett kommatecken. Då det bandade materialet ibland hade blivit dåligt 

inspelat och vid transkriptionen inte kunde urskiljas skrevs ”ohörbart” för att visa detta. 
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Intervjuerna skrevs ner i talspråk från början, för att se eventuella mönster, men i resultatet 

ändrades talspråket till skriftspråk för att underlätta för läsaren. Kvale (1997) skriver att den 

som transkriberar kan tänka sig hur den intervjuade själva hade velat uttrycka sig i text under 

transkriberingens gång. På så sätt kan texten göras mer lättläslig. Under transkriptionen blev 

också föräldrarna helt anonyma då föräldern betecknades med ”F” och intervjuaren med ”I”. 

 

 

Analys 
Analysen började i ett tidigt skede. Patel & Davidson (1994) skriver att det kan vara bra att 

börja analysarbetet medan intervjuerna fortfarande pågår eftersom intervjuaren då kan ändra 

vissa saker för att sedan bygga vidare och utveckla det man redan har. Intervjuerna 

analyserades i viss mån under tiden och redan efter några få genomförda intervjuer kunde 

likheter och skillnader upptäckas. 

 

Under analysen var det föräldrarnas uppfattningar som analyserades. Föräldern i sig beskrivs 

inte där (Johansson & Svedner, 2001). Transkriptionerna lästes igenom ett flertal gånger för 

att se mönster och likheter mellan föräldrarnas svar. Meningar som var intressanta markerades 

med överstrykningspenna för att senare kunna vara lätta att hitta. Föräldrarnas uppfattningar 

delades in i teman för att kunna svara på de frågeställningar som fanns (Johansson & Svedner, 

2001). Överstrykningarna placerades i en maindmap för att lättare kunna se teman bildas. När 

detta var gjort valdes de grupper som verkade störst och mest generella, med vissa skillnader, 

till teman som fick representera föräldrarnas uppfattningar. Underteman gjorde för att visa de 

skillnader som fanns i föräldrarnas utsagor. Materialet sammanställdes och vissa citat 

användes för att exemplifiera och göra de valda temana mer konkreta. 

 

 

Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet innebär hur noga mätningen i min forskningsmetod är, om en annan forskare 

skulle få samma resultat och samma svar på intervjuerna som jag fått (Johansson & Svedner, 

2004). Reliabiliteten i min studie anser jag inte vara så hög, vilken den sällan är när 

kvalitativa intervjuer används, eftersom det är människors egna uppfattningar och erfarenheter 
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som eftersöks. En människa får rikare erfarenheter med tiden, vilket gör att hans eller hennes 

uppfattningar kan ändras (Svenning, 1997; Kvale, 1997).  

 

Validitet innebär om min undersökning verkligen undersökt det som var tänkt. Att resultatet 

kan svara på de frågeformuleringar som ställdes i uppsatsens inledning (Johansson & 

Svedner, 2004). Då jag har intervjuat föräldrar och fått svar på de frågor som ställdes i 

uppsatsens syfte, anser jag mig ha nått validitet.  

 

 

Metoddiskussion 
Jag anser att intervjuerna har givit en rik data och de gav ett bra underlag för analys. 

Kvalitativa intervjuer ger rum för ändringar även under när intervjun pågår. Jag som 

intervjuare kan men hjälp av den intervjuade komma in på ett nytt spår och på så sätt få en ny 

vinkel på det intervjuade området. De genomförda intervjuerna kan tyckas vid vissa tillfällen 

blivit lite mer styrda än vad det var tänkt. Ibland var inte föräldern så pratsam då pappret med 

de hjälpande underfrågorna kom bra till hands och det kändes säkrare att ha något att gå efter. 

Genom att göra pilotintervjun fick jag information om intervjuns längd och om frågorna 

skulle behöva redigeras inför kommande intervjuer. Även om det inte behövdes ändras så 

mycket på frågorna, var det ändå en säkerhet att få göra en pilotintervju. De flesta av 

intervjuerna flöt på bra och föräldrarna tyckte det var roligt och intressant. Jag som intervjuare 

behövde som oftast bara komma in med instämmande ord som ”ja, mm, precis”. 

 

Det negativa som kan nämnas med denna metod är att den är väldigt tidskrävande, både i 

genomförande och i bearbetning. Transkriptionerna tog väldigt lång tid eftersom det 

transkriberade materialet skulle bli så ordagrant som möjligt. Dock anser jag att de positiva 

delarna överväger de negativa, då jag som intervjuare, om metoden används rätt, får en djup 

och rik data. 

 

Efter att alla intervjuer var gjorda kom jag på fler frågor som hade varit intressanta att ställa. 

Vissa följdfrågor kunde också ha ställts, för att få ett djupare svar och mer information till 

analysen.  
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Resultat 
Här i resultatet redovisas en sammanställning av den analys som gjorts. Materialet presenteras 

utifrån de tre huvudfrågor som beskrevs i syftet med studien; Vad är lek enligt föräldrarna?, 

Vilken roll har föräldrarna i barnens lek? och Hur får föräldrarna insyn i förskolebarnens lek 

på förskolan?. Föräldrarnas uppfattningar om dessa frågor är uppdelade i olika grupper som 

representerar olika teman. Dessa teman beskriver variationer i uppfattningarna. De olika 

temana har också underrubriker för att kunna visa på skillnader i föräldrarnas uppfattningar. 

För att göra varje tema så tydlig som möjligt finns citat från intervjuerna med för att konkret 

förklara vad som menas. Vissa uppfattningar kan tolkas utifrån flera perspektiv och finns 

därför med under fler teman.  

 

 

Vad är lek enligt föräldrarna? 
Detta är en av huvudfrågorna i studien. Genom denna fråga får vi en beskrivning av leken 

utifrån föräldrarnas uppfattningar. Det var svårt för föräldrarna att försöka beskriva vad lek 

var för dem. Många gav exempel för att försöka ge en klarare beskrivning på leken. 

Föräldrarna beskrev olika sorters lek när de pratade om leken. De berättade också om sådant 

som är centralt för lekens uppkomst och vad de räknade som ”inte lek”. 

 

 

Olika lekar 
Här beskriver föräldrarna leken utifrån olika sorters lek. Leken ses i vissa fall som fri och på 

barnens villkor, där barnet kan göra vad det vill och där ingen vuxen styr leken. Andra 

föräldrar har beskrivit leken som lärande lek, där barnet lär sig något genom att leka. 

