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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som har gjort det möjligt för mig att skriva detta 

examensarbete. Tack till fritidspedagogerna som jag fick intervjua, barnen som jag fick 

observera, min familj och vänner som har stöttat mig och varit förstående under den här tiden. 

Jag vill rikta ett speciellt tack till min handledare för snabba svar och kloka råd och även till 

Hanna som har varit en värdefull hjälp under arbetets gång. Ett stort tack till er alla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to illustrate the importance of playing for social development and 

learning in children. The study also aims to analyze what impact the educators believe that the 

play adds to the children’s social development.  

The methods used in the study are qualitative interviews with five recreation leaders and 

unstructured observations at a school in Östergötland. Furthermore, I have used the relevant 

literature directed towards my purpose.  

The result shows that the play is very valuable both for social development and for learning. 

The survey shows that the respondents have similar views about the importance of play, 

which is also consistent with what the authors in the literature consider. The play gives 

children opportunities to practice rules and norms, identity, imagination, creativity, fine and 

gross motor skills, conflict resolution and language stimulation.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa lekens betydelse för den sociala utvecklingen och lärandet hos 

barn. Studien syftar även till att undersöka vad pedagogerna anser att leken tillför den sociala 

utvecklingen hos barn. 

Metoderna som används i undersökningen är kvalitativa intervjuer med fem verksamma 

fritidspedagoger och ostrukturerade observationer på en skola i Östergötland. Vidare har jag 

använt mig av relevant litteratur som riktas mot mitt syfte. 

Resultatet visar på att leken är väldigt värdefull både för den sociala utvecklingen och för 

lärandet. I undersökningen framgår det att intervjupersonerna har liknade uppfattningar om 

lekens betydelse, som även stämmer överens med vad författarna i litteraturen anser. Leken 

ger barn möjligheter att träna på regler och normer, identitet, fantasin, kreativitet, fin- och 

grovmotoriken, konfliktlösning och språkstimulering.  
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1. Inledning 

Leken har alltid haft en stor betydelse för oss människor. Oftast kanske vi bara tänker på att 

leken är för nöjes skull och att vi glömmer bort hur mycket vi faktiskt lär oss genom leken. I 

leken kan vi utforska olika slags roller, träna på turordningar, lära oss att förhandla, lära oss 

olika slags sociala regler. I Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem (2007) står 

det om lekens betydelse och hur leken kan förändra och utveckla barns mönster att tänka, lösa 

problem och hantera information. I leken får även barnen möjlighet till att prova på olika 

sociala roller som sedan kan lägga grunden för barns identitet. De får även en möjlighet till att 

utveckla sin empatiska förmåga, det vill säga förmågan att kunna läsa av andra och kunna 

förstå hur de tänker. Oftast krävs det regler för att leken ska kunna fungera på ett bra sätt. Om 

barnen tillsammans kan skapa regler som ska följas och som även kan brytas får de träning i 

det demokratiska tänkandet (Skolverket, 2007). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (skolverket, 2011), kan vi läsa att skapande arbete och lek är väsentliga 

delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse för att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper (skolverket, 2011 s. 9). 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag fått upp ögonen för lekens betydelse för 

barns sociala utveckling och att det är mer än” bara lek” som många föräldrar uttrycker sig. 

Jag har också använt mig av det uttrycket om mina egna barn ”- har ni bara lekt” när jag 

hämtat dem på förskolan, innan jag fick se vad leken egentligen betyder för själva lärandet 

och den sociala utvecklingen hos barnen. Mitt eget intresse för lekens betydelse har jag fått 

under min utbildning samt genom mina egna barn och deras vänner. Jag har uppmärksammat 

hur viktig leken är för dem. Redan som små bebisar börjar leken att utvecklas från ”titt-ut” 

lekar till att övergå att bygga med klossar som sedan ska rasas, rollekar och sedan regellekar. I 

leken lär sig barn och får en möjlighet att träna på regler och normer, konfliktlösning, 

problemlösning, språkstimulering, fin- och grovmotorik, fantasi, kreativitet, självständig, 

hänsyn, identitet, glädje och sinnesupplevelser. Barn kan i leken träna på olika roller och göra 

olika saker som de inte vågar i verkliga livet. De behöver inte vara rädda för att bli bedömda i 

leken av oss vuxna. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att studera det sociala samspelet vid lek för att förstå dess betydelse för lärandet och 

den sociala utvecklingen.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilken betydelse kan leken ha för den sociala utvecklingen och lärandet hos barn? 

 Vad tycker pedagogerna att leken tillför för den sociala utvecklingen hos barn? 

 

 

För att besvara syftet genomfördes det fem kvalitativa intervjuer och två observationer på en 

kommunal F-6 skola i en kommun med cirka 42000 invånare i Östergötland. Relevant 

litteratur har även används för att kunna besvara syftet. 

 

1.3 Disposition 

I det första kapitelet på min uppsats finns inledningen och uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vidare i kapitel två redovisas uppsatsens metoder. I kapitel tre presenters den 

litteratur som jag har tagit del av. Resultatet för underökningen presenteras i kapitel fyra. I 

kapitel fem redovisas analys och slutsats. 
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2. Metod 

För att få en förståelse för själva lekens betydelse för barnens sociala utveckling och för själva 

lärandet har jag valt att observera barnen i leken. Jag vill också ta reda på pedagogernas syn 

på leken och vad de anser att leken tillför barnen i deras sociala utveckling och har därför 

även valt att använda mig av intervjuer. 

 

2.1 Observationer 

Att använda sig av observationer är speciellt lämpligt för att kunna samla in information inom 

de områden som gäller beteenden och skeenden i naturliga situationer. Vad som menas med 

beteenden i detta sammanhang är inte bara de fysiska handlingarna utan även verbala 

yttranden, relationer mellan individer och känslouttryck. Dessa handlingar kan observeras i 

samma stund som de inträffar, till skillnad mot intervju där vi är mer beroende av att 

individen har rätt minnesbilder och ska kunna förmedla det så att vi tolkar det rätt. Nackdelar 

med observationsmetoden är att det är väldigt tidskrävande. Det kan också vara svårt att veta 

om beteenden verkligen är naturliga just i det sammanhanget (Patel & Davidson, 2003). 

Vid användning av observationer brukar det nämnas två olika, den strukturerade och den 

ostrukturerade observationen. Vid den strukturerade är vårt problem preciserat och det är 

oftast givet vilka situationer och vilka beteenden som ska undersökas. Ett observationsschema 

utformas som består av en lista av de beteenden som är relevanta för undersökningen. Dessa 

beteenden prickas sedan av under observationens gång i schemat, eller längden beroende på 

vad som är det intressanta i undersökningen. Den ostrukturerade observationen används oftast 

när vi ska hämta in mycket information om ett visst problemområde. Vid dessa observationer 

används inget schema, utan allt av intresse registreras och det är svårt även för den mest 

skickligaste observatören. Registreringen sker oftast av att observatören skriver nyckelord. Vi 

behöver även ha kännedom om miljön hur den ser ut och om det kommer finnas individer 

som är i samma rum men som inte ska observeras. Även här måste vi förbereda oss men på ett 

annat sätt än vid de strukturerade observationerna. Vi behöver oftast ha goda kunskaper både 

teoretiskt och empiriskt inom vårt problemområde. Är vi ordentligt förberedda kommer vi 

kunna anpassa observation, för att få ut maximal information om vårt problemområde (Patel 

& Davidson, 2003). 

