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Abstract 
 

The purpose of this study is to contribute to knowledge on 4-5 years old children's conception 

of play in preschool. The study is inspired by phenomenological theory. 

To answer the questions How do children describe what play is for them and What is it in play 

that attracts children to play I used semistructurered interviews with a predetermined 

questionnaire to interview 17 preschool children. This has been made possible by using the 

child's perspective as well as the phenomenological perspective as inspiration where one 

experiences the world through body and mind. The result shows that the majority of preschool 

children play because they think it's fun, they prefer to play with friends rather then play by 

themselves and they are drawn to playsituations depending on the location and the use of the 

material. 
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om förskolebarns föreställningar om lek, i 

åldrarna 4-5 år. Jag studerar här barns perspektiv på lek med inspiration av fenomenologisk 

teori. För att besvara frågeställningarna Hur beskriver barn vad lek är för dem och Vad är det 

i leken som lockar barn att leka användes metoden semistrukturerade intervjuer med ett 

förutbestämt frågeschema i intervjuer med 17 förskolebarn. Detta har möjliggjorts genom att 

använda sig av barns perspektiv samt det fenomenologiska perspektivet som inspiration där 

människan erfar världen genom kropp och sinne. Resultatet visar att merparten av 

förskolebarnen leker för att de tycker att det är kul, att de helst leker med kompisar än leker 

själva samt att de dras till leksituationer beroende på materialets placering och 

användningsområden. I analysen framkommer det att sociala relationer, miljöer och redskap 

påverkar lekens utfall. 

Nyckelord 

Leken, förskolebarn, barns perspektiv, förskolan, kroppen 

  



Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte .................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställning .................................................................................................................... 2 

2. Forskningsöversikt........................................................................................................ 3 

2.1 Förskolans läroplan ........................................................................................................... 3 

2.2 Vad är lek .......................................................................................................................... 3 

2.3 Lekens betydelse för förskolebarnet .................................................................................. 3 
2.3.1 Lekens regler ........................................................................................................................................ 4 
2.3.2 Känslor, roller och identifiering i leken ................................................................................................ 5 

2.6 Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................ 5 
2.6.1 Vad är en teori? ..................................................................................................................................... 5 
2.6.2 Barns perspektiv ................................................................................................................................... 5 
2.6.3 Möta barns livsvärld ............................................................................................................................. 6 
2.6.4 Fenomenologiskt perspektiv ................................................................................................................. 6 
2.6.5 Leken som fenomen .............................................................................................................................. 7 

3. Urval och metod ............................................................................................................ 8 

3.1 Urval ................................................................................................................................. 8 

3.2 Metod ................................................................................................................................ 8 

3.3 Procedur ............................................................................................................................ 9 

3.4 Databearbetning .............................................................................................................. 10 

3.5 Forskningsetiska principer .............................................................................................. 11 

3.6 Reliabilitet ....................................................................................................................... 11 

3.7 Validitet ........................................................................................................................... 11 

4. Resultat och analys ..................................................................................................... 12 

4.1 Hur beskriver barn vad lek är för dem? .......................................................................... 12 

4.2 Vad är det i leken som lockar barn att leka? .................................................................... 16 

4.3 Analys .............................................................................................................................. 21 
4.3.1 Lek, allvar och redskap ....................................................................................................................... 22 
4.3.2 Lek, känslor och kroppen ................................................................................................................... 23 
4.3.3 Lek, miljö, kön och material ............................................................................................................... 24 

4.4 Sammanfattning .............................................................................................................. 25 

5. Avslutande diskussion ................................................................................................. 27 

5.1 Metod .............................................................................................................................. 27 

5.2 Resultat och analys .......................................................................................................... 28 

5.3 Vidare forskning .............................................................................................................. 29 

5.4 Undersökningens relevans för yrkesrollen ....................................................................... 30 

Referenser ...................................................................................................................... 31 

Bilagor



 

1 

 

1. Inledning 
"Barnet är centrum i lekens värld." (Lillemyr, 1990, s. 21) 

Lek utgör en stor del i förskoleverksamheten och är ett viktigt fenomen för såväl barn som för 

förskollärare. För förskollärarprofessionen är det väsentligt att ha kännedom om lekens 

betydelse för barnet. Att det inte enbart används som ett medel i verksamhetens undervisning 

eller behandling utan att man som förskollärare även förstå vikten av lekens funktion då all 

lek har mening (Lillemyr, 1990). Lek är viktig för alla barn och har en central betydelse för 

lärande och socialisation (Lillemyr, 2002). Som förskollärare skall man även att ha självinsikt, 

självkännedom och även vara klar med vilket förhållningssätt man har till barn och lek, då 

detta speglar vilken pedagogisk grundsyn förskolläraren har. Grundsynen i sin tur, genom den 

vuxnes handlingar och val, avgör på vilket sätt barn lär och utvecklas. Förskolläraren skall ha 

respekt för leken när den används som ett pedagogiskt verktyg då denna har en viktig och 

speciell funktion för barnet. Detta sammanfattas genom pedagogikprofessorn Ole Fredrik 

Lillemyrs (1996) tankar om att leken står i fokus för både förskollärarens arbete samt i 

förskollärarutbildningen. Därför har jag valt att i detta arbete undersöka barns inställning till 

lek. 

Under min tid som vikarie i förskoleverksamheten, under utbildningen och på VFU-

praktikerna har mitt intresse för barns lek gradvis byggts upp och med tiden kom jag att inse 

hur betydelsefull lek i förskolan är för barns utveckling. När vi i termin sex på 

förskollärarprogrammet skulle välja inriktning för examensarbetet var leken i förskolan ett 

givet val för mig att undersöka. Förskolebarns föreställningar om lek valde jag på grund av 

det faktum att det inte finns mycket vetenskapligt material med utgångspunkt ur barns 

perspektiv om lek, gentemot barnperspektiv vilket innebär att förskollärare, pedagoger eller 

vuxna antagit ett barnperspektiv och tolkat barns upplevelser, erfarenheter och uppfattningar 

(Roos, 2014). I och med detta går man miste om mycket viktig information och därför har jag 

valt att endast utgå från barns åsikter, tankar och syn på lek, det vill säga utgå ifrån barns 

perspektiv istället för barnperspektiv (Roos, 2014).  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Skolverket, 2016, s. 6) 

 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det även beskrivet att förskolan ska erbjuda 

barnen en miljö som lockar till lek och aktiviteter samt även inspirera barnen att utforska 

omvärlden. I och med dessa texter får man insikt i lekens betydelse för barn i förskolan. Med 

andra ord kan man säga att leken är central i barns förskolevardag och spelar en stor roll för 

barns utveckling. 
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1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om förskolebarns föreställningar om lek. 

Jag studerar här barns perspektiv på lek med inspiration av fenomenologisk teori. 

1.2 Frågeställning 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med arbetet har följande frågeställningar valts: 

 

 Hur beskriver barn vad lek är för dem? 

 Vad är det i leken som lockar barn att leka? 
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2. Forskningsöversikt 
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för tidigare forskning och teorier som jag anser är av 

relevans för mitt arbete som behandlar syftet att bidra med kunskap om förskolebarns 

föreställningar om lek. Jag studerar här barns perspektiv på lek med inspiration av 

fenomenologisk teori. Detta görs för att få en förståelse om vad lek är och vad den betyder för 

förskolebarnet. Jag kommer även att relatera detta till vad förskolans styrdokument säger om 

förskolebarns lek. 

2.1 Förskolans läroplan 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) utgör grunden för förskolans verksamhet, i 

vilken förskolan bedrivs i demokratiska former samt strävar efter att uppnå de mål och 

riktlinjer som anges för att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten utgår ifrån 

en helhetssyn på barnet och barnets behov så att lek, kreativitet och lustfyllt lärande främjas.  

Enligt förskolans styrdokument ska förskolan erbjuda en miljö som är trygg och som lockar 

till utmaning, lek och aktivitet samt inspirerar barnet att utforska omvärlden. Likaså ska 

förskolans verksamhet präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja det individuella 

barnets utveckling. Lek är en viktig aspekt i förskolan eftersom det är i leken som barnet 

bearbetar upplevelser, känslor och erfarenheter samt stimulerar fantasi och förmåga till 

samarbete, inlevelse, kommunikation och problemlösning (Skolverket, 2016). 

2.2 Vad är lek  

Lekforskaren Birgitta Olofsson (1991) förklarar att lekförmågan består av flera olika 

sammanflätade kompetenser, exempelvis att kunna ta kontakt med andra, läsa av och tolka 

samt bruka lekens signaler. Leken är ett komplext fenomen (Lillemyr, 2016; Jensen, 2013). 

Lillemyr (2016) anser att barns lek är ett mångfacetterat tillstånd, dvs. en upplevelse som 

lockar barnen att vara i den. Lillemyr anser att leken upplevs vara en kraft i sig själv. 

Lekforskaren Mikael Jensen (2013) menar att många olika aspekter spelar in för att kunna 

förstå hur begreppet lek ska förstås och beskrivas, vilket han menar att det krävs flera centrala 

begrepp eftersom dessa ger en helhetsbild av själva begreppet lek. Vidare menar han att 

begreppet lek har olika fokus och tyngd beroende på olika teorier och teoretiska traditioner. 

Olofsson (2003) menar att fenomenet lek är paradoxalt, leken i sig är svår att förklara och kan 

betraktas som motsägelsefull då lek både kan vara på riktigt och på låtsas med både glädje 

och allvar. Olofsson menar att när man leker så rör man sig obehindrat mellan verkligheten 

och leken. I leken sker ett möte mellan den inre och den yttre världen, upplevelsen av leken i 

sig kan utifrån tyckas pågå i en evighet men upplevelsen av leken inifrån kan upplevas kort.  

2.3 Lekens betydelse för förskolebarnet 

Filosofen och pedagogen Friedrich Fröbel ansåg tidigt att leken borde ha en central plats i 

pedagogiken. Idag räknas fenomenet lek som ett centrum i förskolans verksamhet vilket tyder 

på lekens betydelse för förskolebarnet (Lillemyr, 2016). Fröbel (1995) anser att leken är en 

framställning av det inre vilket grundar sig i vad Fröbel kallar för "livets nödvändiga behov"  

(Fröbel, 1995, s. 55). Han menar att leken inte är någon leksak utan ska tas på stort allvar 

eftersom den har stor betydelse, dels för att det är viktigt för barnet att leka eftersom det 

utvecklas under lekarna men även för att leken och sökandet påverkar barnets kommande liv. 

Enligt Fröbel anses leken som en ren produkt och som speglar bilden av det mänskliga livet. 

Denna innebar lek, glädje, frihet, tillfredsställelse och ro.  
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"Källorna till allt gott är att söka i leken och växer fram ur den" .. "Är inte det vackraste i 

barnens liv under denna tid det lekande barnet: barnet som går helt upp i sin lek och barnet som 

efter att ha fullt ägnat sig åt sin lek slumrar in under själva leken?" (Fröbel, 1995, s. 56).  

Pedagogen Torben Hangaard Rasmussen (Lillemyr, 2016) menar att med hjälp av forskning så 

kan man visa på att leken har stor betydelse för barnet i förskolan. Genom att barnet rör sig i 

lekens låtsasvärld kan barnet testa förmågor. Fröbels (Öman, 1991) grundtanke var att barnet 

genom leken kunde bearbeta känslor, tankar och omvärlden, det vill säga genom att fatta och 

förstå omvärlden kan man lära känna sig själv. Lillemyr (1990) syftar på att leken har många 

funktioner för barnet, varav att förstå sig själv är en. I en lek kan man upptäcka och få syn på 

barns utvecklings- och kunskapsnivå. Enligt Lillemyr sker lek oftast i samspel med andra och 

på så sätt deltar barnet i olika samspel med andra, det vill säga socialt samspel. Enligt honom 

är detta ett tecken på att leken är ett mål i sig själv och att den skänker en inre 

tillfredsställelse. Barnet är centrum i lekens värld.  

Lillemyr (2013) menar att leken som kulturfenomen har sedan lång tid tillbaka djupa rötter i 

barnkulturen. Detta beskriver Lillemyr med tre skäl varav det första innebär att leken är ett 

grundläggande sätt för barn att umgås med andra, detta tyder på att lek är en viktig del av 

barns kultur. Det andra skälet innebär att i leken tillägnar sig även barn kulturella värden, 

vilket Lillemyr ger förslag på exempelvis sånger, ramsor, historier och lekar, som förs vidare 

genom generationer. Barnen tillägnar sig kulturen och anpassar dem efter sina förutsättningar. 

Det tredje skälet varför lek är ett kulturfenomen beskiver Lillemyr som att viktig socialisation 

sker genom leken eftersom barnet möter regler och normer, roller och förhållningssätt som 

finns i samhället. På så vis får barnet kunskap om hur samhället fungerar. På detta sätt 

beskriver Lillemyr att lek är viktig för både barn och samhälle. 

2.3.1 Lekens regler 

Enligt Olofsson (2003) är det upplevelser och erfarenheter som bildar grunden för leken. 