 

Lek på barnens villkor 

Föräldrarna menar här att leken ska vara fri från den vuxnes inblandning. Det är barnet som 

bestämmer vad som ska lekas och det ska också vara frivilligt. Barnet vill leka och leken 

kommer då inifrån. Barnet ska kunna fantisera fritt om vad som helst och kunna göra en sak 

till en annan genom att fantisera och låtsas. Rollekar är något som tillhör fantasin där barnet 
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kan gå in i olika roller eller låta sina leksaker göra det. En förälder menar att den fria leken 

och fantasin går hand i hand.  

 

Jag tänker nog mycket på det här fria, så att de fantiserar och så. Lek är liksom när man 

fantiserar och hittar på saker och det kan ju vara att de själva går in i roller eller att de 

har dockor som går in i roller. (Förälder 4) 

 

Här beskriver föräldern leken som fri och att det fria innefattar fantasin. Fantasin blir till 

rollek där barnet kan bli vem som helst. Barnet kan också hitta på nya saker som det inte varit 

med om förut. Det är fantasilekarna som är lek för denna förälder. Hon anser att fantasin är 

väldigt viktigt när det gäller barnens lek. 

 

Lärande lek 

Föräldrarna har här beskrivit leken som lärande där leken och lärandet knyts ihop. Under tiden 

som barnen leker lär de sig också något. En förälder har bland annat tagit upp hushållsarbetet 

som ett exempel på lärande lek. Barnen får vara med och baka och laga mat, vilket de själva 

tycker om. Samtidigt som barnen är med i hushållsarbetet lär de sig också om det. Denna 

förälder menar att barnen ibland ser leken som ett arbete eller en uppgift. Att när föräldern 

själv frågar vad barnet gör så blir inte svaret att det leker, utan arbetar. Barnet ser saker i sin 

omgivning som sedan bearbetas genom att identifiera sig med de arbetande vuxna och leka 

deras arbete. 

 
F: Jag försöker låta dem delta i hushållsarbetet så gott det går, de får gärna vara med 

och laga mat och sådant inom vissa gränser.  

I: Är det lek då? 

F: Ja, det kan man väl se det som, en lärande lek. Och min äldste grabb han leker inte 

utan ha jobbar om man frågar honom själv så har han ju jobb på gång. Han är gärna 

med pappa i garaget och så, det är ju mer konkreta saker. (Förälder 2) 

 

Föräldern förklarar här vad barnen är med på i hemmet. De får gärna vara med när hon själv 

gör hushållsarbetet. Hon betonar att det är nyttigt för dem att vara med, så länge de själva vill. 

Vid frågan om det kan vara lek, kommer hon fram till att det kan vara det, hon kallar det då en 

lärande lek. Sonen är också med sin pappa i garaget där han kan få arbeta och leka samtidigt, 
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eller bara arbeta som han säger till sin mamma. I garaget finns riktiga verktyg och sonen kan 

få inspiration till nya lekar och fantasier. 

 

En förälder menar också att leken till stor del tillhör förskolan, där personalen organiserar 

lekar och där det finns ett mål med vad barnen ska lära sig. Där är leken mer styrd och barnet 

har inte samma bestämmanderätt, men de lär sig ändå något genom att leka. 

 

Som på dagis vet jag ju att det i deras lekar, som de har organiserade lekar med 

fröknarna om man säger, då är det ju mer att de lär sig något i leken, det är mer uttänkt 

på något sätt vad de ska lära sig. (Förälder 1) 

 

Här beskriver föräldern lekarna på förskolan som organiserade och att leken har ett syfte som 

leder till lärande. Personalen på förskolan har ett mål med leken, den är uttänkt och styrd. 

Föräldern påpekar senare också att barnet även behöver få leka fritt också, men att det som 

oftast sker hemma och inte till lika stor del i förskolan. 

 

 

Centralt för lekens uppkomst 
När föräldrarna pratar om lek kommer det ofta upp saker som är typiska för leken, som anses 

vara centralt för att leken ska uppkomma. Bland annat nämns fantasin och att få leka ostört 

som något som barnen behöver för att kunna leka. Utan dessa saker fungerar inte leken lika 

bra. Föräldrarna berättar också om känslor som leken bidrar till, att leken ska vara en positiv 

upplevelse för barnet.  

 

Fantasi 

Många föräldrar nämner fantasin som något viktigt när det gäller barnens lek. Barnen 

fantiserar i leken och går in i olika roller. Arbetande vuxna som barnet sett, Askungen eller 

det klassiska mamma, pappa, barn är några av de roller som föräldrarna nämnt. 

 

Jag tänker nog på det här fria, så att de fantiserar och så. Det är när man hittar på saker 

och det kan ju vara att de själva går in i roller eller att de har dockor som går in i roller. 

(Förälder 4) 
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Föräldern i citatet beskriver fantasin som något centralt för leken. Barnet får fritt fantisera 

fram sin lek. Hon nämner också att det både är barnet och dess leksaker som kan inta de roller 

som finns. Barnet kan själv tilldela sina leksaker rollerna som behövs för just den leken och 

har på så vis total kontroll över leken. 

 

Vissa föräldrar nämnde också fantasin tillsammans med material. En förälder menar att 

barnen gör om sina saker till något annat med hjälp av fantasin. Vissa materiella ting är dock 

lättare att associera till andra ting. Det behövs inte alltid så mycket material om fantasin finns 

menar en annan förälder. Material eller kompisar kan vara bra för leken, men det är inget 

krav. Det kan bli en bra lek med enkla och få saker också. 

 

Det som behövs är mycket fantasi vid sådana tillfällen (lek, mitt förtydligande), så 

egentligen behövs det inte så mycket, men material eller kompisar eller ytor kan ge bra 

förutsättningar för en bra lek, men det är ju inget krav, man kan få en bra lek av väldigt 

simpla saker. (förälder 6) 

 

Föräldern lägger tyngden på fantasins betydelse för leken. Hon nämner också att material, 

kompisar och ytor kan vara bra förutsättningar för leken, men att de inte är ett måste. Hon 

säger sen också att en kotte kan räcka för ett barn att leka med, det kan ändå bli en bra och 

givande lek för barnet. Ibland kan dock barnet behöva material för sin lek, eller stora ytor att 

vara på, men ofta anpassar sig barnet dit det kommer och får till bra lekar ändå. 