Jag har valt att använda mig av den ostrukturerade observationen för att det är svårt att veta 

hur barnen kommer att agera i leken och vilken slags lek de kommer att leka. Jag har även 
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valt att vara en känd icke deltagande observatör. Det beror på att jag har gjort observationen 

på den skola jag har gjort min verksamhets förlagda utbildning på och även arbetat extra där. 

Jag har även valt att vara icke deltagande för att helt kunna koncentrera mig på observationen 

och verkligen kunna studera deras beteenden i olika situationer. Fördelen med att barnen vet 

vem jag är och att de känner igen mig, är att de inte kommer att undra vad jag gör där. 

Nackdelen kan vara att eftersom jag har valt att vara en icke deltagande observatör att barnen 

vill ha med mig i deras lek och på det sättet stör mig i min undersökning. Tidpunkten för 

observationerna valde jag att förlägga under ett lov för att kunna få möjligheter till att se leken 

över de olika avdelningarnas gränser. 

 

2.2 Observationernas genomförande 

I enlighet med de forskningsetiska principerna skickades ett brev till vårdnadshavarna för 

godkännande innan observationerna skulle äga rum. I brevet stod det förklarat att anledningen 

till observationerna var att det sociala samspelet skulle studeras och att barnen skulle lovas 

anonymitetet (se bilaga 1). Alla vårdnadshavare utom en lämnade sitt medgivande. 

Observationerna skulle därefter äga rum under två dagar som skolans fritidspedagoger och jag 

tillsammans utsett. 

Under den ena observationen satt jag i en soffa för att verkligen kunna höra vad barnen sa till 

varandra. Efter ett tag undrade en pojke vad jag gjorde, eftersom jag satt och antecknade i mitt 

block. Jag svarade honom genom att berättade om min undersökning. De andra barnen som 

var i närheten fick jag ingen reaktion ifrån, utan de ägnade sig åt sina aktiviteter. Jag upplevde 

att barnen var trygga i sina aktiviteter under mina observationer och det tror jag beror på att 

jag är känd för barnen. De är vana att jag finns i närheten runtomkring dem. Den andra 

observationen var utomhus och jag valde att befinna mig vid fotbollsplanen. Under den här 

observationen var det svårt att höra vad barnen sa till varandra och jag fick istället observera 

deras kroppsspråk gentemot varandra. I efterhand kan jag se att jag valde fel plats för 

observationen då fotbollsplanen är stor och att det är svårt att höra vad de säger till varandra. 

För att ha fått ut mer av den här observationen skulle jag ha inriktat mig på en annan aktivitet 

där jag hade kunnat vara med närmare och verkligen kunnat se hur samspelat mellan barnen 

fungerade. Det som jag upplevde var svårt med de ostrukturerade observationerna var att veta 

var jag skulle befinna mig för att få ut något av observationerna. Mina observationer skedde 
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under ett lov och det kan ha en påverkan på resultatet, dels för att det är många lediga barn då 

och för att gruppsammansättningarna inte blir som de brukar vara. 

 

2.3 Intervju 

I kvalitativa intervjuer ställer vi frågor med låg grad av standardisering det vill säga att 

frågorna som vi ställer ger intervjupersonen ett utrymme att svara med egna ord. I vissa fall 

ställs frågorna i en bestämd ordning, hög grad av strukturering. I andra fall kan frågorna 

ställas i den ordning som faller naturligt för just det enskilda fallet, låg grad av strukturering 

(Patel & Davidsson, 2003). Jag har valt mig av att använda mig av kvalitativa intervjuer. Det 

var för att jag ville att intervjupersonerna skulle kunna svara med sina egna ord. Valet blev 

också att ha en låg grad av strukturering på frågorna, orsaken till det var att jag inte visste i 

förväg hur samtalet skulle ske och att jag ville att samtalet skulle flyta naturligt. Patel & 

Davidsson (2003) nämner att det är viktigt att tänka på vilket språk som kommer att användas 

vid frågorna. Intervjupersonerna måste kunna förstå frågorna och uppfatta dem på rätt sätt. 

Svåra och främmande ord ska undvikas, fackord, oklara och otvetydiga ord likaså. Det är 

också viktigt att inte uttrycka värdeladdade ord där min egen uppfattning kan komma fram. 

För att intervjun ska lyckas är det viktigt att intervjuaren bygger upp ett meningsfullt och 

sammanhängande samtal tillsammans med intervjupersonen. Det är också av vikt att 

intervjuaren inte hämmar intervjupersonen, för att underlätta detta är det bra om intervjuaren 

behärskar språkbruk, gester och kroppsspråk som intervjupersonen kan relatera till i dennes 

sociala sammanhang. För att kunna registrera svaren används ljudinspelning eller att 

anteckningar förs. För att kunna föra anteckningar under intervjun krävs det träning. 

Anteckningarna kan föras mer eller mindre omfattande, men oavsett krävs det att intervjuaren 

förtydligar sina anteckningar direkt efter intervjun. Användes det ljudinspelning krävs det ett 

godkännande från intervjupersonen. Fördelen med ljudinspelning är att svaren registreras 

exakt, men nackdelen är att det är en tidskrävande metod. En timmes intervju brukar ta fyra 

till sex timmar att bearbeta. En annan nackdel kan vara att intervjupersonens svar kan 

påverkas när bandspelaren är igång (Patel & Davidsson, 2003).   

 

2.4 Intervjuernas genomförande 

För att kunna genomföra intervjuerna kontaktades de berörda fritidspedagogerna. De 

informerades om mitt examensarbete och tanken bakom intervjuerna, där jag ville få fram 
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deras syn på lekens betydelse. De informerades om att intervjuerna var anonyma och att de 

kunde avbryta när de ville. Frågorna fick de i förväg för att de skulle kunna få en chans att 

tänka på vad leken verkligen betyder. Frågorna var formade för att intervjupersonerna skulle 

kunna svara med sina egna ord, vilket var ytterligare en anledning till att de fick se frågorna 

innan. Då intervjuerna skulle spelas in ansåg jag att chansen till att få ett bra flyt ökade om 

intervjupersonerna var förberedda. Patel & Davidsson (2003) skriver även att en nackdel kan 

vara att svaren kan bli påverkade om intervjun blir inspelad. Det var också en av 

anledningarna till att jag ville att de skulle få se frågorna innan, för att de verkligen skulle få 

tid att tänka på svaren. 

Fritidspedagogerna informerades om att intervjuerna skulle spelas in. De upplystets också om 

att de, efter bearbetning skulle raderas. Alla gav sitt godkännande till det. 