Yttervärldens föremål, specifikt leksaker, väcker associationer och sätter igång fantasin till en 

skapande lek. I leken närmar sig barnet det yttre och okända och därigenom möts det nya och 

det inre som för barnet är bekant (Öman, 1991). Olofsson (2003) menar på att man kan gå in 

och ut ur leken, det vill säga att när man är inne i leken är det lekramens regler och logik som 

gäller och inte verklighetens. Hon förklarar leken som en form av simulator, i denna kan man 

prova och undersöka olika scenarier. Enligt psykologen, barnkulturvetaren och 

familjeterapeuten Margareta Öhman (2011) är det i leken som barn för möjlighet att 

experimentera, ta risker och göra saker som de aldrig gjort förut. Barn kan i leken även pröva 

att göra saker som de inte kan i verkligheten. Detta bidrar till att de utvecklar både kreativitet 

och tankekraft. Genom att testa olika scenarier, idéer och händelser, det vill säga genom att 

leka med olika kognitiva, sociala och känslomässiga begrepp utvecklar barnet en förståelse 

för dem. Barnet använder leken för att skapa mening och sammanhang i vardagen, leken i sig 

bygger på barnets egen inre motivation.  

Olofsson (2003) menar att leken kan förvandlas till något annat, genom citatet "vi slåss inte, 

vi bara bråkleker" (Olofsson, 2003, s. 12) skiljer hon på att slåss och att bråkleka. Olofsson 

förklarar även att leken kan ses som ett medvetandetillstånd, det vill säga att innanför 

lekramen finns lekvärlden - en förtrollad plats där allt är möjligt. Allt kan transformeras och 

bli till något annat i denna värld. I lekvärlden kan man förvandla människor och ting, sig själv, 

tid och rum och även handlingar. Att leka innebär, enligt Olofsson, att kunna transformera 

verkligheten till något annat. Olofsson (2003) menar att allt är möjligt i lekvärlden om man 
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kan tänka ut och föreställa sig det. Men för att kunna leka krävs det att man har upplevt lekens 

medvetandetillstånd och kan förhålla sig till verkligheten på lekens plan, det vill säga att 

förstå dubbelheten i att allt inte är vad det ser ut att vara. I leken kan en pinne vara en pinne 

men det kan också vara en pistol eller ett trollspö då möjligheterna i leken är oändliga. I likhet 

med Olofsson skriver pedagogikforskaren Marie-Louise Hjorth (1996) i sin avhandling att 

leken är sitt eget mål och att barnet i leken uttrycker det som är viktigt för individen. Hjorth 

menar att barnet med hjälp av fantasin bygger upp en som-om-värld. Genom leken ges barnet 

möjlighet att delta med liv och lust, att förverkliga barnets dröm genom att anta olika roller 

och skapa personligheter samt egenskaper. I och med dessa fantasiroller kan barnet identifiera 

sig med exempelvis en idol eller en hjälte.  

2.3.2 Känslor, roller och identifiering i leken 

Enligt Olofsson (2003) är känslor och lek nära förknippade med varandra, då man i leken lär 

sig att hantera och bemästra känslor genom att öva, pröva och uttrycka dem. Även farliga 

känslor såsom rädsla, hot, skräck och aggression prövas i leken. Olofsson menar att lek inte 

enbart är lek för barn, lek är även ett sätt att lära sig klara av livet och förstå omvärlden. 

Genom att identifiera sig med och bearbeta känslor och olika roller i leken kan barnet 

utvecklas.  

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om förskolebarns föreställningar om lek. 

Jag studerar här barns perspektiv på lek med inspiration av fenomenologisk teori. 

2.6.1 Vad är en teori? 

Professorn Alan Bryman (2011) menar att teori är en viktig grund för forskaren, i vilken den 

utgör en ram för hur man kan förstå och hur vi skall tolka forskningsresultatet. Enligt 

forskarna Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors (2009) är en teori något som ofta är 

svårt att förklara och få grepp om eftersom det handlar om en uppfattning och förståelse för 

någonting. Genom att bruka teorier rätt så kan forskningen stödjas och undersökningen i viss 

del förutsägas. Genom att ta hjälp av och lita på en bra teori kan forskaren lösa problematik 

och finna lösningar i arbetet då denne vet hur man skall gå till väga och fortsätta forska kring 

det valda ämnet. Den kan även visa sig användbar i form av uteslutande och förutsägande 

relevans, samt beskriva hur saker och ting är. Valet av teoretiskt perspektiv som utgångspunkt 

för undersökningen får konsekvenser (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009; Emilsson. 2014) 

för hur både forskningsprocessen och resultatet av forskningen blir (Bjereld, Demker och 

Hinnfors, 2009). Pedagogikforskaren Inga-Lill Emilsson (2014) menar att begreppen påverkar 

sättet att beskriva och förklara ämnet som studeras och analyseras. Läromedelsförfattaren 

Christina Wehner-Godée (2011) menar att genom perspektivväxling kan glasögonbyten liknas 

där olika saker framträder vid undersökningar. 

2.6.2 Barns perspektiv 

Eva Johansson (2003), professor i pedagogik, menar att för att kunna förstå en annan 

människa krävs det att människor möts och interagerar, kommunicerar och delar varandras 

livsvärldar. Hon visar på att ett barns perspektiv antas när ett barns erfarenheter, intentioner 

och deras uttryck för mening påvisas. Johansson uttrycker barns perspektiv som "det som 
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visar sig för barn", det vill säga barnets erfarenheter, intentioner och uttryck (Johansson, 2003, 

s. 43).  

För att närma sig ett barns perspektiv betonar Johansson betydelsen av att betrakta barn som 

"human beings". Detta synsätt har en avgörande betydelse för bemötandet av barn i och med 

att barn anses vara kompetenta och aktiva medskapare i olika sammanhang samt sociala 

aktörer (Johansson, 2003). Enligt förskollärarna Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) 

innebär ett barns perspektiv att försöka se världen och det som sker ur barns ögon, att försöka 

se vad barnen har för föreställningar om sina liv.  

2.6.3 Möta barns livsvärld 

Johansson (2005a) skriver att i förskolans pedagogiska verksamhet skapas möten mellan 

livsvärldar. Förskolan utgör en stor del en del av barns och vuxnas livsvärldar i och med att 

barn och vuxna tillsammans delar tillvaron i en social och kulturell värld (Johansson 

(2005a;2005b).  

 

Teorin om livsvärlden utvecklades av filosofen Maurice Merleau-Ponty där livsvärlden avses 

vara en värld vi riktar oss mot, som vi delar och befinner oss i. Omvärlden ses som en 

subjektiv upplevelsevärld och en värld som finns oberoende av oss, det vill säga motsatsen till 

en objektiv och beräkningsbar värld. Vi är en del av världen, vi påverkar den och den påverkar 

oss (Johansson, 2005a;2005b).  

2.6.4 Fenomenologiskt perspektiv 

En viktig del i teorin om livsvärlden är den levda kroppen, vilket innebär att kropp och själ är 

förenade i en helhet. Kroppen är en enhet av sinnen, tankar, känslor, språk och motorik, där 

det fysiska inte kan skiljas från det psykiska. Människan, både vuxna och barn, erfar världen 

med kroppen. Deras erfarenheter av att vara i världen samt deras sätt att förstå och tolka 

världen gestaltas genom kroppen i form av exempelvis gester, ansiktsuttryck, ord och 

känslouttryck (Johansson, 2011). Johansson skriver att i förskolan kan man tydligt urskilja 

kroppens betydelse i yngre barns förhållningssätt (Johansson, 2005b).  

 

Merleau-Ponty anses vara grundaren till kroppens fenomenologiska teori, även kallad 

perceptionens fenomenologi. Merleau-Ponty menade på att allt vi upplever sker via 

perception, det vill säga att vi är uppmärksamma på kroppen, på vår närvaro både här och nu 

samt det som sker med oss, medan det sker. Det är via kroppens perception som den mest 

direkta och omedelbara upplevelsen äger rum. Kroppen anses, i det fenomenologiska 

perspektivet, vara ankaret i världen samt att vi förstår omvärlden med hjälp av våra sinnen. 

Enligt pedagogikforskarna Gunvor Løkken, Synnøve Haugen och Monica Röthle (2006) 

handlar det fenomenologiska i allmänhet om beskrivning och tolkning av människans 

subjektiva upplevelse så som den levs. Løkken (2006) menar att fenomenologin inriktar sig på 

människokroppens upplevelser här och nu, vare sig vi är små eller stora. Merleau-Ponty 

menade att utan en kropp är det omöjligt att vara i världen eftersom den är en helhet av allt 

som existerar runt omkring oss. Med de levda kropparna som existerar i världen sker en 

meningsfull kommunikation, vilket innebär en helhet av tankar, känslor, sinnesintryck, 

motorik och fysiologi. Merleau-Ponty menade att utan den levda kroppen som utsiktspunkt 

skulle det inte finnas perspektiv. Den levda kroppen anses ursprungligen social eftersom den 

är född av en annan människa och i en social värld. I och med att den levda kroppen anses 
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utgångspunkt i den sociala världen innebär detta att vi alltid befinner vi oss i ett interaktivt 

förhållande till allt som vi möter (Løkken, 2006). 

 

Merleau-Ponty anser att människans natur är intersubjektiv, det vill säga att vi delar värld med 

andra. Vi möter upp varandra som två delar av samma helhet samt att vi kan välja att dela 

eller vända oss från den andres livsvärld. Enligt Merleau-Ponty är intersubjektiviteten i en 

delad värld en förutsättning för vårt avståndstagande från andra. 

I förskolans pedagogiska verksamhet är det nödvändigt att upptäcka dessa möten samt att  

försöka förstå de tillfällen då denna form av kommunikation brister (Johansson, 2011). 

2.6.5 Leken som fenomen 

Hangaard Rasmussen (1993) skriver att leken som fenomen inte kan förstås genom moraliska 

värderingar. Han menar att leken är ett ambivalent fenomen som hela tiden förändras och 

sällan är en kopia av omvärlden. Leken kan liknas en förvandlingskonstnär som inbegriper 

alla sidor av livet och kan te sig på många olika sätt. Leken kan ena stunden vara en sak och i 

andra stunden vara något annat, den är ständigt föränderlig. Ett fenomen, menar Hangaard 

Rasmussen, är unikt och har karaktäristiska drag samt pekar tillbaka eller hänvisar på sig 

själv. Detta förklarar Hangaard Rasmussen som att människan leker för att leka. 

Enligt forskarna Ference Marton och Shirley Booth (2000) innebär begreppet fenomen en 

helhet som överskrider en situation. Genom att förbinda med andra situationer ges den 

mening. Marton och Booth menar att fenomen, till skillnad från en situation, erfars som en 

abstraktion och är fri från förankring från sammanhang, tid och plats. Fenomen och situation 

hör samman, ett fenomen erfar vi genom en situation.  
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3. Urval och metod 
Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om förskolebarns föreställningar om lek. 

Jag studerar här barns perspektiv på lek med inspiration av fenomenologisk teori. 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna Hur beskriver barn vad lek är för dem? 

och Vad är det i leken som lockar barn att leka? har jag valt att använda mig av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med förskolebarn i åldrarna 4-5 år, på två olika förskolor. 

3.1 Urval 

Då jag ville få frågorna besvarade utifrån barnets perspektiv blev urvalet av intervjupersoner 

barn. Intervjuerna genomfördes med 17 barn och samtliga gick på förskola och var i ålder 4-5 

år. Samtliga barn som fick godkänt från vårdnadshavare och som själva önskade vara med i 

undersökningen fick vara med. Valet av barnens åldersgrupp gjordes utifrån att det skulle vara 

möjligt att föra ett samtal med barnen. Detta var av stor vikt då äldre barn har lättare att sätta 

ord på vad de tycker och tänker. Utöver kriterierna gällande barnens ålder skulle dessutom 

samtliga ha ett verbalt språk och tala flytande svenska. Vid en föreläsning på Karlstads 

universitet förklarade pedagogikforskaren Hamid Asghari (31.01.17) att vem man frågar 

spelar roll för svaret, det vill säga riktningen, man får för arbetet. 

 

Intervjuerna utfördes på fyra olika avdelningar fördelat på två olika förskolor i en mindre stad 

i Sverige. På avdelningarna blev jag tillfrågad om förskollärarna skulle plocka ut några 

speciella barn, detta motsade jag mig då jag önskade ett så gott som helt opåverkat resultat i 

undersökningen. 

3.2 Metod 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) förklarar att en metod är hur man väljer att utföra sin 

undersökning för att besvara frågeställningarna man valt i arbetet. Här måste man dock ställa 

sig frågan om vilken metod som är mest lämplig. Med hjälp av metoden man valt ska man 

som forskare kunna motivera varför man valde att göra som man gjorde. Metoden ska i grund 

och botten förklara arbetets frågeställningar. Asghari (31.01.17) föreläste om metoder i 

examensarbete där vi fick veta att beroende på vilken metod man väljer så påverkar detta 

vilka svar man får. Med andra ord får man olika svar beroende på metod. Intervju som 

metoden kan ge svar på varför, det vill säga att i denna undersökning ge svar på varför barn i 

förskolan leker.  

Metoden som användes i undersökningen är semistrukturerad intervju med förbestämt 

intervjuschema (se bilaga 4). Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren ställer 

förutbestämda frågor utifrån ett generellt hållet fråge-/intervjuschema, där ordningsföljden 

bland frågorna kan variera. Under intervjuns gång kan ordningen på frågorna ändras eller 

följdfrågor kan läggas till beroende på den aktuella situationen och vilken väg samtalet tar 

(Bryman, 2011). Beroende på barn, situation och samtalsämne anpassas ordningsföljden för 

att på bästa sätt uppnå en kvalitativ intervju. Anpassning är oerhört viktigt när det gäller 

barnintervjuer, det kan exempelvis innebära att intervjuaren avviker från schemat och ställer 

ytterligare frågor runt ämnet för att besvara frågeställningen. Detta kan vara väsentligt om 

barnet i intervjun har viss svårighet att förstå innebörden av en fråga som ställts. Detta anser 

Bryman (2011) är viktigt då intervjuaren ska ta hänsyn till respondentens svar. En 

semistrukturerad intervju med öppna frågor uppmanar och lockar barnet att berätta om tankar 

och erfarenheter.  
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Elisabet Doverborg, lektor på Nationellt centrum för matematikutbildning, och Ingrid Pramling 

Samuelsson (2002), professor i pedagogik, menar på att i samtal med barn krävs det att 

intervjuaren är lyhörd och följer upp deras svar för att barnen på så sätt ska kunna ge uttryck 

för sina tankar. Svaren från respondenterna kan variera, det är viktigt att intervjuarens 

följdfrågor ställs utifrån vad barnen säger. Genom att i samtal med barn ställa varje fråga, 

samt eventuella följdfrågor, på samma sätt till alla barn behandlas samtliga respondenter exakt 

likadant. Varje barn ska behandlas som en unik individ, en fråga kan ställas på olika sätt och 

intervjuaren kan följa upp barnets svar på flera sätt med utgångspunkt i barnets sätt att hantera 

frågan.  