 

Leka ostört  

En förälder nämner också tiden som något viktigt för barnens lek. Hon menar att avbrott stör 

barnens lek och att det då aldrig blir någon riktigt bra lek. Tid är vad barnen behöver för att 

kunna leka, anser denna förälder, de behöver inte mycket mer än så. Hon förklarar vidare sen 

att både pedagogerna på förskolan och föräldrarna hemma borde vara medvetna om detta och 

låta barnen leka ifred. En vuxen bör inte gå in i barnens lek för onödiga avbrott om det inte är 

absolut ett måste, så om barnen lämnas ifred kan en lek pågå i princip hur länge som helst 

menar föräldern. 
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Tid behöver de, om man hela tiden avbryter kommer de ju aldrig in i någon lek, sen 

egentligen inte så mycket mer. (Förälder 4) 

 

Känslor 

Här beskriver föräldrarna känslor som barnen får av leken. De uppfattas som positiva. 

Föräldrarna menar att leken ger glädje och att det är lustfyllt att leka. Det syns på barnen att 

de gillar att leka och fantisera. Detta är något som föräldrarna sett och vissa menar också att 

man aldrig ser ett barn vara ledset på riktigt när det leker, för då upphör istället leken. 

 

Det är nog glädje, det är lustfyllt för dem helt enkelt, de tänker ju inte att nu ska jag lära 

mig en massa saker, utan nu leker vi. De leker för att det är lustfyllt. (Förälder 6) 

 

Här beskriver föräldern leken som lustfylld. Hon tar också upp att barnen inte tänker på vad 

de lär sig under tiden som leken pågår, utan de leker för att leka. Det är det enda målet barnen 

har när de sätter igång en lek. Barnen känner glädje i leken och tycker om att leka. Barnen har 

möjlighet att leka vad de vill och har total kontroll över leken vilket ger den positiva känslan 

menar föräldern. 

 

 

Inte lek  
När föräldrarna pratade om lek kom det också upp sådant som de inte räknade som lek. 

Mycket av det som beskrevs var måsten och rutiner som finns i vår vardag, såsom att äta, 

handla och sova. Vissa föräldrar anser också att lite av det barnen gör inte räknas som lek, 

utan aktiviteter och sysselsättningar.  

 

Måsten och rutiner 

Här beskriver föräldrarna måsten och rutiner som något som inte kan räknas till lek. 

Föräldrarna menar att leken oftast avbryts för just dessa saker, men att ett avbrott ändå måste 

göras eftersom måsten och rutiner anses viktiga. Barnen kan inte heller leka hela tiden, utan 

måste få dessa livsnödvändiga saker också. Dock säger vissa föräldrar att det mesta kan göras 

på ett lekfullt sätt, det handlar bara om hur mycket ork föräldern har. 
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Rutinsituationer, på och avklädning, matsituationer, alla måsten och så, det är ju inte 

lek. Det är nog mest rutinsituationer som inte är lek, om man ser till barn i 

förskoleåldern i alla fall, annars går det mesta att göra om till lek. (Förälder 6)  

 

Andra föräldrar ger handling eller barns läxor som exempel på måsten. Det är sådant som 

måste göras och därför hamnar leken senare på schemat. Vissa saker kan kännas som ett tvång 

menar en förälder. Lek får inte samma beteckning, det är mer något barnet får göra när det 

inte är något annat inplanerat. Leken ses inte som ett måste. 

 

Ja, det är väl alla måsten, eller vad man ska säga, sådana tvång, som när de kommer upp 

i skolan och ska göra läxor och så, det är ju inte vad man uppfattar som lek, eller när 

man ska äta, det är inte heller en lek. (Förälder 5) 

 

Aktiviteter/sysselsättning 

Vissa föräldrar menar att några saker som barnen gör inte är lek utan istället aktiviteter eller 

sysselsättningar. Pussel är ett exempel på det som föräldrarna inte lägger till gruppen lek. Det 

finns ingen fantasi i pusslandet som det gör när barnet leker, menar föräldern. Ett pussel kan 

komma fram när barnet är ensamt och inte känner för att leka. Det är också något som 

föräldern tar till när inte en lek passar sig, eller föräldern själv inte vill. Spel räknas också som 

en sysselsättning enligt vissa föräldrar, men kan bara tas fram om en vuxen eller kompis finns 

till hands då barnet behöver någon att spela med. 

 

 Pussla och rita och så är väl inte i första hand lek, utan aktiviteter. (Förälder 4) 

 

Som pussel eller spel som hon gjorde tidigare idag är inte riktigt lek, mer som 

sysselsättning eller vad man ska kalla det för tror jag. (Förälder 1) 

 

En annan förälder nämner tv-tittandet som en sysselsättning då barnen inte leker. Även om 

barnen lär sig genom att se tv-program som Bollibompa, så leker de ändå inte under tiden 

programmet pågår. Dock menar föräldern att barnen kan få inspiration av programmet som 

sedan leder till en lek. Föräldern tar även upp läsandet, men säger att hon själv lätt kan få 

läsandet också till en ordlek där hon läser fel i sagan och barnet är aktivt och rättar henne. Allt 

går att göra till en lek om man bara vill.  
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Sen, de leker ju inte när de tittar på tv, eller när de läser, det är nog mer en 

sysselsättning. Annars finns det ju ett element av lek i det mesta om man vill, som när 

vi läser kan det lätt bli en ordlek av det istället. (Förälder 3) 

 

 

Vad är förälderns roll i barnens lek? 
Den andra huvudfrågan i studien är; vad är förälderns roll i barnens lek? Syftet med frågan är 

att försöka belysa förälderns deltagande i leken på olika sätt. De flesta av föräldrarna säger att 

de är aktiva på olika sätt i barnens lek, det är barnen som bestämmer mer vad som ska lekas 

och drar med föräldrarna in i leken. Det är inte ofta föräldrarna aktivt går in i leken, utan 

barnen ber om sällskap eller inbjuder föräldrarna till lek. Föräldrarna nämner också bristen på 

tid vilket bidrar till att leken kommer i skymundan. Det finns så många andra saker som anses 

vara viktigare än att delta i barnens lek. Vissa mödrar säger att det är fäderna som leker mer 

med barnen.  

 

 

Aktiv på olika sätt 
Majoriteten av de intervjuade föräldrarna är eniga om, enligt datamaterialet, att de intar en 

passiv roll i barnens lek. Många av föräldrarna säger sig ha ett öga och ett öra med i leken, så 

de på så vis ändå har en översikt över leken och kan ingripa om leken går överstyr. Det kan 

också vara så att barnet leker med föräldern, det är barnen som drar med föräldrarna in i 

lekens värld och vill ha med dem.  

 

Ett öga och ett öra 

Föräldrarna menar att de inte alltid kan vara med i barnens lek, men att de alltid har ett öga 

och ett öra med i leken. De tittar till barnen ibland för att se vad de gör och lyssnar till barnens 

lek under tiden som de gör andra saker. Det kan också föras en konversation med barnen 

under tiden, där föräldern frågar vad de gör, är med på leken fast på håll. 