När tiden för intervjuerna med fritidspedagogerna var bestämd valde vi tillsammans ut ett 

passande rum, för att kunna sitta ostörda. Det var olika rum beroende på vilka som var lediga 

för tillfället. Att få sitta ostörda är en viktig del under själva intervjun för att kunna vara 

fokuserade och att inte tappa bort sig i meningarna om det kommer in någon. Intervjuerna 

varade mellan 25 till 30 minuter. Jag tyckte det var en rimlig längd på intervjuerna. En av 

anledningarna var även att fritidspedagogerna oftast har ett fullbokat schema och skulle då 

intervjuerna vara längre, skulle det vara svårare att hitta tider. Jag upplevde att 

intervjupersonerna kände sig trygga och verkligen pratade även fast intervjuerna spelades in. 

Jag anser att det kan bero på att de känner mig sen innan och att de har haft tid att fundera på 

frågorna innan.  

 

2.5 Avgränsningar/urval 

Platsen för mina observationer och intervjuer är en skola. Då elevantalet är högt, cirka 350 

elever ansåg jag att en skola skulle räcka som underlag.  Skolan är en kommunal F-6 skola 

med tre fritidsavdelningar och 206 barn som är inskrivna och uppdelade på dessa avdelningar. 

Skolan ligger i en kommun i Östergötland. Valet av skola beror på att jag har haft min 

verksamhetsförlagda utbildning där och även arbetat extra på skolan. Observationerna gjorde 

jag på en av avdelningarna och de fem intervjuerna bestod av fritidspedagoger från de olika 

avdelningarna. Varför jag gjorde mina observationer på en avdelning är för att jag är mest 

igenkänd av barnen där och att jag hade valt att vara en känd icke deltagande observatör. 

Anledningen till att jag intervjuade dessa fritidspedagoger var, för att de är i olika åldrar och 
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med en varierad yrkeserfarenhet. Tre är kvinnor och två är män, ålder på dessa 

intervjupersoner är 41 - 63 år och de har arbetat som fritidspedagoger mellan 14 år till 39 år.  

 

2.6 Bearbetning och analys 

Jag har genomfört en ostrukturerad observation och det fanns därför inget observationsschema 

att följa utan nyckelord antecknades. Patel & Davidsson (2003) skriver att när dessa 

observationer görs, är det bra att direkt efter anteckna mer utförligt för att kunna få en mer 

komplett redogörelse. Efter varje avslutad observation satte jag mig därför, för att utförligt 

anteckna det som hade studerats för att inte missa något. 

 Intervjuerna spelades in och kunde därför spelas upp upprepade gånger och varje ord kunde 

skrivas ned som sades under intervjuerna för att inget skulle missas. Efter det att alla fem 

intervjuerna hade antecknats ordagrant, valde jag att läsa igenom intervjufrågorna för att 

kunna koppla svaren till frågorna. Under intervjuerna kom fritidspedagogerna in på andra 

ämnen som inte kunde kopplas till frågorna, det valde jag att stryka eftersom det inte var 

relevant för resultatet.  

 

2.8 Validitet och reliabilitet 

För att ett arbete ska ha en hög trovärdighet krävs det en god validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att det som är avsett att undersökas, kommer att undersökas. Reliabilitet 

handlar om att undersökningen kommer att göras på ett tillförlitligt sätt. Är reliabiliteten hög 

är det ändå inte en garanti för att validiteten också är hög (Patel & Davidsson, 2003). Det som 

påverkar reliabiliteten är om undersökningsmaterialet har samlats in på samma sätt, i mitt fall 

genom intervjuer och observationer. Om frågorna vid intervjun är välformulerade och täcker 

de aspekter som är tänkt att undersökas och inte kan feltolkas. (Johansson & Svedner, 2010). 

Jag anser att min undersökning har en god validitet och reliabilitetet, då jag har samlat in mitt 

material genom intervjuer där alla fem intervjupersonerna har fått samma frågor. I 

observationerna har jag också studerat samma beteenden. De frågor som jag hade anser jag 

täcker det område som skulle undersökas och eftersom intervjuerna spelades in riskerade jag 

inte att missa något viktigt under intervjuns gång. I observationerna valde jag att studera 

samma beteenden.  Det område som jag valde att undersöka anser jag att jag har fått besvarat, 
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då intervjupersonerna hade möjlighet att uttrycka sina egna åsikter. Intervjusvaren och 

observationerna kunde sedan kopplas till litteraturen som presenteras i arbetet.  
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogör jag för vad olika författar anser att lek är, lekens betydelse och även 

vad styrdokumenten säger hur skola och fritidshemmet ska arbeta med leken som verktyg. 

Det kommer även i litteraturgenomgången att redogöras om två teorier som Piaget och 

Vygotskij har om leken och dess betydelse. Dessa två teoritiker är välkända inom 

pedagogiken. 

 

3.1 Vad är lek?  

Knutsdotter Olofsson (2003)  förklarar att lek är att kunna transformera verklighet till något 

annat. För barn går allt att omvandla (transformera) i leken, ena stunden kan soffan vara ett 

piratskepp till i nästa stund vara en buss. Vidare skriver Knutsdotter Olofsson (2003) att lek 

kan vara både på riktigt och på låtsas, leken är på riktigt innanför lekramen och på låtsas när 

vi ser den utifrån. Lek kan innebära både närhet och distans. Det vi har lekt kan vi ha upplevt 

men ändå inte ha upplevt, vi kan ha bråklekt och vet hur det är att slåss men inte ha varit med 

i ett slagsmål. I leken kan vi låtsas att det kända runtomkring oss är okänt och tvärtom. Vi kan 

till exempel låtsas att vi aldrig har varit i vårt rum och att det är ett rymdskepp istället. Lek 

kan vara både glädje och på fullaste allvar. Lillemyr (2013) skriver att leken kan delas in i 

olika typer. Han beskriver att de flesta är kända som rollek, regellek och konstruktionslek. Det 

råder även delade meningar om vilka fler typer av lek som ska tas med, men Lillemyr (2013) 

väljer att ta med sensomotorisk lek och rörelselek. Han förklarar de olika typerna på det här 

viset: 

 Sensomotorisk lek som framförallt småbarn leker och det består av upprepade 

handlingar för att de tycker om själva funktionen. 

 Rollek som oftast är särskilt tydliga mellan 3 - 8 årsåldern, för att sedan utvecklas och 

kallas för dramalek. 

 Regellek är oftast aktuell vid 7 – 12 årsåldern och där är reglerna det centrala vid 

leken. 

 Rörelselek förekommer oftast vid 6 – 15 årsåldern. 

 Konstruktionslek är oftast typisk vid 3 – 15 årsåldern och den förändras efter åldern, 

där de små barnen börjar med att bygga med träklossar (Lillemyr 2013).  