Frågeschemat skrevs utifrån undersökningens frågeställningar. Frågeschemat utgår ifrån 

frågeställningens tre frågor och har ett gemensamt tema. Detta underlättar för att få en röd 

tråd i samtalet samt att få frågeställningarna besvarade. I och med det förutbestämda schemat 

kan de olika svaren jämföras och man kan utläsa ett resultat. 

3.3 Procedur 

Några veckor innan intervjuerna ägde rum mejlades förskolecheferna på de berörda 

förskolorna med en kortare beskrivning av undersökningens syfte (se bilaga 1). Totalt 2 av 3 

förskolechefer lämnade sitt medgivande till att kontakt kunde tas till med de förskolor som 

där intervjuerna senare genomfördes. 

Första kontakten med förskolorna togs via telefon där syftet med undersökningen gavs och 

vidarebefordrade informationen till arbetslaget. Under samtalet bestämdes dag och tid för 

besök på förskolans avdelning för utdelning av missivbrev och samtyckesblankett. Vid 

besöket bestämdes dag och tid för uppföljning av utlämnade blanketter, vilket genomfördes i 

form av telefonsamtal. Vid samtalet bestämdes tid och dag för genomförandet av intervju, 

enligt arbetslagets önskemål. Totalt skickades 35 samtyckesblanketter, varav 20 kom tillbaka. 

Av de insamlade samtyckesblanketterna var 17 godkända för medverkan till intervju. Utan 

samtycke från vårdnadshavare kan ingen intervju med förskolebarn äga rum. 

När intervjun skulle äga rum brukades ett lugnt och avskilt rum på respektive förskolas 

avdelning för att inte bli störd eller avbruten under intervjun. Intervjuaren inledde med att kort 

förklara undersökningens syfte och att intervjun skulle komma att spelas in samt de etiska 

aspekterna i undersökningen och vid intervjun. All form av medverkan i undersökningen var 

frivillig och att den intervjuade när som helst kunde avbryta sin medverkan i undersökningen. 

De etiska aspekterna är utformade efter God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). 

På dagen för intervjun gick intervjuaren och arbetslaget gemensamt igenom de insamlade 

blanketterna och noterade samtliga barn som hade medgivande från vårdnadshavare. Dessa 

barn tillfrågades vid intervjutillfället om de önskade medverka. 

Vid varje intervju har anteckningar och ljudinspelning genomförts. Samtalet inleddes med 

några lättsamma och enkla frågor om barnets tankar om förskolan, dessa frågor ingick inte i 

studien. Syftet med dessa var att känna in stämningen hos respondenten och skapa en 

avslappnad och trevlig atmosfär runt intervjun. När det kommer till barnintervjuer är det 

viktigt att intervjuaren brukar sin etiska radar och uppmärksammar barnens ovilja till 

deltagande. Pedagogikforskaren Lovisa Skånfors (2013) förklarar att i undersökningar med 

barn ska intervjuaren ska vara uppmärksam på barnens reaktioner. Intervjuaren ska, i likhet 

med en snigels känselspröt, "känna av" atmosfären. Barnen kan visa motstånd mot att delta i 

undersökningen på andra sätt än ett verbalt nej. Enligt Skånfors kan detta innebära att barnet 
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inte svarar, drar sig undan eller ignorerar frågan. Intervjuaren skall ha en medvetenhet kring 

att inte barnet vill medverka. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2002) skriver att genom strukturerade samtal kan barn 

utmanas att tala, tänka och reflektera. De menar att intervjuaren måste följa upp de svar som 

uppstår, till följd av de frågor som ställs till barnen vid en intervjusituation. Läraren, eller 

intervjuaren så som fallet är i den här undersökningen, måste ha en idé om vad denne vill med 

det strukturerade samtalet. De menar att om inte undersökningen har en klar utgångspunkt 

kommer detta att innebära att man att får svårighet att senare veta vilka frågor och/eller svar 

som ska följas upp. Därför är det viktigt med en balansgång under samtalet, det vill säga att 

låta barnet prata fritt och att samtalet styrs av intervjuarens frågor. Ifall inte samtalet styrs 

finns risken att intervjufrågorna inte blir besvarade och att man inte får veta det man vill. Som 

intervjuare vill man kunna använda sig av samtalets frågor och svar för att kunna besvara 

undersökningens frågeställning.  

 

Roos (2014), professor i specialpedagogik, menar att man som forskare har ett etiskt och 

moraliskt ansvar när det gäller intervjuer med barn. Det barnet uttrycker ska lyssnas på och 

tas på allvar. Hon anser att ärlighet är av största vikt samt att forskaren ska ha barnets 

perspektiv för ögonen. Roos menar att genom att spendera upprepade tillfällen tillsammans 

med barnet byggs ett förtroende upp och detta tror jag kan vara till stor nytta vid 

informationsinsamling, till exempel vid intervjuer. Att lära känna barnet och låta det lära 

känna intervjuaren underlättar för att ställa frågor och få intervjufrågorna på bästa möjliga sätt 

besvarade. Roos menar att det är väsentligt att anta ett barns perspektiv för att få insyn i 

barnens tankar om leken och dess betydelse. 

3.4 Databearbetning 

När alla intervjuer var genomförda påbörjades transkriberingsprocessen, det vill säga att efter 

varje intervju lyssnades ljudinspelningen av och antecknades i ett dokument på datorn. Allt 

som sades, samtliga intervjufrågor som ställdes under intervjun och samtliga pauser som 

gjordes under ljudinspelningen antecknades. Efter detta lyssnades ljudinspelningen av en gång 

till, samtidigt som den transkriberade texten lästes, utifall att något hade missats eller hört fel 

av det respondentens hade sagt. 

 

Efter transkriberingen påbörjades kategoriseringssprocessen som innebar att samtliga 

anteckningar från transkriberingen skrevs ut i pappersformalia. Olika färgade markörer 

användes i de transkriberade texterna för att tydligt kunna urskilja barnens olika tankar och 

frågeställningar. Den relevanta informationen ströks under i olika färger. I och med detta 

skulle respondenternas svar, det som de sagt under intervjuerna, hittas och matchas med 

aktuella frågeställningar. Genom färgkodningen kunde man tydligt urskilja att samtliga 

frågeställningar var besvarade med informationen som erhållits av intervjupersonerna.  

 

De 17 respondenterna i undersökningen är anonyma och har fått namnen B1 (4;2 år), B2 (4;8 

år), B3 (5;5 år), B4 (5;7 år), B5 (5;10 år), B6 (5;4 år), B7 (5;6 år), B8 (5;0 år), B9 (4;7 år), 

B10 (4;4 år), B11 (5;9 år), B12 (5;10 år), B13 (5;11 år), B14 (5;8 år), B15 (5;8 år) B16 (5;4 

år) och B17 (5;9 år). 
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3.5 Forskningsetiska principer 

Enligt Bryman (2011) handlar de grundläggande etiska frågorna i forskningsmetoder om 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för forskningsdeltagarna varav dessa 

etiska aspekter måste beaktas. De fyra etiska frågorna kallas för informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att man som forskare skall informera de berörda personerna i 

undersökningen om dess syfte och att studien är frivillig. De som inte önskar delta kan när 

som helst avbryta och lämna, det vill säga att de har rätten att själva bestämma över sin egen 

medverkan. Om en minderårig, i denna undersökningen ett barn mellan 4 och 5 år, deltar i 

studien krävs vårdnadshavares medgivande. Alla moment som ingår i undersökningen skall 

den intervjuade bli informerad om (Bryman, 2011).  

 

Eftersom barn är minderåriga måste forskaren ha vårdnadshavarnas medgivande och detta 

fylls i i form av en medgivandeblankett. Sker en intervju på en förskola så skall respektive 

förskolechef kontaktas för att även denne skall ge sitt medgivande. Alla berörda pedagoger på 

förskolan ska få information om studien och ge samtycke. Om inte samtycke ges kan inte 

studien påbörjas (Löfdahl, 2014). All form av samtycke eller medgivande hör samtyckeskravet 

till. Intervjuerna i undersökningen är baserade på 17 insamlade samtyckesblanketter med 

vårdnadshavares godkännande av minderårigas, det vill säga 4-5 åriga förskolebarns, 

medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet berör all data som samlas in om personerna som deltar i studien. 

Kravet säger att all data som innehåller personuppgifter skall förvaras på en säker plats där 

ingen obehörig kan komma åt dem och behandlas med största möjliga konfidentialitet. Ingen 

deltagare skall kunna identifieras i studien. 

 

Det sista kravet heter nyttjandekravet och poängterar starkt att den insamlade datan endast får 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

Efter genomförd studie skall alla anteckningar förstöras (Löfdahl, 2014). 

3.6 Reliabilitet 

Enligt Johansson och Svedner (2010) handlar reliabilitet om hur noggrant datan är insamlad 

utifrån den metod som valts för undersökningen. De menar att genom intervjufrågornas svar 

skall frågeställningarna kunna besvaras. 

I och med att semistrukturerade intervjuer brukades i undersökningen, med ett förbestämt 

frågeschema, som utgår ifrån syftet och frågeställningarna, innebar detta att samtliga 

respondenters svar kunde grupperas och matchas mot samtliga frågeställningar. Och på så sätt 

är samtliga frågeställningar representerade i frågeschemat. Samtliga frågor utgår ifrån barnets 

perspektiv och behandlar temat lek. 

3.7 Validitet 

Validitet handlar enligt Johansson och Svedner (2010) om hur studiens resultat ger en 

uppriktig bild av det som har undersökts. I undersökningen intervjuades samtliga 

respondenter med samma frågeschema och utformade följdfrågor för att fånga upp barnens 
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intresse och tankar angående leken i förskolan. I och med detta anser jag att undersökningen 

har hög validitet. 

4. Resultat och analys 
Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om förskolebarns föreställningar om lek. 

Jag studerar här barns perspektiv på lek med inspiration av fenomenologisk teori. 

Här följer en redogörelse av resultatet av undersökningen, kategoriserat utifrån de 

frågeställningar som undersökningen har utgått ifrån. För att förtydliga resultatet är citat från 

intervjupersonerna inkluderade. I resultatet presenteras barnen med B, varav B:et står för 

barn. De 17 deltagarna i studien är anonyma och går under namnen B1, B2, B3, B4, B5, B6, 

B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 och B17. Intervjuaren presenteras i 

resultatet med I, varav I:et står för intervjuare. 

4.1 Hur beskriver barn vad lek är för dem? 

Undersökningens första frågeställning handlar om att undersöka hur förskolebarn, utifrån ett 

barns perspektiv, i åldrarna 4 och 5 år ser på lek och vad lek innebär för förskolebarnet. I detta 

avsnitt behandlas intervjufrågor 1, 3 och 4.  

 

Jag visade bilder på Bamse, och hans vänner och Alfons där de utför olika aktiviteter. 

Vid intervjuerna fick samtliga sjutton barn svara på frågan om vad figurerna på bilderna gör. 

Den första bilden (se bilaga 4; Bilder till intervjuschema fråga 1) som visades upp föreställde 

en gymnastikaktivitet med Bamse, Lilleskutt och Vargen. 

Vid intervjuerna gällande barnens tankar uttryckte samtliga respondenter att figurerna på 

bilderna var Bamse, Lilleskutt och Vargen samt att de kunde urskilja en form av aktivitet. 

Angående detta sade B1 samt B13: 

 
      Exempel 1: Bamse hänger, Lilleskutt hoppar, Vargen gungar på planka (B1) 

  

      Exempel 2: Rum.. Gympa kanske! (B13) 

 

När respondenterna fick frågan om figurerna på bilden leker rådde delade åsikter om vad som 

är lek och vad som inte är lek. Tio respondenter (B1, B2, B3, B6, B9, B11, B12, B13, B14, 

B17) anser inte att Bamse, Lilleskutt och Vargen leker. B6 menar att Bamse, Lilleskutt och 

Vargen inte leker för att de måste bli varma, dock menar respondenten att det inte hjälper ifall 

man innan har sprungit och blivit varm. Andra respondenter (B5, B4, B8, B15, B16) svarade 

ja på frågan.  

När B4 och B8 fick frågan om Bamse, Lilleskutt och Vargen leker på bilden blev svaret: 

 
       Exempel 1:  Joo.. men om man har kalas där får man (B4) 

 

       Exempel 2: För.. för att dom vill leka (B8) 

 

Vid intervjuer diskuterades begreppet gympa och barnets uppfattning av ämnet. 

Respondenterna B1, B2, B11, B12, B13 och B14 menar att det man gör på gympa är att träna, 

likaså menar B2 att träna inte är att leka. B12, B13 och B14 förknippar begreppet träna med 



 

13 

 

styrka och fysisk aktivitet. B15 och B16 förknippar lek och gympa med olika former av 

redskap såsom boll och studsmatta. 