 

 I: När är det viktigt att en vuxen är med i leken då? 
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F: Egentligen alltid, men då menar jag att man kanske inte alltid är delaktig i leken, 

men att man åtminstone har ett öga och ett öra med ifall det händer något liksom. 

(Förälder 2) 

 

Det är just en dialog man för mellan rummen vad de håller på med. Och vi har lekrum 

vägg i vägg med köket, eller mitt emot så man ser vad de gör och så och de vill ju helst 

vara precis där man själv är då, och det är okej, de får gärna vara runt fötterna på mig. 

(Förälder 3) 

 

Föräldern i det senaste citatet berättar här att barnens lekrum finns i anslutning till köket där 

föräldern ofta håller sig. På så sätt kan hon lätt se vad barnen gör i sitt rum och vad de leker. 

Dialogen hålls också mellan föräldern och barnen, vilket gör att hon kan ha översikt över 

barnen på ett annat sätt. Barnen håller sig gärna i närheten av föräldern, vilket hon accepterar, 

hon kan på så sätt hålla ”ett bra öga på barnen”. Föräldern menar också att genom att ha 

barnen i närheten av sig känner hon sig lite mer deltagande i leken, då hon lättare kan gå in i 

leken bara som hastigast. 

 

Barnet leker med föräldern 

Vissa föräldrar säger under intervjuerna att det är barnen som leker med föräldrarna, det är 

barnen som drar in föräldrarna i leken. Barnet ”pockar” på uppmärksamhet och vill gärna ha 

med föräldern. Det är oftast barnet som bestämmer vad som ska lekas och föräldern blir 

tilldelad uppgifter eller roller. Leken sker hela tiden på barnens villkor.  I vissa fall kan 

föräldern fortsätta med det hon håller på med och samtidigt vara med i barnets lek. Barnet har 

då hittat ett sätt att få med sin förälder i leken samtidigt som hon kan fortsätta med 

hushållsarbetet, vilket passar bra för båda parter. 

 

Ja, det beror nog på, det är nog mer vad de vill att jag ska göra, vad de vill att man ska 

ta för roll. Ofta kan det vara också när man står och diskar eller nånting, så kommer 

Alva och nu är jag Askungen och du är Askungens mamma. Jaha ja, och då kan man 

ändå fortsätta med det man gör fast ändå svara på hennes frågor och så. (Förälder 5) 

 

Barnet låter alltså mamman fortsätta med sitt arbete, men leker ändå med henne. Föräldern 

hålls passiv i leken, men finns ändå där för barnet när hon ställer frågor. Barnet vill ibland ha 
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uppgifter från ”Askungens mamma”, för att komma vidare i leken och föräldern blir då till en 

inspirationskälla, dit barnet kan vända sig då det börjar bli tråkigt. Föräldern tycker det är bra 

att barnet kan leka på det här sättet, för hon känner sig lite deltagande även om hon inte är 

direkt aktiv i barnets lek. Hon blir tilldelad en roll och låter barnet få bestämma, det är hennes 

lek. 

 

Ofta är det Sara som kommer med förslag, som kan vi inte leka med Brats till exempel 

som just nu är inne då. Och många gånger, hon vill bestämma, nu gör vi så här mamma 

och det försöker jag dämpa henne ibland, för att hon inte ska bli för dominant över sina 

kompisar, hon har ju varit ensambarn så länge och så, och ofta fått som hon vill. 

(Förälder 6) 

 

Här drar också barnet in föräldern i leken och bestämmer vad som ska lekas. Föräldern har 

dock börjat dämpa henne med tanke på barnets vänskap med andra barn. Föräldern menar att 

barnet är van att få sin vilja genom eftersom hon varit ensambarn i många år och det är nu 

som kompisar blivit populära. Genom att dämpa henne, menar mamman, att hon lär sin dotter 

kompromissa med andra. Det är ett medvetet val av föräldern och hon och hennes dotter har 

pratat mycket om vikten av att kunna kompromissa och ibland låta andra få bestämma. 

 

 

Tiden 
Nästan alla av de intervjuade föräldrarna säger att tiden är en bristvara. Det finns mycket som 

ska göras och tiden räcker inte till. Ofta kommer barnens lek långt ner på rangskalan. 

Föräldrarna leker inte tillräckligt med barnen, enligt dem själva. Ofta uppstår också dåligt 

samvete hos föräldrarna på grund av detta. Dock finns det en av föräldrarna som anser sig 

leka mycket med barnen. Hon gör det mesta till en leksituation och barnen får vara med 

överallt. Barnens lek anses vara viktig och hon tillbringar mycket tid med att leka. 

 

Leker inte tillräckligt 

Många föräldrar är överens om att de inte leker tillräckligt med sina barn. Det finns andra 

saker som går före, många av dem betecknas som måsten. Det kan vara hushållsarbetet som 

disk, tvätt eller matlagning, det kan också vara rutinsituationer som att äta eller sova. Barnet 
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kan dock få vara med under hushållsarbetet, men många av föräldrarna räknar det då inte som 

en lek. 

 

 I: Leker du mycket med Stina? 

F: Inte så mycket som jag skulle vilja kanske, men det får man väl skylla på att man är 

på jobbet och laga mat och handla och så där. Fast hon är väl oftast med så där, även 

om det inte är just lek då. (Förälder 1) 

 

Vissa föräldrar pratar också om det dåliga samvetet som kan uppstå när de inte leker med sina 

barn tillräckligt. Det finns så mycket annat som ska göras och som inte alltid kan flyttas till ett 

senare tillfälle. ”Jag ska bara” är något som föräldrarna använder när barnen ibland frågar om 

de vill vara med att leka. Ofta förlängs också detta ”ska bara” med andra saker som bara löser 

av varandra och det kan därför ta en tid innan föräldern kommer till barnet och dess lek. 

 

Men ja, jag borde leka mer, men det blir då, jag ska bara göra det, men det är alltid 

något mer och så, och det är ständigt återkommande dåligt samvete att man borde leka 

mer med dem, man orkar inte efter jobb och så, men vill hellre sätta sig och titta i taket 

och så, usch… Ibland känns det mer som ett tvång, lediga dagar försöker jag väl dock 

ägna mig ordentligt åt dem, att de får bestämma vad vi ska göra och så. (Förälder 2) 

 

Med lite skuldkänsla i rösten kommer ordet tvång upp i en av intervjuerna. Föräldern menar 

att hon vissa gånger inte alls känner för att leka, men gör det ändå för att göra barnen till lags 

och glada och samtidigt få umgås med dem. Ibland får föräldern helt enkelt lägga vissa saker 

åt sidan som kanske för stunden inte är så viktiga. Barnen måste också få sin uppmärksamhet 

och känna sig sedda. Föräldern använder dock de lediga dagarna för att sätta barnen i 

centrum, de får bestämma vad som ska göras och lekas. 