Lillemyr (2006) skriver att det är många forskare som har försökt ta fram en förklaring till 

barns lek genom att använda olika dimensioner av leken. En av de mest kända modellerna 
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som har presenterats är Joseph Levys och den anses vara ett bra försök till att ringa in några 

av lekens huvudaspekter av många. Den modellen innehåller tre dimensioner: inre motivation, 

åsidosättande av verkligheten och inre bas för kontroll. Men Lillemyr (2006) har istället 

föreslagit fyra dimensioner och har utgått från Levys tre dimensioner, han kallar den en 

helhetspedagogisk förståelse av leken. Han förklarar att de fyra dimensionerna griper in i 

varandra. Han är noga med att poängtera att det inte får uppfattas som någon definition av lek 

utan det är snarare en bred ram för att kunna förstå leken. Han definierar enligt följande: 

1. Ett utmärkande drag av leken är att den är motiverad inifrån och att den oftast förknippas 

med spänning och lustkänsla. Leken har därför en stark dragningskraft på barnen. Leken i sig 

är belöning nog, men den kan också fungera som en viktig förutsättning för lärande och 

motiverande för aktiviteter. 

2. Det utmärkande i leken är att barn åsidosätter verkligheten. De kan bortse från sin egen 

person, vilket leder till frihet och möjligheter till att kunna använda sin egen fantasi, skapande 

förmåga och sina egna förutsättningar. De vet att de ”låtsas som om” i leken. För barn gäller 

inte verklighetens krav och normer i leken. Det ger barn en trygghet i leken, vilket leder till att 

de vågar mer i leken än i aktiviteter där de bedöms efter sin förmåga. Genom leken får barn en 

unik möjlighet att efter sina egna förutsättningar kunna uttrycka sig. 

3. Lillemyr (2006) skriver att ett tredje drag hos leken är den inre basen för kontroll. Han 

menar att barn har en viss kontroll över vad som händer i leken. De kan själva ta initiativ, 

sätta gränser och aktivt delta i valet av den egna rollen eller funktion i leken. Är leken bra 

styrs den av barnets egna handlingar och inte av de andra i lekgruppen. Barnet kan själv 

bestämma, göra sina val och bearbeta situationer och handlingar i leken. 

4. I det fjärde draget gäller samspelet och kommunikationen i leken. När det är dags för lek 

uppfattar barn ”det här är lek” signalen och kan då gå in med sina speciella samspels- och 

lekfärdigheter. Det krävs att deltagarna i leken kan kommunicera på flera plan. Barnen måste 

kunna känna igen vad som är lek, förstå samspelets regler, identifiera sig med temat och sedan 

kunna utveckla lektemat tillsammans med de andra (Lillemyr, 2006).   

För att kunna leka måste vi förstå och kunna förhålla oss till den verklighet som ingår i leken. 

Vi måste kunna förstå att en pinne inte bara är en pinne utan att det kan vara en pistol i en viss 

lek. Dessutom måste vi kunna förstå leksignalerna och även kunna kommunicera själva med 

dessa signaler (Knutsdotter, Olofsson, 2003).  
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3.2 Lekens betydelse 

I barnens lek sker det ständigt förhandlingar och omförhandlingar. Barnens samspel är oftast 

komplicerad, det beror på att i lekvärlden kommer det in nya deltagare och deltagare bytts ut 

hela tiden. I barnens lekvärld finns det inget rätt eller fel utan istället måste reglerna definieras 

och omdefinieras och det gör att leken är en arena för barnen att lära och utveckla sin 

kommunikativa kompetens. Denna kompetens skriver Johansson, Pramling och Samuelsson 

(2007) är grundläggande för barnens skapande- och lärandeförmåga. Barnen möter i leken 

andra barns perspektiv och det ökar möjligheten för dem, att kunna förstå andras perspektiv. 

Barnen lär av varandra i leken och utmanas även av barns olikheter i ålder och erfarenheter.  

Detta gör att barnen får en möjlighet till att utforska, prova och utvidga deras lekvärld. Leken 

ger form åt tankar, fantasi, språk och kroppsliga uttryck och dessa är ständigt närvarande i 

leken (Johansson, Pramling och Samuelsson, 2007). Även Lillemyr (2006) skriver om lekens 

betydelse för kommunikationen och att sampelet mellan barnen utvecklar deras områden inom 

det sociala och kognitiva. I leken upplever också barnen att de är ”fria” och att de därför inte 

är rädda för att bli bedömda för hur de uppför sig. De vågar även använda sig av det de kan, 

sina potentialer. Barnen har i leken en viss kontroll över aktiviteten och sina handlingar. På 

det sättet kan de öva upp sin självständighet och ta ansvar, som är en viktig målsättning inom 

skolan. Genom leken lär barnen att känna sig själva och omvärlden, barnen socialiseras i 

leken. Lillemyr (2006) tar även upp att leken är viktig för den pedagogiska verksamheten och 

en anledning är att vi som pedagoger kan observera barnens lek och lära oss mycket om 

barnen. För barnens lek säger oss mycket och det är viktigt att vara uppmärksam på de olika 

funktioner som har att göra med barns utveckling och lärandet. Lillemyr (2006) skriver att 

forskning visar på att leken är viktig för barn mellan 0-12 år och speciellt viktig mellan 5 år 

till 9 år. Varför den är viktigt i den åldern är för att en stor del av barnens tid läggs åt att leka, 

men framförallt är det viktigt för den grundläggande betydelsen för barnens utveckling och 

lärandet. 

Leken är en viktig del i själva lärandet och det beror främst på att i leken finns det motivation 

och engagemang. I leken utvecklas även vänskapsrelationer och en känsla av tillhörighet både 

socialt och kulturellt. Det har visat sig att vänskap, social och kulturell kompetens har en stark 

inverkan på både välbefinnandet och lärandet i ett brett perspektiv (Lillemyr 2013). Lillemyr 

(2013) skriver också att lek och lärande är olika fenomen, men med gemensamma 

kännetecken som lust, kreativitet, val och meningsskapandet. Grindberg & Langlo Jagtoien 

(2000) skriver även de att när barnen är trygga i sin egen kropp har de goda möjligheter till att 
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bli delaktiga i en social gemenskap. Den tryggheten får de genom lek eller genom någon 

fysisk aktivitet. De menar att barnen får genom leken uppleva sig själva i olika roller och 

funktioner och kan då få en möjlighet till att utveckla en social trygghet när det gäller att möta 

nya situationer. 

 

3.3 Piagets kognitiva teori 

Jean Piaget (1895-1980) från Schweiz, var från början biolog, men utvecklade ett stort 

intresse för psykologi och filosofi. Han var särskilt intresserad av barnens förmåga till 

problemlösningar och deras förmåga till förståelse både genom nya upplevelser och tidigare 

kunskaper. Enligt Lillemyr (2013) intresserade han sig särskilt för fyra områden när det gällde 

lek och det var: 

1. Att kunna ge en kognitiv förklaring på kunskapsprocessen och att kunna få en förståelse på 

leken som begrepp. 