 

Den andra bilden (se bilaga 4; Bilder till intervjuschema fråga 1) föreställde Alfons som 

byggde en helikopter. När respondenterna fick frågan vad figuren på bilden gör svarade 

samtliga att det var Alfons bygger, varav 15 barn förklarade att Alfons bygger en helikopter. 

Av respondenternas svar kan man urskilja att Alfons konstruerar.  

När barnen fick frågan ifall Alfons leker på bilden var svaren olika. 5 respondenter (B4, B7, 

B12, B13, B14) svarade att Alfons inte leker. Följande är några svar från respondenter i 

intervjuer:  

 
      Exempel 1:  När Alfons bygger, leker han då? (I) 

 Nej.. när han är färdig! (B4) 

 

      Exempel 2: Nej, han bygger med en hammare och sticksåg! (B13) 

 

      Exempel 3: Han bygger och så låtsas han att han flyger iväg till en djungel och Pussel låtsas han att han är 

 ett lejon. Han kan inte komma ut och då säger pappa så här jag tar sågen och sågar med vet du 

 vad Alfons sa, han sa så här att akta dig för sågen, du kan såga av dig dina fingrar (B15) 

 

Samtliga respondenter fick frågan ifall Alfons leker på bilden, varav 5 respondenter (B1, B2, 

B3, B15, B17) svarade ja. Vid en av intervjuerna fördes en diskussion med respondenterna B6 

och B7 huruvida man leker när man bygger. B7 svarade att man inte leker när man bygger, 

dock menar B6 och B7 att bygga med kapplastavar är lek. Vidare diskuterades skillnaden 

mellan att leka med kapplastavar och att bygga: 

 
                 Är det någon skillnad mellan att leka med kapplastavar och att bygga? (I) 

 Mmm ja (B7) 

 Man bygger båda två (I) 

 Ja, fast utan spik (B7) 

 Är det spiken som gör att man inte leker? (I) 

 Mmm (B6, B7) 

 

Vid en intervju fick respondenterna B8, B9 och B10 frågan ifall man leker när man bygger 

och snickrar varav samtliga tre respondenter svarade nej på frågan. B9 menade att bygger det 

gör man utomhus. Vid två andra intervjuer fick B11, B12 och B13 frågan ifall man kan bygga 

när man leker, varav B11 svarade ja och B12 samt B13 svarade nej. 

Vid en annan intervju fick B17 frågan hur det kommer sig att Alfons leker och respondentens 

svar var följande: 

 
 För att han ska bygga (B17) 

 

Den tredje bilden (se bilaga 4; Bilder till intervjuschema fråga 1) föreställde Alfons och hans 

pappa som läser en bok. När respondenterna fick frågan vad figurerna på bilden gör svarade 

13 av 17 respondenter att Alfons och hans pappa läste en bok. När respondenterna efteråt fick 

frågan om figurerna på bilden leker var svaren varierande. Alla respondenter utom en svarade 

att Alfons och hans pappa inte leker. B6 och B7 svarade att Alfons inte leker för att han ska 

sova och B15 samt B17 att Alfons ska gå och lägga sig. B15 fick även frågan vad som skulle 

hända ifall han lekte när han läste. Respondentens svar var följande: 
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 Det kan man inte göra (skrattar) (B15) 

 

B9 svarade först att Alfons och hans pappa inte läser, men efter att ha fått frågan om man kan 

leka när man läser så svarade respondenten ja, dock förklarade denne att man inte kan lekläsa. 

Under intervjuerna ställdes även följande kompletteringsfrågor: 

 

 
      Exempel 1:  Kan man leka när man läser? (I) 

 Nej (B3) 

 Varför inte? (I) 

 För att då då stör man när man läser sagan (B3) 

 

      Exempel 2: Varför leker inte dom? (I) 

 För Alfons ska gå och lägga sig fast han inte vill (B4) 

 

      Exempel 3: Kan dom leka när dom läser? (I) 

 Nej. Dom läser (B12) 

 För att då ska dom sitta still och läsa sagan (B13) 

 Och sen ska dom lägga sig (B12) 

 

Genom att analysera respondenternas svar kan man urskilja att på de tre första bilderna, som 

föreställde figurerna Bamse, Lilleskutt och Vargen, utfördes en aktivitet. 10 respondenter sade 

att de inte lekte medans 5 respondenter menade att de lekte. Ett barn förklarade att man måste 

leka för att bli varm, vilket tyder på att lek kan ses som en aktivitet. Likaså kan man även av 

barnens svar urskilja att barn uppfattar gympa som en aktivitet. När begreppet gympa 

diskuterades i intervjuerna sade 6 respondenter att man tränar på gympa, varav tre menade att 

när man tränar så är detta en fysisk aktivitet. 

När förskolebarnen sedan fick se bilden som föreställde Alfons som bygger en helikopter 

svarade samtliga att han bygger. Inte alla barn visste vad han byggde, men samtliga var ense 

om att Alfons konstruerar. I barnens svar kunde man utläsa att barnen menar att när man 

hanterar byggverktyg så bygger man på allvar och när man bygger eller leker med 

kapplastavar, vilket barnen tolkar som en leksak, då leker man. Respondent B7 visar på detta 

då denne menar att man skiljer på att bygga och leka när man har spik, enligt B7 är det spiken 

som gör att man inte leker. I en intervju fick tre respondenter frågan ifall man leker när man 

bygger och snickrar varav samtliga tre svarade ja.  

Respondenternas svar angående den tredje bilden föreställande Alfons och hans pappa som 

läser svarade 13 av 17 respondenter att de läste en bok. Bland barnens svar rådde stor enighet 

då endast ett barn svarade att de leker på bilden. Flertalet barn svarade att de inte leker 

eftersom Alfons ska gå och lägga sig och sova. Respondent B13 menade att när man läser så 

ska man sitta stilla och B3 säger dessutom att om man leker när man läser så stör man. 

Barnens svar tyder på att man inte ska leka på kvällen när det är dags att sova. 

 

Hur känns det i kroppen när du leker? 

Vid intervjun ansåg respondent B1 att frågan svår att förstå och kunde därför inte svara. 

När B2 fick frågan hur det känns i kroppen när barnet leker så svarade respondenten att det 

känns perfekt, att det känns bra i kroppen när man leker. Även respondent B3, B11, B15 och 

B16 ansåg att det känns bra i kroppen när man leker. 

I intervjun med respondent B4 och B5 svarade B4 på frågan att när man leker en riktigt rolig 
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lek så känns kroppen lite kul och pirrig. B5 höll med B4 om detta. B4 förklarade i samband 

med detta att kroppen blir springig då man är lite varm. 

B5 menade att när denne leker med bilar så upplever barnet situationen som superkul och 

menade på att kroppen känns både glad och jätteglad. Likaså upplever även B11 att kroppen 

är glad när man leker. 

I gruppintervjun med respondenterna B8, B9 och B10 ställdes frågan hur kroppen känns när 

de leker en rolig lek. Samtliga svarade att det kändes bra och att kroppen kändes glad. 

I en annan gruppintervju fick respondenterna B12, B13 och B14 frågan hur de tycker det 

känns i kroppen när de leker tråkiga lekar. B13 svarade följande: 

 
 Det är så att mina ben kommer tillbaka men mitt hjärta inte dunkar (B13) 

 

Även i denna gruppintervju fick respondenterna frågan hur det känns i kroppen när de leker 

en rolig lek. B13 svarade följande: 

 
 Eeh, det känns bra. Hjärtat dunkar jättesnabbt och det är jättespännande (B13) 

 

I gruppintervjun med respondenterna B15 och B16 förklarade B16 att det känns ganska roligt 

i kroppen när man leker en rolig lek. Ganska roligt, upprepade respondenten en gång till. En 

kompletterande fråga ställdes angående om de leker en jätterolig lek, då förklarade B15 att 

man mest busar och sånt. Vid intervjun ställdes även följdfrågan hur de upplevde kroppen vid 

en tråkig lek och då svarade B16 att kroppen kändes arg. B15 förklarade följande: 

 
 Lite så här ledsen och sånt. Tråkigt när någon säger att man inte får vara med, då känner man sig 

 ledsen (B15) 

 

Ett barn ansåg denna intervjufråga svår att förstå och kunde inte svara, 5 andra respondenter 

svarade att det kändes bra i kroppen när man leker samt ytterligare 7 respondenter 

förknippade lek med glädje och en positiv känsla. Detta tyder på att majoriteten av 

respondenterna anser att det är positivt, roligt och lustfyllt att leka. Respondent B11 förklarar 

att när man leker så är kroppen glad. Enligt respondenterna B8, B9 och B10 var detta känslan 

när man leker en rolig lek. Däremot blev svaren de motsatta när respondenterna berättade om 

tråkiga lekar, respondent B13 förklarar att dennes ben kommer tillbaka men att inte hjärtat 

dunkar. Detta tyder på att barnet inte upplever tråkiga lekar som positiva eller lustfyllda. 

Respondent B15 förknippar en tråkig lek med att vara ledsen. 

Flera barn förknippade lek och aktivitet med värme och fart varav respondent B4 förklarade 

att en rolig lek i samband med rörelse kan kännas kul och pirrig. Detta ansåg även respondent 

B5. Av barnens svar att döma kan man utläsa att barnen hellre leker en rolig lek än en lek som 

är tråkig. De vill hellre leka med en kompis än att leka själv, då det enligt barns uppfattning 

finns risk för att få tråkigt och uteslutning. Respondent B15 berättade att en tråkig lek kan 

innebära att man inte får vara med. Flera respondenter (B2, B3, B11, B15, B16) berättade att 

det känns bra i kroppen när man leker och att det är roligare att leka med en kompis än att 

leka själv, vilket B14 förtydligade med att säga att det är tråkigt att leka själv. 

 

Kan du berätta lite om vad du gör när du leker? 

Respondent B1 menar att när man bygger med magneter så kan man bygga ett slott, ett torn 

och ett litet hus. B1 säger också att man kan bygga andra saker, höga saker. B2 förstod inte 
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frågan och kunde därför inte svara då denna tyckte att den var för svår. Likaså var det för B4 

och B5, de tyckte att det var en konstig fråga. 

 

En följdfråga som ställdes till respondent B3 var huruvida vad man kan göra i en lek, ifall 

man kan göra allt. B3 svarade att man måste göra ett i taget, att man kan göra det andra man 

vill men att man måste göra ett i taget. I samma intervju ställdes även frågan ifall man kan 

vara någon annan i leken, B3 svarade efter en kort stund, med viss osäkerhet, nej på frågan. 

Däremot svarade B3 på följdfrågan att man kan leka att man är en hund. I en annan intervju 

ställdes samma fråga och då svarade B17 att man kan leka zombies. 

 

I en gruppintervju svarade respondent B9 att denne leker med leksaker. I en annan 

gruppintervju ställdes frågan hur man gör när man leker, B13 svarade att man har kul och att 

man inte slåss. Andra respondenten B12 fortsatte samtalet med följande: 

 
 Eeh, man får inte leka otäcka lekar, att slå och sådär att någon slår och sådär (B12) 

 

Frågan om hur man gör när man leker ställdes även i gruppintervjun med B15 och B16 då 

B15 förklaring löd: 

 
 Att man liksom låtsas att man är någon annanstans, man kan liksom låtsas att maten är riktig 

 mat. Så kan man också leka att man är storasyster och jag är faktiskt storasyster (B15) 

 

Dock förstod inte B15 vad man gör när man leker. B15 ansåg frågan svår och svarade vet inte. 

 

I analysen av respondenternas svar ansågs tre respondenter att intervjufrågan var svår att 

förstå. Trots detta kunde man dock urskilja ett genomgående tema i respondenternas svar, de 

flesta svaren innefattade att barnen hade intresse för att leka med olika sorters föremål. Dessa 

föremål förvandlades till leksaker och blev centrum för barnets lek. Ett flertal barn menade på 

att de tyckte om att leka med leksaker som man kan bygga med, exempel som angavs i 

intervjuerna var klossar, tågbana, magneter, domino, plusplus, lego och kapplastavar. Även 

bilar tyckte flera barn var roliga, B4 menade att roligast var racerbilarna som fanns på 

förskolan. Olika former av konstruktionslek var ett av de teman som dominerade 

respondenternas svar. Ett annat genomgående tema som man kunde utläsa ur barnens svar 

handlade om förändring. Genom att bygga och konstruera uppstår förändring, likaså när man 

leker med bilar eller leker på låtsas. I låtsaslekar kretsar leken kring förändring, att från ena 

stunden gå från att leka prinsessa eller Rapunzel till att leka Frost då deltagare kan gå in i 

rollen som Elsa eller Anna. I intervjuer med respondenterna B6, B9, B10 och B15 förklarade 

de att man kan låtsas vara olika karaktärer i lek. I respondenternas svar kan man utläsa att när 

det gäller konstruktionslek så kan barnen själva leka med föremålet men när det kommer till 

rollek så menar de att man leker flera. 

4.2 Vad är det i leken som lockar barn att leka? 

Undersökningens andra frågeställning handlar om att undersöka varför barn leker, vad de 

leker samt vilka faktorer som spelar in för att barnet ska vilja leka. I detta avsnitt behandlas 

intervjufrågor 2, 5, 6, 7 och 8.  

 

Varför leker du? 
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Respondenternas svar på denna fråga var mycket varierande. 