 

Något som också kommit fram i intervjuerna är att det är många fäder som leker mer med 

barnen. I vissa av fallen har barnen varit pojkar, vilket de föräldrarna tror är anledningen till 

fädernas aktiva deltagande, men det finns dock familjer där barnen är flickor och fäderna ändå 

leker mycket och aktivt. 

 

 I: Är pappa mer för att leka? 
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F: Ja, otrolig skillnad, så han är ju favoriten. Han leker mer med dem, jag tror han är 

bättre på att fokusera, han kan ju gå in i det och inte tänka på att det kanske skulle vara 

bra om de skulle få lite kvällsmat. (Förälder 4) 

 

Jag måste ju säga att pappa är bättre på att leka, jag brukar skylla på att det är killar och 

killgrejer. Min man är mycket mer tålmodig och så, han leker med lego och så med 

Kalle. (Förälder 2) 

 

Fäderna framställs här vara de som kan fokusera sig och de som har tålamod. De bryr sig inte 

om tiden utan leker med barnen en längre stund. Barnen betecknar fadern som favoriten att 

leka med. Fäderna kan gå in i leken och bli uppslukade av den, de bryr sig inte om alla måsten 

som finns runtomkring, enligt mödrarna. Mödrarna berättar också att de oftast istället har 

andra saker att göra, de tar hand om alla måsten, även om fäderna också gör dem ibland. 

 

Leker mycket med barnen 

En av föräldrarna som intervjuades sade sig leka mycket med barnen. Hon gör nästan alla 

situationer till en leksituation och hon har med barnen där hon är. Mycket tid går till barnens 

lek och föräldern är med i lekarna. Föräldern säger själv att det sitter i ryggraden på henne, det 

känns naturligt för henne att leka med barnen och ägna mycket tid åt dem. Även de små 

måstena blir till lek genom till exempel sånglekar. Men den rena leken är också central och 

viktigt anser hon.  

 

Ja, leker gör jag mycket, det sitter väl i ryggmärgen. Jag får ju även till lek i hänga upp 

tvätt situationer. Även tvätta händerna situationer så kan det bli lek av det, sånglekar 

och så. Men ren lek, där man håller på och spelar bandy inne och leker med dockorna 

och så det gör jag mycket, alltså tidsmässigt. När det gäller Maja, lilla tjejen, hon är ju 

ett och ett halvt drygt, för henne är det ju lek nästan hela tiden, fast ibland kan det vara 

lek ihop med allvar tänkte jag säga, men ihop med vardagssituationer. (Förälder 6) 

 

 

Hur får föräldrarna insyn i förskolebarns lek på förskolan? 
Den tredje och sista huvudfrågan behandlar hur föräldrarna får insyn i förskolebarns lek på 
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förskolan. Under intervjuerna har det kommit fram att mycket av informationen kommer 

kontinuerligt under tiden som barnen är på förskolan. De vet på ett ungefär vad som händer på 

förskolan om dagarna och vet vad de brukar leka. Mycket av den informationen som 

föräldrarna får kommer från förskolans personal där men föräldern frågar själv också för att 

få svar. Det finns också föräldrar som ser själv vad som händer på förskolan och hur leken 

används eftersom de har sina barn på föräldrakooperativ. 

 

 

Förskolans personal 
Det är personalen på förskolan som ser barnet under dagarna och vet vad barnet har haft för 

sig. Pedagogisk dokumentation används bland annat för att visa föräldrarna vad barnen gjort. 

Det finns bilder och beskrivet vad som hänt under dagen och föräldrarna kan själva bläddra i 

materialet. Föräldern får också genom detta en bekräftelse på att barnen verkligen gjort något. 

När föräldern sett bilderna kan hon lättare prata med barnen om dagen på förskolan och fråga 

vidare utifrån vad hon sett på bilderna. 

 

De använder ju pedagogisk dokumentation med kort och bilder och så, där ser man ju 

vad de gjort och så. Och just det att de tar kort och så som man ser när man kommer 

och hämtar att de gjort något, och det är ju bra. (Förälder 5)  

 

Vissa förskolor har också en almanacka som hänger i tamburen. Där skriver pedagogerna in 

vad som gjorts under dagen och om det är något särskilt inslag i verksamheten. Föräldern får 

en uppfattning om dagens aktiviteter och kan sedan fråga själv vid behov. Dock har 

föräldrarna nämnt att det inte räcker med denna almanacka. Den information som finns där är 

inte alltid tillräcklig. Föräldern vill ha mer information och gärna då lite mer ingående. Nu har 

denna förskola precis börjat med pedagogisk dokumentation också och på så sätt kan 

föräldern eventuellt få mer ingående information om just sina barn. 

 

Det finns ju den här lilla almanackan där nere där det står vad de har gjort och så, där 

får man ju en liten bild också, men man kanske skulle ha lite ytterligare vad de gör 

egentligen, för det är inte så ingående information man får genom almanackan. 

(Förälder 3) 
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Föräldrarna betonar också att de får information om lekens betydelse genom förskolan. De 

lyfter fram föräldramöten och utvecklingssamtal där pedagogerna berättar om leken, varför 

vissa lekar leks och vad de själva vill ta in i verksamheten. På det här sättet får föräldrarna en 

överblick över pedagogernas mål och även bekräftat att pedagogerna har en tanke med det 

som görs. Föräldrarna tycker att det här är bra. De vet inte alltid själva varför vissa aktiviteter 

finns på förskolan, men genom föräldramötena kommer det fram och föräldrarna har chansen 

att ställa frågor om de undrar över något. 

 

 I: Brukar du få veta betydelsen av leken också? 

F: Ja, det brukar de ta på föräldramötena. Nu ska vi leka det här för det tycker vi 

stimulerar en viss sak. De går igenom liksom att det här ska vi försöka komma fram till 

under terminen och så. (Förälder 1) 

 

En del förskolor har lappar om lekens betydelse uppsatta så föräldrarna kan se dem. På dessa 

papper finns de flesta lekarna uppradade. Föräldern kan sedan se vad var och en av lekarna 

utvecklar. Det är ett viktigt och informativt papper tycker de föräldrar som läst det. Det är 

också lätt för dem att undersöka vad olika lekar utvecklar. Det är bra för pedagogerna också 

att kunna visa på att leken verkligen är nyttig och viktigt. Lek kan ibland se meningslös ut, 

men kan genom detta papper visa innebörden av den. 