 2. Att försöka kunna förklara var någonstans i barnets kognitiva utveckling det går att finna 

lekens ursprung. 

 3. Att kunna utveckla en teori om hur lekens uttryck (struktur, innehåll) förändras med 

barnets ålder. 

 4. Att kunna vara uppmärksam på hur barns förhållande till regler utvecklas, som grund för 

moralisk utveckling. (Lillemyr, 2013) 

 Vidare tolkar Lillemyr (2013) Piaget genom att han förklarar att kognitiv utveckling sker 

genom ett samspel mellan individ och miljö och att det grundar sig på individens perception 

d.v.s. tolkningen av sinnesintryck eller kognitiva (tankemässiga) konstruktion av miljön. Han 

menar att tyngpunkten ligger vid individens uppfattning och tolkning av miljön, utifrån sin 

egen kunskap och egna erfarenheter. Lillemyr (2013) anser att det finns två viktiga begrepp i 

Piagets teori och det är assimilation och ackommodation. Med assimilation menar Piaget 

enligt Lillemyr (2013) att det är processen där barnet får ta hjälp av alla sina sinnen för att 

tillgodose sig sina nya erfarenheter av omvärlden och införlivar sedan dessa med sina tidigare 

erfarenheter. Med begreppet ackommodation menar Piaget enligt Lillemyr (2013) att barnet 

måste kunna förändra sin tankestruktur för att kunna möta omvärlden. De här två processerna 

är ett komplement till varandra. Begreppet assimilation är grunden för barns intag av kunskap 

och sedan har barnet behov av ackommodation. Vidare tolkar Lillemyr (2013) att Piaget 
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menar att grunden för utveckling och lärandet är att det sker en växling mellan assimilation 

och ackommodation. För att det ska kunna ske är leken en väldigt viktig förutsättning i 

barnens värld(Lillemyr 2013).  

 

3.4 Vygotskijs sociokulturella teori 

Lev S Vygotskij (1896-1935) från Vitryssland hade också teorier kring lek och lärande. 

Vygotski skriver om den proximala utvecklingszonen och den grundar sig i att barnen lär sig i 

samspel med andra och om barnen ligger i olika utvecklingsnivåer kan de hjälpa varandra 

vidare till nästa utvecklingsnivå. Han menar att barn i leken får en möjlighet att använda sig 

av fantasin för att kunna ge uttryck för sina tankar och erfarenheter. Fantasin är även viktig 

för att bättre kunna förstå verkligheten. Genom leken kan vissa upplevelser väcka fantasin hos 

barnen. Han menar även att känslor påverkar fantasin och eftersom fantasin både är en 

känslomässig och intellektuell process leder det till att kreativiteten utvecklas. Vidare 

poängterar Vygotskij att leken ska ske frivilligt och lustfyllt. Lek, utveckling och lärande är 

viktiga delar hos barnen för att utveckla deras språk, sociala och kognitiva färdigheter 

(Lillemyr, 2013). 

 

3.5 Vad säger styrdokumenten 

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Läroplanen utfärdas av regeringen och 

är en förordning som ska följas av den verksamhet som den omfattar. En förordning är 

rättsregler som är bindande och måste följas. Det finns olika förordningar och en av dem är 

läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet som förkortas Lgr 11 

(skolverket, 2011). I läroplanen beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag samt de mål 

och riktlinjer som finns. Skolverket lämnar allmänna råd och rekommendationer till hur 

skolans olika författningar kan tillämpas och en av dem är Allmänna råd och kommentarer, 

Kvalitet i fritidshem (skolverket, 2007). 

I Lgr 11 står det om leken och att: 

 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper (skolverket, 2011 

s. 9).  
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Vidare går det att läsa att: 

 Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 

och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 

sig (skolverket, 2011 s. 10). 

 I Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fritidshem (skolverket, 2007) står det att 

fritidshemmet ska erbjuda alla barnen en meningsfull fritid. För att barnen ska kunna uppleva 

meningsfullhet är det en förutsättning att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande och 

att lek och skapande får ett stort utrymme. Leken och skapandet ska även utformas efter 

barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenhet. Vidare beskrivs det att verksamheten 

ska ha ett varierat inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som dans, drama, 

musik, bild och form och att en viktig del är att barnen får en möjlighet till att utforska 

omvärlden genom studiebesök och utflykter. En annan viktig aspekt är att fritidshemmet är en 

pedagogisk arena där barnen får en möjlighet till att lära sig att respektera olikheter och olika 

åsikter och kunna inse nödvändigheter av kompromisser. Genom leken kan barnen få träning i 

form av demokratiskt tänkande, framförallt är det för att det oftast krävs regler i leken. Genom 

att skapa dessa regler gemensamt som sedan ska följas eller i fall de behöver brytas får då 

barnen den träningen(skolverket, 2007). 
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4. Resultat  

Här kommer jag redovisa resultatet av mina två observationer. Dessa observationer gjordes på 

en kommunal F-6 skola i en kommun med cirka 42000 invånare i Östergötland. Skolan har 

cirka 350 elever och av dessa är 206 barn inskrivna på fritidshemmet som består av tre 

avdelningar. Observationerna gjordes på en av de tre fritidsavdelningarna som finns på 

skolan.  

 

4.1 Observation 1 

Min första observation ägde rum under förmiddagen och varade i ca 40 min. Under 

observationstiden var det fri lek. Jag valde att sätta mig i soffan i det rummet som det var flest 

barn i. När jag började observera pågick det ett kortspel med fem barn, varvid tre spelade och 

två tittade på. I en annan del av rummet var det tre barn som lekte i dockvrån, men jag valde 

att inrikta mig på de barnen vid kortspelet. Det berodde på att jag satt närmast dem och kunde 

tydligt höra diskussionen som pågick. Åldern på barnen i rummet var mellan sex år till nio år.  

Det märktes tydligt att det var det äldsta barnet på nio år som styrde spelet. Emellanåt försökte 

det barn som var åtta år att börja styra spelet, men fick inte sin röst hörd. Helt plötsligt vill 

inte ett av barnen spela längre och då valde de andra att också avsluta spelet. Det blev då lite 

spring i rummet och ganska stökigt med en hög ljudvolym. Det var främst två sexåringar som 

lät mest. Ett barn från dockvrån gick fram till en pedagog och frågade ifall de fick spela på i-

paden och det fick de. Sex barn ville spela och de började med att komma överens om 

turordningen sedan satte de sig i soffan. Barnen diskuterade vilket spel de skulle spela. Alla 

fick komma till tals. Under spelets gång hjälpte de varandra på ett trevligt sätt. Ett av barnen 

bad att de andra skulle vara tysta när hen spelade och det respekterade de. När det var dags för 

dem att byta var de väldigt noga med turordningen. Alla lyssnade på varandra och de yngre 

fick även möjlighet att hjälpa de äldre. Under tiden som barnen spelade fanns det ingen 

pedagog närvarande vid soffan. 