Under intervjuerna ställdes följdfrågan om respondenterna tycker att det är kul att leka, varav 

samtliga respondenter svarade ja. En annan följdfråga var varför barnen tycker det är roligt att 

leka. Respondent B3 svarade att denne inte visste, likaså tyckte B16 att frågan var svår och 

inte kunde besvara frågan. Även respondent B15 ansåg frågan varför man leker var svår, dock 

kunde barnet frågan varför man vill leka vilket barnet menade att man leker för att det är kul. 

Även respondenterna B1, B2, B3, B13 och B17 menade att det är kul/roligt att leka.  

Vid intervjuer gav även B6 och B7 svaret att man blir glad av att leka. B13 svarade att det är 

roligt att vara med vänner och B14 svarade att det inte är så kul att vara själv, vilket 

respondenten upplevde som tråkigt. 

 

Följande är ett exempel på intervjufråga: 

 
      Exempel 1: Varför leker du? (I) 

 Jag bara leker (B3) 

 

      Exempel 2: Leker man för att man är glad? (I) 

 Mmm, ja (B6) 

 Ja (B7) 

 Leker man för att man är arg? (I) 

 Neeej (B7) 

 Leker man för att man är ledsen? (I) 

 Nej (B6, B7) 

 

Genom analysen av respondenternas svar kan man urskilja att flertalet barn tyckte att det var 

kul/roligt att leka. Respondenterna B6 och B7 förklarade att man leker för att man är glad, 

vilket kan påvisas som att barn leker för att de vill leka. När respondenterna i intervjuerna fick 

följdfrågan varför man leker upplevde flera att frågan var svår att förstå, dock svarade 

respondent B3 att denne leker för att den leker, vilket tyder på att lek upplevs som naturlig 

och självklar. 
 

Berätta om en lek du brukar leka på förskolan 

B1 förklarar i intervjun att denne tycker det är roligt att leka med doktorsgrejerna som finns i 

rummet som kallas för salongen. Med doktorsgrejerna menar B1 att man kan använda 

dockorna som sjuka patienter. Förutom det anser även B1 att klossarna och tågbanan är roliga, 

men särskilt magneterna är roliga eftersom man kan bygga olika saker med dessa. Denna 

fråga går in i intervjuschemats ovanstående fråga kan du berätta lite om vad du gör när du 

leker. 

 

En lek som respondent B2 tycker är kul är en jagarlek som denne leker med en kompis på 

förskolan. B2 förklarar att leken går till som så att "man leker jaga John då man ska springa 

och jaga någon. Någon blir tagen för någon gungar och tar någon annan", enligt B2 är denna 

lek jättekul och respondenten säger att det är så man ska leka. En annan lek som B2 finner 

rolig är domino. Denna lek säger B2 är kuligast (roligast) för att man kan bygga massa olika 

saker. B2 kommenterar även att denne har domino hemma.  

 

I intervjun med B3 berättade respondenten att denne gillar att leka med bilar, lego, plusplus 

och spökspelet. Plusplus tyckte respondenten var roligast eftersom man kan göra hur man vill 

i och med att man bygger med det. B3 förklarade att plusplus liknar lego i konstruktionen, 
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dock med ett plusteckens utseende. I en annan intervju säger även B16 att lego är det roligaste 

att leka med på förskolan. B15 instämmer med B16, samt även nämner Rapunzel och Elsa i 

Frost. B15 förklarar att man leker på låtsas att man är Elsa och att någon annan är Anna. 

Respondent B16 flikar in i intervjun med att denna även tycker att leka med Playmo, vilket 

enligt B16 är gubbar som man leker med, likt legogubbar. 

 

Respondenterna B4 och B5 berättar i intervjun att de båda två tycker om att leka med 

förskolans bilar. B4 menar att racerbilarna är bäst. Annars leker denne även med djuren, 

plusplus,  kapplastavarna och de stora klossarna på förskolans bottenvåning. B5 instämmer i 

samtalet med att klossarna är roliga. 

I intervjun diskuteras även roliga lekar som gör en glad. B5 säger att bilar är en sådan lek. B4 

förklarar sin lek på följande sätt: 

 
 Jag tycker att klockan med tiger är rolig, den går till så här att man är människa och tiger och 

 människorna ropar hur mycket klockan är tiger, då säger dom hur mycket klockan är, eh fast inte 

 på riktigt (B4) 

 

Respondent B16 anser också att bilarna är roligast att leka med, särskilt då denne under 

intervjun berättar att i byggrummet så har respondenten alltid två bilar, en turkos och en röd. 

B16 tycker att förutom att leka med bilarna så är även zombieleken kul. 
 

Även respondent B7 säger att denna tycker om att leka med djuren som finns på förskolan. B6 

säger i samma intervju att denne leker mest med memory. I likhet med respondent B7 tycker 

även B8, B9 och B10 om att leka med djuren, specifikt nämner de musen, ekorren och hästen 

som särskilt roliga. De säger att de även leker med klossarna och att de tillsammans leker 

prinsessa. 

 

En kompletteringsfråga ställdes till respondent B11 som hade viss svårighet att förstå frågan. 

Den andra frågan som ställdes handlade om vad barnet tycker om att göra på förskolan och 

B11 förklarade att denne gillade att leka, särskilt med kompisar. Även B12, B13 och B14 

tyckte att frågans grundutförande var svår, dock berättade B12 att spel är kul, särskilt fia med 

knuff. B14 berättade att för denne var det roligast att lyssna på musik i legorummet, likaså 

tyckte även B13 som instämde med B14. 

 

Genom att analysera respondenternas svar kan man urskilja att de flesta av respondenterna 

pratar om att leka med specifika material och redskap. I förskolebarnens svar kan man antyda 

att leksakerna befinner sig på specifika platser, exempelvis bygga med lego i legorummet, 

leka med bilar i byggrummet, leka i salongen med dockor och doktorsgrejer och leka jaga 

John eller gunga utomhus. Barnens aktivitet verkar till synes styras av miljö och material. 

 

Känns det olika i kroppen när du leker olika lekar? 

När B1 fick frågan om det känns olika i kroppen när man leker olika lekar tyckte 

respondenten att frågan var svår att förstå, dock menade respondenten att en lek som var 

jättekul var att leka i salongen där doktorsgrejerna, dockorna och leksakstårtan fanns. Även 

B3 tyckte att salongen var rolig att leka i, i och med att det fanns flera rum i form av doktor-

rum och bagar-rum. B2 berättade under intervjun att det är bättre att leka roliga lekar än 

tråkiga. Respondenterna B4 och B5 var eniga om att det var kul att leka med bilar, likaså B17 

i en annan intervju. B4 menade att när man leker en rolig lek så känns kroppen jätteglad, kul 
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och pirrig. Även B5 höll med om att när denne lekte med bilar var kroppen jätteglad. Även 

respondenterna B8, B9, B10 och B11 ansåg att det känns bra i kroppen när man leker. 

Respondent B14 menade även att när man leker en rolig lek så känns det jättebra i kroppen 

och hjärtat dunkar jättesnabbt, samt att det är jättespännande. B11 förklarade att en tråkig lek 

är när man leker ensam, till skillnad från när man leker med kompisar då det är roligt och 

känns bra i kroppen samt att den är glad. Detta ansåg även B13 och B14 i en annan intervju. 

 

När respondenterna B4 och B5 fick frågan ifall någon lek kan göra en ledsen tyckte de att 

frågan var svår att förstå, däremot menade B4 att man kan bli ledsen ifall man inte får vara 

med och leka. Det var även B5, B6 och B15 eniga om. I gruppintervjun med B6 och B7 

uttryckte båda att man kan bli ledsen i en lek.  

 

I en intervju berättar respondent B3 att det inte finns någon lek som man blir arg av, däremot 

menar respondenten att i en lek kan man bli arg ifall någon tar saken som man vill ha. 

Respondenten nämner följande i intervjun: 

 
 När vi leker i lilla salongen kan jag bli arg, annars måste jag ha saken som Levi hade först.. 

 (ohörbart) men jag hade den först men sen bara tog han den men det var jag som hade den först, 

 det var det som var tråkigt. Då blev jag arg (B3) 

 

I intervjun berättade B1 att pussel är en tråkig lek, respondenten förklarade att denne enbart 

pusslade ibland. När B2 fick samma fråga svarade respondenten först nej, men sedan 

berättade denne att det finns en lek som är tråkig. Respondenten sade följande: 

 
 En som man ska banka så hära (här), man tar fram en hand och så ska försöka att ta bort den så 

 så då måste man träffa dens hand fast då brr, brider bort (glider bort) hela tiden för mig för jag 

 ska försöka banka på någon annans hand så så går så så lurar mig att man att man att dom tar 

 bort den. Man ska hålla still handen så så bankar en fast då då hojer (höjer) den här sig sig fast 

 då ska man banka i sig i någon annans hands så så är man tagen i handen för det är man ga 

 (ohörbart) på på någon annan (B2) 

 

Även tre andra respondenter (B3, B13, B14) gav också exempel på tråkiga lekar som även 

den innebar att barnet behöver ha en viss snabbhet, dock var följande en annan slags lek: 

 
      Exempel 1: Finns det tråkiga lekar? (I) 

 Mm (B3) 

 Vad finns det för tråkiga lekar? (I) 

 Det är att leka med.. råttfällan (B3) 

 Råttfällan.. är det ett spel? (I) 

 Mm, det är för att man får ta en plupp som ligger där och den som blir klämd i handen den 

 förlorar, . Jag blev klämd i handen en gång (B3) 

 Ska man rycka undan den här pluppen? (I) 

 Ja, innan man klämmer sig med handen (B3) 

 Det går ganska snabbt? (I) 

 Mm (B3) 

 

      Exempel 2: Finns det tråkiga lekar? (I) 

 Eeh, jaaa det finns faktiskt en tråkig lek jag har, det är.. det är faktiskt kacken och blindbock. 

 Jag tycker blindbock är tråkigt. Då ska man bara springa runt och en annan ska blunda och ta 

 några (B13) 

 Ja och jag gillar inte tysta leken, då måste man vara tyst hela dagen (B14) 
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När respondenterna B4, B5, B15 och B16 fick frågan ifall det finns tråkiga lekar svarade 

B4 och B5 ja, B15 svarade nej, men ändrade sig kort därpå och då svarade både B15 och B16 

nej. B15 inflikade med att denne oftast leker ganska roliga lekar. 

Vid intervjun med B4 berättade respondenten att leken som kallas för dunken inte är så kulig. 

B5 svarade kort efteråt att denne inte kom på någon tråkig lek, trots att barnet skrattade och 

uttryckte att denne tänkte för fullt i hjärnan så det snurrade. 

Respondent B16 sade att kroppen kännas arg när man leker en tråkig lek, dock kunde inte 

denne svara på varför. 

 

Genom att analysera respondenternas svar kan man utläsa att respondenterna i 

undersökningen upplever olika känslor beroende på vilken lek de leker, vart de leker samt 

med vilket föremål de använder i leken. Respondenter anser att leken i sig upplevs som 

positiv men att leken kan påverkas av olika faktorer och därmed upplevas negativ av barnet. 

Detta kan innebära att ifall inte barnet får ha leksaken den vill ha eller om någon säger att man 

inte får vara med och leka kan detta påverka barnets uppfattning om leken och färga den så 

den upplevs som tråkig. Respondenterna B4, B5, B6, B7 och B15 anser att man kan bli ledsen 

i lek, ibland till och med bli arg som respondent B3 uttrycker då inte denne fick ha föremålet 

som respondenten ville ha. Flera respondenter gav exempel på tråkiga lekar då de upplevde 

obehag i samband med lekens utformning. Exempelvis när respondent B2 och B3 berättar om 

när de leker ett spel som man ska ha snabba reflexer. Dessa två upplevde obehag i form av att 

bli klämda i handen eller bankade på handen ifall man inte var tillräckligt snabb. 

 

Var tycker du om att leka? 

B1 berättar under intervjun att salongen och lekhallen är roligast, eftersom doktorsgrejerna 

finns i salongen och magneterna, klossarna och tågbanan finns i lekrummet. Vid intervjun 

ställdes en fråga om barnet upplever om leksaker är roligare än själva rummen, och 

respondent B1 svarade ja. Leksakerna är roligare. I intervjun förklarar B1 att denne går till 

rummet där leksakerna finns. Detta antyder även B17 när denne förklarar att byggrummet är 

det bästa rummet i och med att där finns de mesta grejerna att göra. Dock antyder respondent 

B3 motsatsen till detta påstående i och med förklaringen att det är jättekul att leka i salongen 

eftersom det finns två rum. Barnet förklara att man kan gå in i den och sen ut i ett annat rum. 

B3 benämner dessa rum som doktor-rum och bagar-rum. 

Respondent B2 tar upp jagarlek utomhus som roligt, i och med att man ska springa och jaga 

någon så måste man vara ute. Inomhus gillar B2 att leka med domino, vilket respondenten 

förklarar att denne även har hemma. 

 

I en intervju diskuterar respondenterna B4 och B5 hur det är att leka inomhus och utomhus. 

De kommer överens om att leka inomhus är roligare eftersom plusplus finns inomhus. 

Däremot är de oense om vart som är roligast att leka, uppe eller nere i förskolehuset. I en 

annan intervju nämner B7, liksom även B8, B9 och B10, att den roligaste platsen att leka på 

är inomhus, uppe i det rum som kallas för lägenheten. Förutom lägenheten berättar B7 att det 

även är roligt att gunga, cykla och leka i sandlådan utomhus. 