 

 

Föräldern frågar själv 
Ofta tar föräldern själv reda på delar av den information hon vill ha, det handlar då till största 

del om information om det egna barnet. Hon frågar då de som kan ge svar på hennes frågor. 

Ofta är det barnet själv som kan besvara föräldern. Föräldern vill veta vad barnet gjort under 

dagen, vad de har lekt osv. En förälder menar samtidigt att leken och förskolan är barnens 

egen värld och hon behöver inte veta i detalj vad som hänt under dagen. Hon frågar barnen 

och då får då bestämma själva vad de vill berätta. 

 

Mina barn är ju så meddelsamma att de kan berätta ganska bra själva vad de har lekt 

och så, jag tycker nog det funkar bra. Det är ju barnens värld, och jag behöver kanske 

 

36 

 

 

 



”Man måste ha ett öga och ett öra med i leken ifall något händer” 

inte veta i detalj vad som hänt, men alltså, har det hänt något speciellt så vill man ju 

veta det. (Förälder 4) 

 

I citatet kan vi se att dessa barn kan berätta själva vad de lekt under dagen. Föräldern får en 

bra och rik information från barnen. Hon säger senare i intervjun att barnen oftast pratar i 

munnen på varandra när de ska berätta om dagen. De är ivriga att berätta för sin mamma om 

allt de gjort. Föräldern själv tycker att det är bra. Barnen får på så vis gå genom sig dag en 

gång till för att se vad som hänt och reflektera över om det varit kul eller tråkigt. Föräldern 

nämner också att leken tillhör barnens värld och att hon inte behöver en detaljerad 

beskrivning av dagen, utan nöjer sig med den information som hon får från barnen. Dock kan 

föräldern vända sig till personalen om hon undrar något särskilt. 

 

Föräldrarna vänder sig ibland också till personalen för att fråga vad som gjorts under dagen. 

De minsta barnen kan kanske inte berätta om sig dag, utan personalen berättar då istället vad 

som har hänt och vad de har gjort. Hos personalen kan de också få information om ifall något 

särskilt har hänt med det egna barnet. Det är inte alltid barnet berättar om det har hänt något 

viktigt under dagen på förskolan, så personalen måste också ge en summering för att förvissa 

sig om att föräldern får den information som är nödvändig.  

 

Ja, alltså det är ju viktigt med kommunikationen mellan personalen och mig som 

förälder framförallt, att man vet vad sina barn håller på med och vad de gör. Det måste 

ju finnas en trygghet att man vet att ens barn är i bra händer liksom. (Förälder 3) 

 

Några av de föräldrar som intervjuats har sina barn på ett föräldrakooperativ. De är båda 

överens om att det är en tillgång med föräldrakooperativ. De går själva in i verksamheten 

ibland för att vara en ”arbetande förälder”. Genom att jobba på förskolan ibland ser de själva 

vad barnen leker och med vilka. De får också en inblick i hur pedagogerna jobbar. Föräldrarna 

menar också att de lär känna både personal och andra föräldrar ”bättre”, vilket ger ett mer 

välkomnande klimat. 

 

 I: Hur är det att vara på ett föräldrakooperativ? Blir du mer insatt då? 

F: Ja, absolut, det tror jag. Dels får man ju praktiskt se det när man jobbar att man får en 
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inblick på det sättet det är ju jättevärdefullt alltså. Lär känna de barn som ens egna barn 

leker med då lite grann. Och så är det ju en annan kommunikation mellan personal och 

föräldrar om man jämför med vad jag hört från arbetskamrater som har på kommunala 

ställen. (Förälder 3) 

 

En av dessa föräldrar som har sina barn på föräldrakooperativ har valt detta även fast de har 

långt att åka. Hon säger att det är värt det. De vill inte byta förskola då de trivs så bra med 

strukturen på verksamheten. Barnen trivs och det är det viktigaste. 
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Diskussion 
I denna del av uppsatsen diskuteras föräldrarnas uppfattningar. Litteraturen som redovisades 

tidigare i studien kommer att diskuteras med resultatet. Diskussionen utgår från de tre 

huvudfrågor som ställdes i studiens syfte: Vad är lek enligt föräldrarna?; Vilken roll anser sig 

föräldrarna ha i barnens lek? och Hur får föräldrarna insyn i förskolebarns lek på förskolan? 

Slutligen diskuteras också om studien uppnått sitt syfte och om vidare forskning inom 

området. 

 

 

Föräldrarnas syn på leken 
Föräldrarna hade svårt att hitta en beskrivning på leken. De beskrev hellre hur leken skulle 

vara, om den skulle vara nyttig eller fri och även hur leken skulle kännas för barnen. Även 

vad som inte räknades som lek togs upp för att lättare beskriva leken. Föräldrarna gav alltså 

hellre exempel på lek.  

 

Fantasin kom ofta på tal när föräldrarna pratade om leken. Fantasin ansågs vara viktig. Barnen 

skulle fritt kunna få fantisera och bli vem de ville. Detta stämmer överens med vad Vygotskij 

(1995) skriver. Han menar att fantasin är en central del i barnens lek. Även Hangård (1988) 

skriver att leken bidrar till att fantasin utvecklas hos barnet. ”Lek och fantasi hänger ihop som 

siamesiska tvillingar.” (Hangård, 1988, s 78). När barnen leker används ofta fantasin för att 

kunna ta sig till overkliga platsen och få göra saker som barnet annars inte får. Gemensamt för 

både forskare (Vygotskij, 1995; Hangård, 1988) och föräldrarna är att de lyfter fram fantasin 

som något viktigt element för lekens uppkomst.  

 

Förutom att leken nämns som fri, så som i fri utan yttre påverkan, av vissa föräldrar där 

barnen leker själva och utan att någon styr över leken, nämns den också som lärande av andra. 

En av föräldrarna kopplade då detta till förskolans värld. Föräldern menar att pedagogerna har 

mer styrda lekar på förskolan och det finns då också ett mål och syfte med leken. Den lärande 

leken kan också vara ett samspel mellan barn och föräldern berättar en förälder i intervjuerna. 

Hushållsarbetet är ett exempel på lärande lek enligt denna förälder. Barnen får vara med och 

baka, laga mat och göra andra sysslor. Under tiden som denna lek pågår anser föräldern att 

 

39 

 

 

 



”Man måste ha ett öga och ett öra med i leken ifall något händer” 

barnen lär sig något. Detta stämmer överens med Norén (1983) som skriver att barnen, genom 

att få delta i dagliga sysslor känner sig viktiga. När barnet deltar i dessa konkreta sysslor får 

det också erfarenheter av verkligheten menar Norén.  