 

4.2 Observation 2 

Min andra observation skedde även den på förmiddagen och varade i cirka 20 min. Den här 

gången var det leklotteri utomhus med tema idrott. Leklotteri går till att alla barn på 

fritidshemmet får dra varsin lott med en förutbestämd aktivitet på. I det här fallet var det 

bestämt att aktiviteterna skulle pågå i 20 minuter.  Genom att lotta blir det slumpen som avgör 
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vilken aktivitet ett visst barn ska göra. Fotbollsplanen blev mitt val. Sammanlagt var det cirka 

20 barn på fotbollsplanen i åldern sex till nio år. Jag placerade mig längs långsidan och vid 

mitten. Här syntes det tydligt vilka barn som verkligen var intresserade av spelet och försökte, 

men det syntes också vilka som var helt ointresserade. De som var intresserade tog för sig och 

spelade med varandra. De som försökte halvhjärtat blev inte riktigt insläppta i spelet, utan de 

intresserade valde att endast passa bollen till likasinnande. De barn som var helt ointresserade 

stod och samtalade med varandra och pedagogen försökte få med dem i spelet genom att 

”peppa och stötta”. En gång under matchen uppstod en het diskussion om det blev mål eller 

inte. Detta kunde inte lösas själv av barnen, utan pedagogen fick gå in och avgöra. 

 

4.3 Resultat intervjuer 

Nedan redovisar jag mina svar från intervjupersonerna som kommer att benämnas Nisse, 

Kalle, Lisa, Anna och Malin. Eftersom jag lovat intervjupersonerna anonymitet är namnen 

fiktiva. Svaren kommer att vävas samman mellan intervjupersonerna och citat från de olika 

pedagogerna förekommer. 

 

4.3.1 Syn på lek 

Alla pedagoger har samma inställning till att leken är väldigt betydelsefull. De anser att leken 

ger otroligt mycket rent utvecklingsmässigt både socialt och i själva lärandet. Lisa pratar om 

att leken är det allra viktigaste för barnen. Det är i leken de lär sig, växer, utvecklas och lär sig 

att ta olika roller. Nisse pratar om att som pedagog är det viktigt att ibland stanna upp och 

tänka att för vems skull gör vi olika aktiviter på fritidshemmen, är det för barnen eller för oss 

pedagoger. Ibland kanske vi får hoppa över någon inplanerad aktivitet, eftersom barnen har 

kommit igång med någon lek. För barnen är det viktigt att få leka färdigt och inte bli avbrutna 

hela tiden. 

– Jag tänkte tillbaka på min egen barndom om lyckan jag kände när jag fick leka en varm 

sommardag (Kalle). 

 – Barnen använder leken för att befästa kunskap, det behöver inte vara skolans kunskap utan 

det kan vara livets kunskap (Malin).  

– Jag tycker den fria leken är det viktigaste på fritids (Lisa). 
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– Fri lek är bra, men ibland behövs styrd lek beroende på syftet (Kalle). 

 

4.3.2 Lekens betydelse för barn 

De flesta svarar att de inte tror att barnen tänker på att nu ska vi lära oss något när vi leker, 

utan de leker för att leka. Många barn har behov av att leka och det märks tydligt på loven, då 

efterfrågas oftast fri lek. Kalle har funderingar kring varför barnen slutar att leka tidigare nu 

än förr. Han har även uppmärksammat att barnen blir ”vuxnare” fortare nu för tiden. Lisa 

pratar om att en del barn har behov av att leka färdigt, men en del barn har inte det för de 

hoppar mellan lekarna, det händer så mycket i barnens huvud. – Men det kanske är i samma 

lek, fast vi vuxna tror att de gör något nytt. Leken fortsätter fast den har tagit en annan 

vändning (Lisa). 

– Barn tänker inte medvetet att nu ska vi leka så vi kan befästa vår kunskap (Malin).  

  

4.3.3 Lekens betydelse för social utveckling och lärande 

De flesta av pedagogerna tar upp att barnen får lära sig att ”ge och ta” i leken. Anna tar upp 

hur betydelsefull leken är socialt för barnen, i leken får de lära sig samspelet mellan varandra, 

dialogen, språket. Även Malin pratar om hur mycket barnen lär sig socialt i leken. Hon 

nämner rollekar, leklådor som exempel där barnen får prova på olika roller och identiteter. 

Lisa tar upp om lärandet i den fria leken, hon berättar att nästan alla skolämnen kommer in i 

leken. När barnen leker affär och restaurang tränar de på språket och att räkn. När de spelar 

spel tränar de på regler, i byggleken tränas språket och i till exempel cirkuslek tränas även 

motoriken. Liksom Lisa pratar Malin om att många barn leker samma saker som de arbetar 

med under vissa lektioner, som till exempel stenåldern. Då gör de stenåldersbyar på rasterna 

och ofta är själva iordningsställandet av byn det viktigaste. Många av pedagogerna pratar flera 

gånger under intervjun om hur viktigt det är att barnen får leka, eftersom det är i leken de får 

prova på olika roller och kunna få prova på olika saker som de inte vågar prova i det verkliga 

livet. Många gånger är leken en övning inför det verkliga livet. Konflikthantering kommer 

också upp under den sociala utvecklingen. Anna nämner att det händer ganska ofta att det blir 

konflikter och meningsskillnader under lekens gång. Oftast inträffar det när det är flera som 

vill bestämma och då är vi vuxna snabba med att ingripa. – Jag tror att med stöd från oss 

vuxna kan de lösa konflikterna själva. Vi är med som åhörare och ger stöd. Vi ska inte peta 

för mycket vid konflikter för då kan de inte lösa dem, det leder till att de senare i livet inte kan 



23 
 

lösa konflikter. Vi får istället hjälpa dem med att ge de rätta verktygen till dem (Anna). För 

barnen handlar det inte om konflikthantering, utom om vad som är rätt och fel. Lisa har 

samma uppfattning som Anna om att vi vuxna är snabba att blanda oss i konflikter, speciellt 

om man som vuxen är precis intill.- Jag brukar försöka att säga till barnen att lösa det själva 

om de kommer till mig och om det inte går får de komma tillbaka, men om de slåss går vi 

självklart in och bryter direkt (Lisa). Några av pedagogerna har tankar om tv- och dator 

spelen. Lisa säger – det märks på de barnen som spelar mycket hemma att de är låsta i den 

världen, det märks i den fria leken, de har fantasin och lever vidare i dessa världar. Det 

kanske inte alltid är den bästa leken men de har ju fantasin (Lisa). Nisse tycker att tv- och 

dataspel leder till att barnen lär sig teknik och hur internet fungerar, men en nackdel är att den 

spontana leken försvinner mera. 

Kalle är den enda av pedagogerna som tar upp bra lek och dålig lek och han menar att i den 

dåliga leken lär sig barn inget. Han förklarar vad han menar med dålig lek och det är att det 

alltid är samma barn som bestämmer och att de andra barnen inte har samma värde, till 

skillnad mot den bra leken där alla är lika delaktiga och har samma värde. 