 

När det gäller att leka inomhus anser respondenterna B12, B13 och B14 att spela spel och 

lyssna på musik i legorummet är roligast. 
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Temat som genomsyrade respondenternas svar var att flertalet respondenter valde att gå till 

det rum där materialet och redskapen finns. Vid en intervju förklarade respondenten B1 att 

leksaker är roligare än rummet det vistas i. Respondenten B2 reflekterar över lekar inomhus 

och utomhus, på vilket sätt de skiljer sig åt i lekform. B2 förklarar att om man ska springa 

eller jaga någon får man leka utomhus. Detta exempel kan tyda på att när det gäller lekar med 

en högre hastighet eller intensitet så sker leken utomhus där mer utrymme finns. Respondent 

förklarar att man gungar, cyklar och leker i sandlådan utomhus. Vid intervjuerna kan man 

urskilja ur barnens svar att de flesta leksaker finns inomhus. Detta kan påverka resultatet i och 

med att flertalet respondenter svarar att det även är roligare att leka inomhus. Inomhus antyder 

respondenterna i att där finns flest leksaker, och därav upplevs inomhusmiljön möjligtvis 

roligare då den har mer att erbjuda, samtidigt som kanske inomhusmiljön har fler normer och 

regler för vad man får och inte får göra. Till exempelvis som att springa eller jaga någon, 

vilket enligt B2 sker utomhus. 

 

Leker du ofta ensam eller med kompisar? 

11 respondenter av 17 (B1, B2, B5, B6, B7, B12, B13, B14, B15, B16) förklarar att de hellre 

väljer att leka med en kompis än att leka själv. B17 menar att ifall det finns en kompis på 

förskolan så vill denne leka med kompis. B2, B15 och B16 säger att de oftast leker med en 

kompis. Även B4 nämner att denne helst leker med en kompis, helst vill B4 leka med B5. 

Både B4, B5, B6 och B7 instämmer och svarar ja när de får frågan ifall det är roligare att leka 

med en kompis än att leka själv. B15 och B16 säger under intervjun att de inte alls vill leka 

själva. 

I en intervju säger respondent B3 följande: 

 
 Jag leker lite själv och så leker jag mest med kompisar (B3) 

 

I gruppintervjun diskuteras hur det upplevs att leka själv och med kompis. B12, B13 och B14 

är eniga om att det är tråkigt att leka själv och att de hellre leker med vänner eller kompisar. 

B14 förklarar att när denne blir själv så frågar denne någon person ifall B14 får vara med och 

leka. Eller också frågar B14 någon om den vill vara med och leka, om en person är ensam. 

B17 får frågan varför det är roligare att leka med kompisar och svarar följande: 

 
 För att man har någon att prata med och så (B17) 

 

I analysen av respondenternas svar kan man utläsa att 11 av 17 respondenter hellre vill leka 

med en kompis än att leka själv. Flera respondenter (B12, B13, B14) anser att det är tråkigt att 

leka själv och att de upplever det betydligt roligare att leka med vänner eller kompisar. Ifall 

respondent B14 inte har någon att leka med frågar barnet någon person ifall den får vara med 

och leka, eller också frågar någon person som är ensam om den vill vara med och leka. Detta 

tyder på att barn får större utbyte av att leka flera. Enligt respondent B17 vill man ha någon att 

prata med. Det är möjligt att när fler deltagare leker så blir lekens variation större och därmed 

även möjligheterna för utforskande.  

4.3 Analys 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om förskolebarns föreställningar om lek. 

Jag studerar här barns perspektiv på lek med inspiration av fenomenologisk teori. Genom 
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resultatet upplever jag att frågeställningarna har blivit besvarade. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån olika teman för att besvara frågeställningarna samt syftet. 

Jag kommer att fortsätta referera till förskolebarnen från intervjuerna med samma system som 

i Resultat, alltså namnen B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, 

B16 och B17. 

4.3.1 Lek, allvar och redskap 

Resultatet visar att respondenterna skiljer mellan lek och allvar. När frågan ställs om figurerna 

Bamse, Lilleskutt och Vargen (se bilaga 4; Bilder till intervjuschema fråga 1) leker svarar 

flera respondenter att en aktivitet utförs. Respondent B6 menar att när man leker så blir man 

varm. Respondent B8 svarar att de leker för att de vill leka, vilket tyder på att det är frivilligt 

och därmed ingen styrd aktivitet. Vid vidare diskussion med respondenterna svarar 

respondenterna B1, B2, B11, B12, B13 och B14 att man tränar på gympan, det vill säga att 

man inte leker när man tränar. Respondenterna förknippar lek och gympa med olika former av 

redskap och rörelse. 

Senare när bilden på Alfons (se bilaga 4; Bilder till intervjuschema 1) visades svarade 15 

respondenter att Alfons bygger en helikopter, varav 5 svarade att han inte leker. Respondent 

B4 förklarade att Alfons leker när han är färdig, respondent B13 svarade att Alfons använder 

hammare och sticksåg samt B15 börjar med att förklara att Alfons bygger. Vid flera intervjuer 

diskuterades huruvida man leker när man bygger och då svarade sex respondenter att man inte 

leker när man bygger. Detta ledde vidare till jämförelsen mellan att leka med kapplastavar och 

att bygga, varpå respondent B7 menade att det var skillnad på dem i och med att man bygger 

båda två, dock avgör spiken ifall man bygger eller leker. Utifrån respondenternas svar kan 

man urskilja att respondenterna skiljer på att bygga och leka, att det dels är situationen men 

även materialet som styr när man leker och inte. Respondenterna anser att man leker när man 

bygger ett torn med kapplastavar och att det är allvar när man konstruerar och hanterar 

redskap såsom hammare, spik och sticksåg. Resultatet tyder på att respondenterna skiljer 

mellan byggmaterial och lekmaterial samt att konstruera innebär allvar. 

När den tredje bilden visades för respondenterna (se bilaga 4; Bilder till intervjuschema 1) 

svarade samtliga utom en att Alfons och hans pappa inte leker. På denna fråga skiljer 

respondenter på situationer när man får leka och när det är allvar. Vid intervjuer berättar 

respondenter att både när man läser och när man ska gå och lägga sig för att sova så leker man 

inte. När respondent B15 fick frågan vad som skulle hända om han lekte när han läste svarade 

denne skrattandes att man inte kan göra det. Vid en annan intervju menade respondent B3 att 

om man leker när man läser så stör man. Även respondenterna B12 och B13 gör en liknande 

koppling för att de inte kan leka när de läser för att de läser samt att de ska sitta stilla och läsa 

sagan, för att sedan gå och lägga sig.  

Trageton (2009) diskuterar valet av leksaker på förskolan. Han menar att färdiga leksaker, 

respektive så kallade pedagogiska leksaker, har en mycket stark och ensidig kulturpåverkan i 

förskolan eftersom det är ett färdigt lekmaterial. Trageton skiljer mellan strukturerat och 

ostrukturerat lekmaterial, han menar att strukturerat material kräver mindre insats för att 

transformera materialet till leken. Mer ostrukturerat material innebär mer kreativitet, fantasi 

och större insats av barnet för att transformera materialet till leken. Trageton menar att det 

sistnämnda materialet ger upphov till mer skapande konstruktionslek. Beroende på de 

leksaker som finns på förskolor påverkas även förskolebarnen av de kulturmönster som 
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färdigproducerade och strukturerade leksaker förmedlar. Inte nog med att lekens kreativitet 

hämmas, även könsrollsmönster kan påverkas. Detta anser Trageton kan kollidera med 

förskolans målsättning. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står följande begrepp: 

stimulera fantasi, inlevelse, kreativitet i lek samt utmana och locka till lek och aktivitet. 

Samtliga begrepp främjas med ett utforskande och ostrukturerat lekmaterial. 

4.3.2 Lek, känslor och kroppen 

Resultatet visar att flera respondenter förknippar lek med positiva känslor. Respondenterna 

B2, B3, B11, B15 och B16 sade att det känns bra i kroppen när man leker. Respondenterna 

förtydligade detta med att berätta att kroppen blir glad när de leker en rolig lek. Detsamma 

anser även respondenterna B8, B9 och B10 vid en annan intervju. 7 respondenter förknippade 

lek med glädje och positiva känslor. Öhman (2011) menar att barns lek är rolig, spontan och 

frivillig. Barn leker för att de vill leka, inte för att någon tvingar dem till att leka. För det går 

inte, Öhman menar att barn leker för att det är något de vill göra, för att det är njutningsfullt 

och inte målinriktat. Enligt Öhman är inte barns lek målinriktad, snarare motsatsen eftersom 

hon menar att barn ständigt hittar på och uppfinner nya lekar. Barns lek är en ständigt 

föränderlig process som hela tiden utvecklas. Deras lek styrs av inre motivation och används 

för att skapa mening åt barnet (Öhman, 2011). I leken provar barnet olika roller för att 

bearbeta och identifiera sig med olika känslotillstånd såsom exempelvis glädje eller sorg 

(Öhman, 2003; Olofsson, 2003). Olofsson (2003). Hon menar att även "farliga" känslor såsom 

rädsla, hot, skräck och aggression prövas i leken. Enligt Olofsson är känslor och lek är nära 

förknippade med varandra då man i leken lär sig att hantera och bemästra känslor genom att 

öva, pröva och uttryck dem. Enligt Olofsson är lek inte enbart en lek för barn, lek är även ett 

sätt att lära sig klara av livet och förstå världen. Genom att barnet identifierar sig med och 

bearbetar känslor i kroppen kan barnet att anpassa dem samt prova dem i olika roller i leken 

(Öhman, 2003; Olofsson, 2003) vilket gör att barnet utvecklas Olofsson (2003). Öhman 

(2003) menar att barnet i leken kan välja en roll som passar känslan som barnet vill utforska. 

Enligt Öhman är utforskandet av barnets känsloregister, båda att förstå sina egna samt att 

tolka andras, av stor betydelse för barnets empatiutveckling (Öhman, 2003). I sin avhandling 

beskriver Hjorth (1996) barnet Klara som vill vara med i leken, men inte genom att vara vilket 

barn som helst utan mer specifikt vill vara ett busigt och olydigt barn. Hjorth beskriver detta 

som att barnet attraheras av karaktären Skrållans egenskaper, det vill säga barnet som är 

olydigt och överträder de vuxnas normer. På detta sätt anpassar barnet Klara leken efter sina 

behov att uttrycka känslor. 

Förutom roliga leker diskuterades även tråkiga lekar samt lekar som kan göra barnet ledsen 

eller arg. När respondenterna B15 och B16 fick frågan hur de upplevde kroppen viden tråkig 

lek svarade B16 att kroppen kändes arg. B15 kontrade med att svara att den kändes ledsen, 

vilket respondenten utvecklade med att berätta att man kan känna sig ledsen så när någon inte 

får vara med och leka. Vid en annan intervju berättade respondent B13 att inte hjärtat dunkar 

när denne leker en tråkig lek, vilket är motsatsen till när respondent B13 som berättade att när 

denne leker roliga lekar så dunkar hjärtat jättesnabbt. Kopplat till den fenomenologiska teorin 

om den levda kroppen som ankare i världen menar Merleau-Ponty att vi förstår omvärlden 

med våra sinnen. Förskolebarnen, kopplat till teorin om den levda kroppen, är uppmärksamma 

på deras kroppar här och nu samt har kroppen som deras ankare i världen (Løkken, Haugen & 

Röthle, 2006). Förskolebarns kropp och själ är förenade i en helhet varav det fysiska inte kan 

skiljas från det psykiska (Johansson, 2011). Genom svaren från respondenterna B13,  B15 och 

B16 kan man urskilja kroppen som helhet då respondenterna använder kroppen som 
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utgångspunkt för deras känslor. Vid roliga lekar upplevs kroppen glad samt vid tråkiga lekar 

så kan kroppen påverkas negativt, respondent B13 förklarar att dennes ben kommer tillbaka 

men att inte hjärtat dunkar. Detta innebär att kroppen objektifieras, det vill säga att kroppens 

position och situation i världen bryts (Torstensson-Ed, 2003).  

 

Flera respondenter (B2, B3, B11, B15, B16) berättade att det är roligare att leka med en 

kompis än att leka själv. Även B14 antydde liknande då denne vid en intervju berättade att det 

är tråkigt att leka själv. Den levda kroppen anses som social eftersom den är född av en annan 

människa samt in i en social värld (Løkken, 2006). Människan anses av naturen vara social 

och intersubjektiv (Johansson, 2011). Enligt Løkken (2006) befinner vi oss i ett interaktivt 

förhållande till allt vi möter. På förskolan delas många livsvärldar, när barn leker möter de 

upp varandra och delar helheten (Johansson, 2011). Sammanfattningsvis kan antas att 

kroppens perception har stor betydelse för förskolebarns interaktioner med andra. Johansson 

skriver att i förskolan kan man tydligt urskilja kroppens betydelse i yngre barns 

förhållningssätt (Johansson, 2005b) 

 

Resultatet visar att förskolebarn leker för att det är lustfyllt, naturligt och förknippat med 

positiva känslor. "Jag bara leker" svarade respondent B3, vilket stärker antagandet. B6 bejakar 

frågan ifall man leker när man är glad, i vilken respondenten svarar "Mmm, ja". Både 

respondent B6 och B7 svarar nej på att man inte leker när man varken är ledsen eller arg. 

Lillemyr (2016) menar att barns lek är ett mångfacetterat tillstånd, det vill säga en upplevelse 

som lockar barnen att vara i den. 

4.3.3 Lek, miljö, kön och material 

Resultatet visar att respondenterna väljer att leka med material samt lekar som har en specifik 

plats på förskolan, exempelvis leka doktor med doktorsgrejerna som fanns beläget i rummet 

som kallades för salongen. Där fanns dockor som kunde användas som sjuka patienter. 