 

Saker som hushållsarbetet har också nämnts som ”inte lek” av vissa föräldrar. De menar att 

det mer räknas som måsten eller rutiner. Ljungström (2000) uppmuntrar dock, i sin bok, 

föräldrarna till att låta barnen få vara med i hushållsarbetet. Jag har fått uppfattningen att 

föräldrarna, precis som Ljungström (2000) skriver, är för stressade i vardagen för att låta 

barnen få vara med. De vill t.ex. snabbt få klart mat för att sedan göra andra måsten. 

Föräldrarnas stress håller barnen borta från hushållsarbetet istället för att låta barnen få vara 

med och hjälpa till. 

 

De känslor som föräldrarna beskriver i samband med leken ses som positiva. De menar att 

man inte direkt ser ett ledset barn som leker, utan att leken istället då upphör. I Löfdahls 

(2002) avhandling skriver hon dock om de negativa känslorna som barn kan känna i samband 

med leken. Att barnen kan bli ledsna, sura eller arga om någon kommer och stör eller förstör 

deras lek. Föräldrarna har kanske inte funderat över detta, eller inte reflekterat över hur 

barnen känner sig när deras lek blir avbruten, utan säger istället att leken avslutas då de 

positiva känslorna försvinner. 

 

En av föräldrarna tar upp att barnen leker för att leka. Leken är ett mål i sig. Det är det 

naturliga tillståndet när barnet är små, det hör till barnens värld. Många av de forskare som 

presenterats i litteraturgenomgången har också kommit fram till detta genom sina studier (se 

t.ex. Knutsdotter, 1987; Hjoth, 1996; Åm, 1992). Även Löfdahl (2002) skriver att leken är ett 

mål i sig. Barnen i hennes intervjuer bryr sig inte om vad de lär sig eller vem som kom på 

leken från början, utan leker ändå, bara för att leka. Detta anser jag vara något viktigt att ha i 

åtanke för både föräldrar och pedagoger. Barnen har inget mål med leken, det är vi vuxna som 

har det. Även om det är för ”barnens bästa”, så får det inte glömmas bort att barnen behöver 

leka utan mål också, alltså behöver barnen få leka fritt och utan att vuxna styr leken. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrarna precis som forskarna har svårt att enas om en 

syn på leken. Leken är stor i sig och kanske behövs det inte bara ett synsätt. Dock kan vissa av 
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föräldrarnas uppfattningar likna de som redovisats i litteraturen, såsom att fantasin är viktig 

för leken och att leken är ett mål i sig. Vissa uppfattningar har skiljts åt från litteraturen t.ex. 

när föräldrarna i intervjuerna anser att leken bara framkallar de bra känslorna. Löfdahl (2002) 

har dock i sin studie kommit fram till att även de negativa känslorna uppkommer i samband 

med leken. Att kunna läsa av ett barns ansiktsuttryck och förstå att saker som att gå in och 

avbryta en lek kan göra barnet ledset anser jag vara viktigt för föräldrar att veta. Barn ska inte 

behöva bli avbrutna i leken i onödan. 

 

 

Förälderns roll i barnens lek 
Här förklarar föräldrarna hur de oftast inte är aktiva i barnens lek. De är oftast passiva men 

kontrollerar ändå barnens lek. Många av föräldrarna sade sig ha ett öga och ett öra med i 

leken för att kontrollera vad som händer. Vissa forskare anser att en förälder bör vara i 

närheten för att kunna gå in i leken vid behov (se t.ex. Lindqvist, 1996; Brodin & Hylander, 

1997). Här är forskare och föräldrar överens. Barnen behöver tillsyn av någon vuxen som kan 

gå in om barnen behöver hjälp eller hamnar i bråk. 

 

Föräldrarna berättar om de dilemman som uppkommer i samband med barnens lek. De tycker 

det är värdefullt att få leka med sina barn och bli del av deras lekvärld, men andra uppgifter 

kommer före leken. På grund av tidsbrist hinner de då inte leka så mycket med barnen som de 

vill och ett dåligt samvete infinner sig. Ljungström (2000) menar dock att barnen behöver få 

leka själva också och att föräldrarna inte behöver ha dåligt samvete. Det tål att diskutera var 

det dåliga samvetet kommer från. Det finns ingen regel som säger att en förälder måste leka 

en viss tid med sitt barn. Ändå säger fem föräldrar av sex att de får dåligt samvete för att de 

leker för lite med barnen. Dock försöker föräldrarna i vissa fall involvera förälderns uppgifter 

med barnens värld och lek genom att låta dem få vara med i hushållsarbetet och på så sätt 

kunna umgås med dem mer.  

 

I intervjuerna nämner föräldrarna att barnen drar in dem i leken. Barnen vill ha med 

föräldrarna och visa vad de kan eller har hittat på. Kan det vara så att barnen skapar det dåliga 

samvetet hos föräldrarna som nämndes nyligen, eller att leken anses vara så pass viktig? 
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Föräldrarna känner att måsten och rutiner prioriteras och att barnens lek kommer när allt detta 

är färdigt, eller när föräldern har en ledig dag.  

 

I mitt datamaterial har jag funnit att fäderna har beskrivits i vissa fall som en ”lekpappa” i 

familjen. Enligt de intervjuade föräldrarna leker ibland fadern mer med barnen än vad modern 

gör. Fadern anses ha mer tålamod och kunna gå in mer i leken. Nu är det dock bara mödrar 

som intervjuats i denna studie och därför vet vi inte fädernas syn på deras deltagande i leken. 

Vi vet heller inte varför fäderna är mer aktiva i leken. Mödrarnas förklaringar har varit att 

deras barn varit pojkar eller att modern gör hushållsarbetet istället medan fadern leker. Jag får 

uppfattningen att föräldrarna har olika roller i hemmet, det finns en uppdelning mellan dem. 

De kan vara medvetna om det eller inte, det har inte framkommit i intervjuerna, men i vissa 

fall märks en markant skillnad på föräldrarnas uppgifter i hemmet. 

 

En av föräldrarna anser sig leka mycket med sina barn. Hon ägnar mycket tid åt dem och 

tycker det är viktigt att vara vid barnens sida. Norén (1983) anser att en intresserad vuxen är 

stimulerande för barnen i deras lek. Föräldern kan vara en inspirationskälla. Denna förälder 

låter barnen vara med i de flesta sysslor och gör dem till lek för att verka mer lockande. 