Lisa anser att barn kan hjälpa varandra i olika situationer eftersom de befinner sig i olika 

utvecklingsnivåer. Därför är det även bra med olika åldrar på fritidshemmet.  

– Leken är många gånger en övning, en imitation av vad vi vuxna gör (Anna).  

– Leken är det allra viktigaste för barnen, det är i leken barnen lär sig (Lisa) 

– Det är en annan sorts rollek som har vuxit fram, ibland är det som att barnen är i ett 

tv/data-spel (Anna).  

– En lek som ser löjlig ut för utomstående är väldigt viktig för barnen, Det är i leken barnen 

har en chans att komma in i det verkliga livet (Nisse). 

 

4.3.4  Utveckling genom leken 

Kalle pratar om att i den styrda leken kan vi som pedagoger hjälpa till och stötta de barnen 

som lätt hamnar utanför och som har svårigheter med att leka. Får de här barnen en trygghet 

och gemenskap i den styrda leken, kan de bli lättare för dem sedan i den fria leken. Några av 

pedagogerna pratar om att de försöker para ihop barn som har svårigheter med de barn som är 

väldigt lekskickliga. Leklådor och temalådor är också alternativ till att kunna stötta barn. Både 
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Lisa och Anna pratar om att det ibland kan vara svårt att få in vissa barn i leken. En del barn 

vet inte hur man frågar om de får vara med och leka utan puffas och knuffas istället. Då får vi 

hjälpa barnen genom att visa hur man gör för att få vara med i leken. Ibland behöver reglerna 

och även leken förklaras ifall det kommer nya deltagare. 

– Ibland behöver vi bryta konstellationerna i en grupp, för att få till en bra och fungerande 

lek (Kalle).  

 

4.3.5 Föräldrainsikten om lekens betydelse 

De flesta pedagogerna tror inte att alla föräldrar är medvetna om lekens betydelse, utan de har 

fått höra från föräldrar – har ni ”bara” lekt idag? Självklart är det många vuxna som inte vet 

hur meningsfull leken är och det är då vi får den frågan, har ni ”bara” lekt, säger Anna.- Vi 

som arbetar med barn och kan iaktta dem, ser ju vad leken ger språkligt, socialt, ge och ta, 

konflikthantering, kunna läsa av varandra, det är sånt man inte tänker på att man tränar 

under leken (Anna). En del föräldrar kanske inte tycker att leken är så viktig. Men sen finns 

det faktiskt föräldrar som är medvetna och verkligen vet hur mycket leken ger. Nisse anser att 

dagens föräldrar är mer medvetna för att vi lever i ett informationssamhälle. Lisa pratar om att 

många föräldrar vill att det ska finnas många aktiviter att välja på för barnen, - men samtidigt 

vet de att vi har många barn inskrivna på fritids och att det inte fungerar (Lisa). 

– Våra möjligheter begränsas att kunna engagera oss i det enskilda barnet i och med att 

barngrupperna ökar och blir större hela tiden (Nisse).   
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5. Analys  

I detta kapitel kommer arbetets resultat att diskuteras med den litteratur som jag har tillgått. 

Syftet med det här examensarbetet var att studera det sociala samspelet vid lek för att kunna 

förstå dess betydelse för lärandet och den sociala utvecklingen. Genom intervjuerna har det 

framkommit att pedagogerna anser leken som väldigt betydelsefull för barn och deras sociala 

utveckling. Det framgår även i litteraturen att författarna har samma åsikter om lekens 

betydelse. I läroplanen, Lgr 11 kan vi läsa att leken har en stor betydelse för det aktiva 

lärandet och då framförallt i de yngre åldrarna (skolverket, 2007). I Allmänna råd och 

kommentarer, Kvalitet i fritidshem (skolverket, 2007) hänvisar de till att fritidshemmet ska 

kunna erbjuda alla barn en meningsfull fritid. Enligt dem är det en förutsättning att 

verksamheten är trygg, rolig, stimulerande och att lek och skapande får ett stort utrymme för 

att barn ska uppleva meningsfullhet. Mitt resultat visar att leken är väldigt betydelsefull och 

att leken ger otroligt mycket både socialt och i själva lärandet. De fritidspedagoger som jag 

har intervjuat anser att barn lär sig genom leken, växer, utvecklas och lär sig att ta olika slags 

roller. Detta tar även litteraturen upp som jag använt mig av. 

 Johansson, Pramling och Samuelsson (2007) skriver att barn lär av varandra i leken och att de 

kan utmana varandra efter deras olikheter i ålder och erfarenheter. En av pedagogerna jag 

intervjuade tog upp att hon ser en stor fördel med olika åldrar på fritidshemmet. Hon menar 

att barn är i olika mognadsnivåer och att de då kan hjälpa varandra vidare i leken. Hon 

poängterar att det inte alltid är självklart att det äldre barnet är mognare. Den teorin skriver 

även Vygotskij (Lillemyr, 2013) om, den proximala utvecklingszonen som grundar sig i att 

barn hjälper varandra vidare i utvecklingsnivåerna. Vygotskij anser att lek ska var frivilligt 

och lustfyllt. Han menar att genom leken utvecklar barn sina sociala, språk och kognitiva 

färdigeter. Dessutom anser han att känslor påverkar fantasin och fantasin är både en 

känslomässig och intellektuell process som leder det till att kreativiteten utvecklas (Lillemyr, 

2013). Även Johansson, Pramling, Samuelsson (2007) anser att barn får en möjlighet till att 

utforska och utveckla språket, tankar, fantasin och kroppsliga uttryck genom leken. Lillemyr 

(2006) tar även han upp vikten av språket och kommunikationen. Många av 

fritidspedagogerna har samma åsikt, ett flertal gånger belyser de lekens betydelse under 

intervjuerna. De nämner att barn får träna på det sociala samspelet mellan varandra, dialogen 

och språket. En av pedagogerna pratar om att leken används för att befästa barns kunskaper 

och då behöver det inte bara vara skolans kunskaper utan det kan vara livets kunskaper.  
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Grindberg & Langlo Jagtoien (2000) skriver om vikten av trygghet i sin egen kropp. Finns 

tryggheten är möjligheterna goda till att bli delaktiga i en social gemenskap. Lillemyr (2013) 

anser även han hur viktigt det är att få tillhöra en social gemenskap och att ha goda 

vänskapsrelationer har en stark inverkan på välbefinnandet och även på lärandet. Enligt 

Grindberg & Langlo Jagtoien (2000) får de tryggheten och välbefinnandet genom leken eller 

någon fysisk aktivitet. De menar att i leken får de möjligheter till att uppleva och prova på 

olika roller och funktioner som sedan kan utveckla en social trygghet när det gäller att möta 

nya situationer. Även under intervjuerna framgår det att pedagogerna anser att barn får 

möjligheter till att prova på olika roller och identiteter i leken som sedan leder till en ökad 

trygghet. De menar att i leken vågar de prova på olika roller och funktioner som de kanske 

inte vågar göra i det verkliga livet, för i leken blir de inte bedömda av oss vuxna. 