Respondenter berättade att de lekte prinsessa, Rapunzel och Elsa i Frost, jagarlek och klockan 

samt tigern utomhus. Nere på den ena förskolans bottenvåning fanns bilar och tågbana att leka 

med, samt stora klossar och djur. På den andra förskolan fanns bilarna placerade i 

avdelningens byggrum. Leksaker som var populära att leka med, att döma av respondenternas 

svar, var bilar, tågbana, klossar, kapplastavar, magneter, domino, plusplus, Playmo och lego. 

De flesta respondenter svarade att de tyckte det var roligt att bygga.  

Genom respondenternas svar kan man utläsa att barnen drogs till den miljö där leken eller 

leksakerna fanns. Bygga med lego och leka med bilar i byggrummet, leka doktor med 

dockorna i salongen och leka jaga John samt gunga utomhus. Generellt sett svarade flest 

respondenter att det roligaste var att leka med byggmaterial. 

Enligt Jensen (2013) innefattar samtliga saker som barnen leker med, med begreppet 

lekobjekt. Det kan även konstateras att respondenterna lekte med artificiella ting, det vill säga 

leksaker som är skapade av eller påverkade av människan. Här omfattas både dockor, bilar, 

lego med mera. Lego är exempel på konstruktionslek medans dockor och bilar är exempel på 

replikationer. Av svaren att döma nämnde inga respondenter att de leker med naturliga ting, 

exempelvis saker som stenar eller pinnar som är hämtade direkt från naturen. 

 

Enligt Olofsson (2003) används leksaker om de passar i den aktuella leken, varav de formas 

efter behov med hjälp av barnets uppfinningsrikedom och kreativitet. Leksaker har ett annat 

värde för barn "än att fostra för livet eller att leka med" (Olofsson, 2003, s. 125),  Olofsson 
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menar att leksaker innebär ett ägande, något att ha. En leksak kan vara oerhört uppskattad en 

dag för att nästa dag förpassas till lådan. När det kommer till lek menar Olofsson att leksaker 

kan fungera som en förbindelselänk mellan barn, detta genom att de visar sina leksaker för 

varandra. Olofsson menar att lekens tjusning grundar sig i att göra och agera, alltså inte om att 

äga dem. En bra leksak menar Olofsson är en leksak som lockar och leder till lek. Leksaker är 

ofta en start eller inspiration till lek, dock krävs ibland att leksaker måste laddas med 

dragningskraft för att barn ska upptäcka dem. Detta förklarar Olofsson med att endera ett barn 

eller en vuxen visar leksaken och förklarar hur den används (Olofsson, 2003). 

 

Respondenternas kön var hälften flickor och pojkar. De respondenter som ville leka med bilar 

motsvarade alla pojkar, likaså motsvarade de respondenter som ville leka prinsessa, doktor 

eller Rapunzel och Elsa i Frost flickor. Olofsson (2007) diskuterar begreppet könsmärkta rum 

på förskolan och ger exempel på bland annat dockvrån där det kan finnas en spis, dockor med 

tillbehör och en diskbänk. Ett annat exempel som hon lyfter är byggrummet med olika 

byggmaterial, actiongubbar och bilar. Enligt Olofsson påvisar denna möblering vilket till 

synes kön som skall leka i vilket rum. Exemplet Olofsson nämner är att flickorna leker i 

dockvrån och pojkarna i byggrummet. Olofsson (1987) menar att barn leker rollekar beroende 

på kön. Hon nämner att flickor leker mamma, dotter, syster eller bebis medans pojkar leker 

pappa, son, brandman, superhjälte, polis eller lastbilsförare. I SOU 2006:75 står det att den 

bland annat leksaker och den fysiska miljön påverkar flickors och pojkars villkor i förskolan. 

Den pedagogiska miljön och rummens placering och utformning har stor betydelse för vad 

som är möjligt och inte möjligt för barnen när det kommer till könsskapandet av förskolebarn. 

Enligt Öhman (2011) är genus både en social konstruktion och en markör, hon menar att 

genus konstrueras beroende på de förväntningar flickor respektive pojkar har, exempelvis vad 

de kan eller bör göra – utifrån sociala eller kulturella sammanhang. Öhman menar att uttalade 

förväntningar eller outtalade antaganden om vad som är normalt, bra och accepterat hos 

pojkar och flickor bildar könsnormer. Enligt Öhman skapar genussystem olika mönster likt en 

genomskinlig tapet som ständigt finns där, både öppet och dolt, i en miljö som genomsyrar 

lekval, sociala relationer såsom kamrater. Detta kan ge sken av att flickor respektive pojkar 

föredrar specifika leksaker eller lekteman. 

4.4 Sammanfattning 

Genom respondenters svar kan man urskilja att lek kan innebära fysisk aktivitet och att barn 

skiljer mellan lek och allvar i samband med lek, exempelvis bygga-allvar och bygga-leka. När 

Alfons bygger-arbetar anser respondenter att det är allvar och när Alfons bygger-leker så lekar 

han på skoj. Enligt respondenter kan skillnaden bero på material och redskap. Bygger man 

och använder spik kan detta innebära en allvarlig konstruktion, vid en sådan situation anser 

inte respondenter att man leker. Likaså anser även respondenter att man varken kan leka när 

man ska sova eller läsa. De sistnämnda situationerna, sova och läsa, har respondenter 

förknippat med allvar. Respondenter anser att om man bygger med leksaker som exempelvis 

klossar eller kapplastavar så leker man. I respondenters svar i detta stycke finns antydan av 

normer, det vill säga att respondenterna är medvetna om att man inte ska leka när man vare 

sig läser eller ska sova. Dessa två situationer består av ett lugn och inte rörelse, som 

respondenter i tidigare avsnitt förknippade med lek. 
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När respondenter berättar att de exempelvis leker mamma-pappa-barn, Rapunzel eller Elsa  i 

Frost innebär detta att de kan låtsas vara någon annan när de går in i en fantasivärld. När barn 

leker en rollek kan de i sin fantasivärld arbeta som snickare.  

Sammanfattningsvis anses frågeställningen Hur beskriver barn vad lek är för dem? besvarad i 

och med att man i respondenternas svar, sett utifrån ett barns perspektiv, kan urskilja hur lek 

kan uppfattas av förskolebarn i åldrarna 4 och 5 år samt vad det innebär att leka, vad lek är 

och vad det inte är. Respondenternas svar visar på att förskolebarnen i undersökningen kan 

skilja på olika sorters lek, vad som utmärker en bra lek gentemot en tråkig lek och benämna 

känslor som kan uppstå i kroppen när man leker. 

Likaså anses även frågeställningen Hur beskriver barn varför de leker, enligt barns 

beskrivning? besvarad i och med att man i respondenternas svar, sett utifrån ett barns 

perspektiv, kan utläsa att när barn leker så kan lek tolkas som naturlig, lustfylld och en 

självklarhet för barn. Det verkar som, av respondenternas svar att döma, att det inte alls är 

någon konstighet att barn leker. Lek kan färgas av såväl rum som material, kompisar eller 

regler. Rum och föremål påverkar barnets upplevelser av leken. I leken kan barn både vara 

glada, ledsna och arga. Lekar kan upplevas som både roliga och tråkiga. Enligt flertalet barn 

så vill de ha någon att prata med och någon kompis att leka med. 
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5. Avslutande diskussion  
Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om förskolebarns föreställningar om lek. 

Jag studerar här barns perspektiv på lek med inspiration av fenomenologisk teori. 

I denna avslutande del kommer jag att diskutera val av metod och vad som kunde ha gjorts 

annorlunda. Det kommer även att diskuteras kring studiens resultat i relation till syfte och 

frågeställningar och den litteratur som har tagits upp i litteraturgenomgången där mitt val av 

teoretisk utgångspunkt blir mina glasögon. Avslutningsvis kommer jag att diskutera och ge 

förslag på vidare forskning kring denna undersökning samt förklara vilken relevans 

undersökningen har för yrkesrollen. 

5.1 Metod 

Genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer med förutbestämda frågor utifrån ett 

generellt hållet intervjuschema kunde ordningsföljden av frågorna anpassas och följdfrågor 

läggas till. Bryman (2011) menar att en semistrukturerad intervju med öppna frågor uppmanar 

och lockar barnet att berätta om sina tankar och erfarenheter.  

För att vara förberedd för eventuella situationer som kan uppstå vid en intervju genomfördes 

en pilotintervju med ett barn på 4-5 år. Syftet med pilotintervjun var för att dels se om 

intervjufrågorna svarade på studiens syfte och frågeställningar samt fungera som en 

förberedelse i syftet att jag som intervjuare skulle vara så trygg som möjligt i mitt bemötande 

med respondenterna. Efter genomförd pilotintervju analyserades och ansågs besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Jag valde att inte ta med denna intervju i resultatet. 

Intervjufrågorna var till största delen öppna, dock förekom det ofta följdfrågor i intervjuerna 

då respondenterna var osäkra eller blyga. Det förekom ofta vid intervjuerna att respondenter 

hade svårt att förstå frågan, vilket ofta ledde till att man avvek ifrån intervjuschemat, 

formulerade om frågan och ställde frågor runt ämnet samt följdfrågor för att besvara ämnet. 

Bryman (2011) menar att anpassning är viktigt när det gäller barnintervjuer samt att det är 

väsentligt att respondenten förstår innebörden av frågan som ställts. Intervjusvaren från 

respondenterna har visat sig vara mycket varierande. De respondenter som har medverkat i 

arbetet har varit med frivilligt och visat intresse vid intervjuerna, även om flera varit blyga 

och försiktiga. De 17 respondenter som valt att delta har bidragit med många bra svar och 

därför tog jag ställningen till att inte fler intervjuer behövde genomföras. 

Vid intervjuerna används ljudinspelning på surfplatta, vilket underlättade för att samtalet 

smidigt flutit på samt att vid transkriberingen kunde de inspelade intervjuerna lyssnas om 

flera gånger för att ingenting skulle förbises. Vid de första intervjuerna fördes anteckningar, 

dock var detta problematiskt då inte samtalet hade ett flyt. Intervjuerna krävde att både 

respondenten och intervjuaren hade fullt fokus på samtalet och varandra. Att föra 

anteckningar under samtalet hanns inte med, vilket ledde till att under resterade intervjuerna 

användes endast ljudinspelning, vilket gav sken av ett givande samtal. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2002) menar att i samtal med barn krävs det att intervjuaren är lyhörd 

för barnens svar. Doverborg och Pramling Samuelsson menar även att alla barn ska behandlas 

som unika individer, det vill säga att intervjuaren ställer samma fråga till alla barn, dock kan 

denna fråga ställas på olika sätt eftersom respondenter kan hantera och förstå frågan olika. 

Samtliga respondenter talade om deras namn och ålder i början på respektive intervju, detta 

för att kunna hålla isär barnens identiteter samt kunna höra skillnad på röster vid 

transkriberingen. Detta skulle senare visa sig göra stor nytta vid transkriberingen då det var 
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svårt att uppfatta, enbart vid ljudinspelning, barnens identiteter vid gruppintervjuer. Det 

förekom intervjuer då flera barn av samma kön hade liknande röster. Det faktum att barnen 

talade om sitt namn och sin ålder underlättade vid transkriberingen att hålla isär identiteter. 

Skulle jag gjort om arbetet så hade jag fortfarande valt enskilda och gruppintervjuer, dock 

gruppintervjuer med högst två barn och helst av respektive kön. 

Om tiden hade funnits till att både genomföra intervjuer samt observationer hade det varit 

intressant att se och jämföra de olika resultaten. Eftersom tiden var begränsad valdes enbart 

intervjuer eftersom de ger en djupare förståelse (Bryman, 2011). Asghari (31.01.17) menar att 

intervjuer kan ge svar på varför förskolebarn leker. 

5.2 Resultat och analys 

För att besvara frågeställningarna var jag vid intervjusituationerna ofta tvungen att 

omformulera mina frågor, ställa frågor runtomkring ämnet då många respondenter hade svårt 

att förstå både frågan och innebörden av meningen, samt ställa många följdfrågor för att 

säkerställa att svaret besvarade intervjufrågorna, som sedan besvarar frågeställningarna. Det 

krävdes många och långa intervjuer för att samtala med samtliga 17 respondenter, vilket även 

resulterade i en lång och utförlig resultatdel. För att underlätta vid framtida intervjuer med 

barn samt vid transkribering rekommenderar jag att endast låta max två respondenter delta vid 

en intervjusituation. När två flickor intervjuades tillsammans var det svårt att skilja dem åt, 

men tack vare stödanteckningar som gjorts i början av varje ljudinspelning kunde 

respondenterna skiljas åt.  

När respondenterna fick frågan vad man gör när man leker och varför man leker ansåg 

merparten att särskilt den andra frågan om varför var svår att förstå. Respondenterna visar i 

resultatet att de vet vad man gör när man leker. De ger flera exempel på hur de leker, med 

vilka barn samt vilket material de föredrar att leka med. Men frågan varför de leker ansågs 

särskilt svår, kanske för att de inte tidigare har reflekterat över varför de leker med just den 

personen, varför de valt den platsen eller varför de leker med materialet. Flertalet 

respondenter svarar att de leker för att det är kul och för att kroppen blir glad. Detta innebär 

att leken för respondenterna är ett positivt fenomen. Hangaard Rasmussen (1988;1993) menar 

att människa och barn leker för att leka. Respondenternas svar tyder på att de själva väljer att 

leka. Enligt Hangaard Rasmussen (1988) är lekens mål innehållet i själva leken. 