 

Som en sammanfattning över föräldrarnas roll så säger de själva att de oftast är passiva 

deltagare i leken. Även om de kontrollerar barnen under deras lek, så leker de inte själva så 

mycket. När de leker så är det på barnens villkor och föräldrarna blir tilldelade roller. Vissa 

föräldrar har med sina barn i hushållsarbetet, medan andra gör dem själva, medan barnen 

leker ensamma. Idag när vi pratar om barnens lek ingår föräldrarna i den. Det har uppstått 

som en norm att föräldrarna ska leka mycket med barnen och eftersom det finns mycket att 

göra i ett hushåll och tiden inte räcker till får föräldrarna istället dåligt samvete. Barnen har 

sin lekvärld där de inte har något mål med leken förutom att just leka. Föräldrarna där emot 

känner pressen från de måsten som finns i ett hushåll och prioriterar oftast dessa före barnens 

lek. 
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Så får föräldern information om leken på förskolan 
Här förklarar föräldrarna hur de får information om leken både enskilt och i grupp. I resultatet 

redovisades två teman där föräldrarna fick sin information genom att fråga själva eller genom 

det förskolans personal ordnade eller berättade. Förskolans personal gav föräldrarna en insyn i 

barnens vardagsliv på förskolan. Information gavs också under föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Under dessa möten gavs då ibland annat information om lekens betydelse.  

 

Det står inget i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) om att föräldrarna förväntas få 

information om leken. Därför kan det antas att förskolan inte är skyldig att informera föräldrar 

om lekens betydelse. Jag anser att det är viktigt att föräldrar har lite information om lekens 

betydelse, hur mycket den utvecklar och hur viktig den är. På så sätt kan föräldrarna se leken 

för vad den är och inte ha känslan att barnen ”bara lekt” idag. Hangård (1988) skriver att 

föräldrar inte vet vad leken används till och att de då lätt avbryter leken eftersom barnen ”bara 

leker”. Med insyn i lekens betydelse anser jag att föräldrarna kan få en annan inställning.  

 

 

Vidare forskning 
I denna studie har föräldrars uppfattningar om leken varit central. Då jag inte funnit att någon 

har forskat om föräldrarnas uppfattningar om förskolebarns lek, så finns det mycket kvar att 

vidareforska på. 

 

I denna studie intervjuades endast mödrar. Det hade varit intressant att få fädernas tankar om 

leken. De har säkert lika mycket information att dela med sig som mödrarna. Vad tycker 

fäderna om leken? Hur prioriterar de? Föräldrarnas roller i hemmen har också blivit intressant 

för mig. Är det uttalat vem som ska göra vad, eller sker det automatiskt? 

 

Under uppsatsens process blev frågorna fler om förskolans ansvar när det gäller information 

till föräldrarna. Bör det finnas någon obligatorisk information till föräldrarna? Vilken 

information får föräldrarna från förskolorna när deras barn börjar? Vad anser pedagogerna på 

förskolorna om detta? 
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Slutord 
Leken är viktig, det är forskarna överens om. Under intervjuerna med föräldrarna har jag fått 

uppfattningen om att leken inte är något som föräldrarna tänker på särskilt ofta. Föräldrarna 

vet mycket om leken ändå och tycker att den betyder mycket för barnen. Den smälter mer in 

som en del i vardagen och blir naturlig. När föräldrarna pratar om leken är det svårt att ge en 

beskrivning, de använder nästan inga av de ord som står på den tavla som idén till studien 

kom ifrån (bilaga 1). Min slutsats är att föräldrarna inte har reflekterat över leken som något 

speciellt, utan något som ingår i barnens vardag- det är naturligt för barn att leka.  
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Bilaga 1 

 

Har ni ”bara” lekt idag? 
Jämlikhet  Regler   Flexibilitet 

 

 Grovmotorik  Problemlösning  Kreativitet  

 

Inlevelse    Besvikelse 

 

Uppmärksamhet     Sinnesförnimmelse

    

Trygghet    Frigörelse 

 

Kroppsuppfattning 

Planering 

Könsroller 

Glädje 

LEK 
 

Hänsyn  Fantasi  Konfliktlösning 

  

Begreppsbildning   Självständighet 

 

Kommunikation   Koncentration Identitet

    

Tänka    Normer 

 Finmotorik    Vänskap 

 

Språk  Självbehärskning                       Rumsuppfattning
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Dessa frågor har använts i intervjuer med föräldrarna. Underfrågorna har använts för att föra 

samtalet vidare vid tillfälle, men har inte alltid behövts, utan endast varit till för nödfall. 

 

Vad är lek för dig? 

 Hur ser en dag ut med dig och barnen, vad gör ni? 

 Vad tänker du på när du hör ordet lek? 

 Finns det bra och dålig lek? 

 Varför tror du att barnen leker? 

 Vad utvecklar leken, något du själv sett? 

 Vad har miljön för betydelse? 

 Är det skillnad på ute- och innelek? 

 Vad är en bra miljö? 

 Vad behövs för att det ska bli lek? 

 

Vad har du själv för roll i barnens lek? 

 Leker du mycket med dinar barn? När? Var?  

 Hur gör du när du leker? 

 Vad tycker du själv om att leka? 

 När är det viktigt att en förälder finns med i barnens lek? 

 När brukar du avbryta en lek? 

  

Hur får föräldrarna information om leken? 

 Tycker du att leken är bra upplyst på din förskola? Hur då? Varför inte? 

 Tror/tycker du det är viktigt att föräldrar vet hur viktig leken är? 

 Hur insatt är du i dina barns lek på förskolan? Hur får du reda på det? 

 Skulle du vilja ha mer information om leken? Vad? 
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Bilaga 3 

Hej! 
Jag heter Kristina (Kinna) Pettersson. Jag går nu mitt tredje år på 

Lärarprogrammet i Norrköping. Just nu håller jag på med min C-

uppsats som handlar om föräldrarnas syn på leken i förskolan.  

 

Jag undrar nu om du skulle vilja ställa upp på en intervju med mig. 

Den tar ungefär 30 minuter. Under tiden som vi pratar kommer jag 

spela in samtalet. Allt kommer vara helt anonymt och självklart helt 

frivilligt.  

 

Du kan antingen säga till på förskolan att du vill vara med, så 

kontaktar jag dig och bestämmer tid, eller så har du mina nummer 

nedanför.  

Jag hade tänkt att intervjun skulle äga rum någon gång under vecka 5 

eller 6. 

 

Skulle vara tacksam för all hjälp 

 

Med vänlig hälsning  

Kristina 

 

Hemtelefon: xxx-xxxxxx 

Mobil: xxxx-xxx xxx    

 

 

 

 