Respondenter visar tydligt att de skiljer mellan lek och allvar, likaså att de skiljer mellan 

lekfullt byggmaterial såsom klossar och lego och allvarligt byggmaterial där man använder 

redskap såsom spik och hammare. Det sistnämnda kan relatera till att barns kunskaper om 

samhälleliga regler och normer. Att bygga och konstruera med lekmaterial är lustfyllt medans 

tekniska bygg- och konstruktioner uppfattas som allvarliga då respondenter kan ha kopplat 

ihop detta påstående med exempelvis en snickares arbete. "Aj aj", "försiktigt" och "akta 

sågen" - sådana fraser kan förekomma från vuxna i samband med läsning av Alfons när han 

bygger en helikopter. "Akta dig för sågen" minns jag att Alfons pappa säger. Detta sade en 

respondent vid ett intervjutillfälle. Eventuellt kan detta vara en förklaring till varför barnen 

kopplar just bygg med spik och hammare till allvarligt konstruerande. Detta är en hypotes, 

alltså ingen slutsats då ingen litteratur hittades till detta specifika område.  

En slutsats är att respondenterna hellre leker med en kompis än leker själv. En respondent 

förklarar att denne frågar om denne får vara med och leka. Flera uttryckte att de blev ledsna 

när de inte fick vara med i en lek. Uteslutning ur lekar anser flera är exempel på en tråkig lek. 
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En annan slutsats från resultatet och analysen är att respondenter i lek kan skilja mellan lek 

och verklighet. Flera uttrycker att de låtsasleker, exempelvis låtsas att maten är riktig mat eller 

leker storasyster och lillasyster. Samtliga barn förklarade att de leker med olika former av 

redskap, vare sig det är bilar, klossar eller dockor. Alla nämnde ett strukturerat och 

färdigproducerat lekmaterial. Flera respondenters svar visade på att de lekte på platser där 

materialet fanns tillhands. Flera lekmaterial fanns på specifika platser, i byggrummet fanns 

exempelvis klossar och bilar samt i salongen fanns dockor för att leka doktor. Rummets 

utformning och material har stor betydelse för barns lek. Hangaard Rasmussen (1993) menar 

att rummet spelar en avgörande roll i barnens lekar i och med att det bidrar till att ge lekar 

form och visar hur de börjar eller slutar. Ett tomt rum kan innebära att barnen springer runt 

och inte vet hur de ska komma igång och leka, vilket Hangaard Rasmussen förklarar som att 

barnen letar efter något. Placerar man ett par kuddar i rummet har rummet plötsligt fått 

konturer och verkar inte längre gränslöst. Kuddarna kan exempelvis användas som 

byggmaterial till en koja eller också insinuera till kuddkrig. I rummet med dockor förklarar 

Hangaard Rasmussen kan barn leka mamma-pappa-barn. Ett rum kan med hjälp av ting få 

form, men det kan också avgränsa. En rumslig gräns på en lekplats, kopplat till intervjun med 

respondenterna, kan innebära att barns lek avgränsas till att enbart leka med ett specifikt 

lekmaterial på en specifik plats.  

En annan slutsats av respondenternas svar att döma var att en tråkig lek innebär sorg, smärta 

eller en negativ upplevelse. Respondenter berättar att leken påverkas av faktorer såsom att de 

inte får ha leksaken de vill ha, ifall någon säger att de inte får vara med och leka eller att de 

upplever sig otillräckliga när de inte hinner med i en lek vilket resulterar i att handen blir 

klämd när inte respondentens reflexer är tillräckligt snabba för att hinna undan. Här är det 

tydligt att inte barnen upplever lekglädje. 

Hela detta arbete utgår ifrån barns perspektiv och jag anser att intervjufrågorna besvarar 

frågeställningarna på ett bra sätt. Att utgå ifrån barns tankar om lek har varit en utmaning, om 

än en intressant sådan. Likaså att koppla ihop barns perspektiv med både lek och 

fenomenologiskt perspektiv. Det har krävts mer tid än jag först trodde. Det har inte varit lätt 

att forska fram och gallra bland litteraturen. Leken som ämnesområde, utan vare sig lärande 

eller utveckling, har varit svårt. Forskning med barns perspektiv som utgångspunkt har varit 

något begränsat, vilket även försvårade arbetet både tidsmässigt och kvalitetsmässigt. Det har 

varit en utmaning att skriva detta arbete. 

5.3 Vidare forskning 

I en vidare forskning vore det intressant att även dokumentera barns lek i åldrarna 4-5 år. Då 

kan man jämföra barnens tankar och deras lek. Genomföra intervjuer för att få en inblick i hur 

de tänker samt observera deras lek. Skiljer de sig åt och på vilket sätt? 

För att göra ytterligare en jämförelse skulle det vara intressant att se hur det skiljer sig mellan 

olika städer och vilken typ av pedagogisk inriktning olika förskolor har. 

Det skulle även vara intressant att, ur ett barns perspektiv, undersöka hur miljö och material 

påverkar barns lek och förutsättningar för lek. Hur anser barn att miljön ska se ut för att locka 

dem till att leka? Vilka material väljer barn att leka med och varför? 
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5.4 Undersökningens relevans för yrkesrollen 

Att få en ökad förståelse för förskolebarns lek är a och o för förskolans verksamhet. 

Förskollärare behöver ha den kunskap det krävs för att förstå och tolka förskolebarns 

intentioner, samspel, attityder och lekar. Utifrån detta behöver förskollärare kunna använda 

den insamlade datan, bearbeta den och vidareutveckla den för att anpassa den till 

verksamheten. En stor del av förskolans verksamhet består av lek. Största delen av 

förskolebarnets tid består av lek. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att lek 

är en viktig aspekt i förskolan eftersom det är i leken som barnet bearbetar upplevelser, 

känslor och erfarenheter samt stimulerar fantasi och förmåga till samarbete, inlevelse, 

kommunikation och problemlösning. Likaså ska förskolans verksamhet präglas av ett 

medvetet bruk av leken för att främja det individuella barnets utveckling. 

 

"Leken är viktig för att de flesta barn ägnar en betydande del av sin tid åt att leka" .. "leken är 

viktig för att den har en stor betydelse för barns utveckling och socialisation" (Lillemyr, 2013, 

s. 32). 
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Bilaga 1  
 

Informationsbrev till förskolechef 

 

 

 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Ida Ljung-Denqvist och jag läser termin 6 på Förskollärarprogrammet på  

Karlstads universitet. För tillfället skriver jag mitt examensarbete som handlar om 

förskolebarns föreställningar om lek, vilket omfattar 15 hp. 

Jag kontaktar er eftersom jag skulle vilja komma i kontakt med några av era förskolor för 

intervjuer av äldre förskolebarn.  

I samband med intervju vill jag använda ljudinspelning för att senare underlätta vid 

transkribering. När studien är klar kommer allt material att förstöras och ingen information 

kan kopplas till respektive förskola eller barn.  

Jag skulle uppskatta ifall jag fick möjlighet att göra undersökningen hos er. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Ljung-Denqvist 

Telefon: 07X-XX-XXX-XX 

Mejl: xxxxxxxxx@live.se 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

Samtyckesblankett 

 
 

Samtycke för behandling av personuppgifter 

 

Personuppgiftsansvarig   Ida Ljung-Denqvist 

    Lärarstuderande Karlstads universitet 

    xxxxxxxxxxxxx@live.se 

Samtycke 

Min namnteckning innebär att: 

 

• Jag samtycker till att studenten får samla 

in mina barns svar till examensarbetet, 

behandla och redovisa resultat från 

intervjun till examensarbetet och har blivit 

informerad om att allt material kasseras vid 

godkänt betyg av examensarbetet. 

 

• Jag har läst informationen om 

examensarbetet och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag är nöjd med svaren. 

 • Jag är införstådd med att den insamlade 

informationen kommer att transkriberas, 

databehandlas och lagras på en låst och 

säker plats. 

 

• Jag är införstådd med att jag som 

vårdnadshavare och mitt barn när som 

helst kan avbryta deltagandet. 

 

....................................................................  Ja, tack. Jag godkänner att mitt barn 

Ort, datum    medverkar i undersökningen 

 

.................................................................... Jag godkänner ljudinspelning i  

Namnteckning (vårdnadshavare)  samband med intervju 

 

.................................................................... Nej, tack. Jag vill inte att mitt barn 

Namnteckning (vårdnadshavare)  deltar i undersökningen 

 

 

Observera att detta exemplar ges till intervjuaren och att vårdnadshavaren kopierar ett 

exemplar att själv behålla.  
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Bilaga 3 

 

 
 

Missivbrev 

 
 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Ida Ljung-Denqvist och läser sista året på Förskollärarprogrammet vid Karlstads 

universitet. Den här terminen skriver jag mitt examensarbete med inriktningen förskolebarns 

föreställningar om lek. Anledningen varför jag valt detta ämne är för att jag anser att barns 

perspektiv och tankar om lek behöver lyftas då det redan finns mycket forskning om 

pedagogers och vuxnas syn på lek. Därför är denna undersökning för mig av största vikt. 

 

Jag är väldigt intresserad av att få ta del av era barns tankar och uppfattningar om lek i 

förskolan och skulle därför uppskatta om ni ville låta mig träffa mig era barn för en intervju. 

 

Intervjun  kommer att innehålla ett antal frågor som rör sig om barnets funderingar om leken i 

förskolan och beräknas ta ca 20-30 minuter. Deltagandet är helt frivilligt och allt som sägs 

under intervjun kommer att vara anonymiserat, d.v.s. att ert barns namn eller förskola inte 

kommer synliggöras i examensarbetet. Efter intervjun kommer den insamlade datan att 

transkriberas och hållas inlåst på säker plats. Enbart jag och min handledare på Karlstads 

universitet får ta del av den insamlade datan. 

Den insamlade datan kommer endast att användas i ändamålet för examensarbetet med syfte 

att bidra med kunskap om barns tankar, uppfattningar och perspektiv på lek i förskolan.  

 

Under intervjun kommer möjlighet till ljudinspelning att finnas. Om ni inte önskar att ert barn 

ska medverka i ljudinspelning väljer ni att inte bocka i den rutan. Det är helt frivilligt att 

medverka. Ljudinspelningen kommer enbart att användas som komplement till anteckningar 

för att konkretisera och förenkla dataupptagningen vid intervjun. Om ni svarar ja på min 

samtyckesblankett kommer ett tillfälle med ert barn att bokas i samråd med avdelningens 

pedagoger. Om ni vårdnadshavare/ert barn väljer att inte medverka kasseras allt material som 

är kopplat till er. Materialet kasseras även när examensarbetet blivit godkänt av examinator. 

Det är helt valfritt att medverka och ni/ert barn kan dra er ur närhelst ni önskar. 

 

Jag behöver ert skriftliga svar senast 2/5-17.  

 

Om ni har några frågor om mig eller mitt arbete kan ni kontakta mig på 

xxxxxxxxxxxxx@live.se 

 

Tack för er viktiga medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

 Ida Ljung-Denqvist  
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Bilaga 4 

 
Intervjuschema 

 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap 

om förskolebarns föreställningar om lek. 

Jag studerar här barns perspektiv på lek 

 med inspiration av fenomenologisk teori 

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med arbetet har följande frågeställningar valts: 

 Hur beskriver barn vad lek är för dem? 

 Vad är det i leken som lockar barn att leka? 

 

Kriterier för intervju: 

Enskild intervju, gruppintervju.  

Barn 4-5 år. Verbal kommunikation. Svenskt tal. 

 

Förskolebarn  __________  år   Namn __________________________ 
 

1. Vad gör figuren/figurerna på bilden? Leker figuren/figurerna på bilden? 

- Varför? / Varför inte?     BILDER 

 

2. Varför leker du? 
 

3. Hur känns det i kroppen när du leker?    

 

4. Kan du berätta lite om vad du gör när du leker? 

 

5. Berätta om en lek du brukar leka på förskolan. 
 

6. Känns det olika i kroppen när du leker olika lekar?   

- Berätta om en lek som är rolig och gör dig glad? Vad var det som var så bra med den leken? 

- Berätta om en lek som gör dig ledsen? Varför? 

- Finns det någon lek som gör dig arg? Varför? 

- Finns det tråkiga lekar? Varför var leken tråkig? 

 

7. Var tycker du om att leka?  

- Varför? 

 

8. Leker du ofta ensam eller med kompisar? 
- Varför? 
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Bilder till intervjuschema fråga 1 

 

 
 

 
 

 


	1. Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Frågeställning

	2. Forskningsöversikt
	2.1 Förskolans läroplan
	2.2 Vad är lek
	2.3 Lekens betydelse för förskolebarnet
	2.3.1 Lekens regler
	2.3.2 Känslor, roller och identifiering i leken

	2.6 Teoretiska utgångspunkter
	2.6.1 Vad är en teori?
	2.6.2 Barns perspektiv
	2.6.3 Möta barns livsvärld
	2.6.4 Fenomenologiskt perspektiv
	2.6.5 Leken som fenomen


	3. Urval och metod
	3.1 Urval
	3.2 Metod
	3.3 Procedur
	3.4 Databearbetning
	3.5 Forskningsetiska principer
	3.6 Reliabilitet
	3.7 Validitet

	4. Resultat och analys
	4.1 Hur beskriver barn vad lek är för dem?
	4.2 Vad är det i leken som lockar barn att leka?
	4.3 Analys
	4.3.1 Lek, allvar och redskap
	4.3.2 Lek, känslor och kroppen
	4.3.3 Lek, miljö, kön och material

	4.4 Sammanfattning

	5. Avslutande diskussion
	5.1 Metod
	5.2 Resultat och analys
	5.3 Vidare forskning
	5.4 Undersökningens relevans för yrkesrollen

	Referenser