Flertalet av de intervjuade pedagogerna menar att i leken tränar barnen på turtagning, ge och 

ta och samspelet mellan varandra. Under en av mina observationer kunde jag verkligen se de 

möjligheter som barnen fick till att träna på olika situationerna. Här handlade det om att sex 

barn skulle spela på en I-pad tillsammans. Utan en pedagogs närvaro kom de överens om 

turordningen, de fick även möjlighet till att träna på det demokritiska tänkande genom att 

lyssna på varandra och komma överens om vilket spel som skulle spelas. Under den här 

aktiviteten tog de hjälp av varandras olikheter i ålder och även deras erfarenheter och 

kunskaper. I Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fridshem (skolverket, 2007) går det att 

läsa om just det demokratiska tänkandet och att barn ska få möjligheter till att träna på det. 

Vidare går det att läsa om att barn ska kunna få träna på att respektera varandras olikheter och 

olika åsikter, samt att de måste lära sig att kompromissa. I den här situationen med I-paden 

fick de även möjligheter att träna på det. 

Både Knutsdotter Olofsson (2003) och Lillemyr (2006) skriver om vikten att förstå och 

kommunicera i leken. För vissa barn är det hur självklart som helst, men sen finns det barn 

som har en del svårigheter med det. Några av pedagogerna nämner det, oftast vet inte dessa 

barn hur man leker eller hur man kommer in i en lek. Som pedagog får vi då gå in och stötta 

dessa barn genom att förklara hur leken går till eller försöka para ihop dem med de 

lekskickliga barnen. Det kan även bli svårigheter eftersom det ofta kommer in nya deltagare i 

leken och att reglerna ändras allteftersom. Johansson, Pramling, Samuelsson (2007) skriver 

om att leken är en arena för barn att få träna på sin kommunikativa kompentens. Eftersom 

reglerna ändras, nya deltagare tillkommer och att det inte finns något rätt eller fel i barns 

lekvärld får de verkligen träna på att utveckla den kompetensen. Det sägs också ett flertal 
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gånger under intervjun hur de får träna på kommunikationen, samspelet, dialogen och språket 

under leken. 

 

5.1 Slutsats och diskussion 

För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av observationer, intervjuer och 

litteratur. Genom intervjuerna och litteraturen har jag fått svar på lekens betydelse för den 

sociala utvecklingen och lärandet samt vad pedagogerna anser att leken tillför barnen deras 

sociala utveckling. Observationerna har jag kunnat knyta ihop med litteraturen och 

intervjuerna. 

Att skriva om detta har varit väldigt intressant och det har gett mig en bild om hur 

betydelsefull leken verkligen är. Genom intervjuerna, observationerna och litteraturen har jag 

fått insikt i hur leken hjälper barnen till att utvecklas socialt och även att leken kan vara en 

hjälp vid lärandet. Vygotskij är noga med att poängtera att leken ska ske lustfyllt och frivilligt 

och det håller jag med om. Jag anser att när leken är frivillig och lustfylld är barnen trygga 

och kan då utvecklas socialt. Även Lillemyr (2006) har med spänning och lustkänsla i sin 

första dimension som ett utmärkande drag för leken. Han anser att leken är en viktig 

förutsättning för lärandet. 

Genom de olika metoderna som jag har använt mig av i undersökningen, anser jag att jag har 

fått svar på mina frågeställningar. Det som har varit väldigt intressant är att se att 

fritidspedagogerna och författarna har samma inställning om lekens betydelse. Jag anser 

också att fritidspedagogerna tar sitt yrke på allvar och följer både Lgr 11 och det som står i 

Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fritidshem. Jag upplever att de gör allt för att 

barnen ska uppleva en meningsfull fritid, trots ökade barngrupper. 

 Mina slutsatser är att genom leken utvecklas barn socialt och att leken också kan vara en 

tillgång för lärandet. Det här visar att som pedagog är det viktigt att ha kunskap om leken och 

vad den kan tillföra barn. Jag anser att leken är ett bra verktyg som kan fånga upp barns 

intresse och väcka deras nyfikenhet och motivation till att vilja lära sig. Leken skapar även 

sociala kontakter som kan leda till en livslång vänskap. Barn lär sig av varandra och som 

pedagog är det viktigt att stötta detta och uppmuntra barn till att visa respekt för varandra trots 

olika åsikter. Lär vi barn tidigt i livet att alla har rätt till sin åsikt och att kompromissa med 
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varandra, har de barn stora fördelar senare i livet. Likaså om de får chans att redan som barn, 

få träna på olika sociala färdigheter som leken kan erbjuda dem.    

 Det som jag hade tyckt varit intressant, är att få reda på, vad barnen själva anser om leken. 

Ser de leken som ”bara lek”, eller kan de se att de vinner något på att leka? 

 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

 I detta arbete har jag undersökt lekens betydelse för barns sociala utveckling och hur leken 

kan vara ett verktyg för lärandet. Det som skulle vara intressant att studera vidare om, är 

skillnader i leken och lekens betydelse vid ett genusperspektiv. Leker flickor och pojkar olika 

lekar och vilken betydelse har dessa lekar för deras sociala utveckling? 
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Linda Svensson och läser till Lärare i fritidshem, uteliv, hälsa och identitet vid 

Karlstads Universitet. Jag läser sista terminen och har precis påbörjat min c-uppsats som 

motsvarar 15 hp, det vill säga 10 veckors heltidsstudier. Min uppsats kommer att handla om 

lekens betydelse för den sociala utvecklingen. 

Jag kommer därför behöva observera barnen i leken för att se hur de tolkar regler både de 

skrivna och oskrivna reglerna, hur de förhandlar med varandra och om alla blir inkluderade i 

leken. 

Observationen kommer att ske under v. 16 på fritidshemmet. Genom detta brev vill jag be er 

vårdnadshavare om tillåtelse att få observera ert barn i leken. Jag arbetar efter 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer och garantera därför att ert barn förblir 

anonymt. Deltagandet kommer också att vara helt frivilligt. Materialet behandlas strikt 

konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 

Vad jag behöver från er är, att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och 

så snabbt som möjligt lämnar det till skolan igen. Sätt således ett kryss vid det alternativ 

nedan, som gäller för er del: 

Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Datum  …………………………………………. 

………………………………………………………………..    ……………………………………………………………………….. 

Vårdnadshavares underskrift                            Barnets namn 

Har ni ytterligare frågor ber jag er att kontakta mig på telefonnummer:  070-2655689 

 

Med vänliga hälsningar Linda Svensson 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pedagoger! 

Vilken syn har du på lek? 

Vad innebär lek för barnen? (Här vill jag veta vad du som pedagog tror att barnen tänker om 

leken) 

Vad tror du att leken betyder för barnens sociala utveckling? Påverkar den sociala 

utvecklingen? 

Hur stöttar du som pedagog barnen så att de utvecklas genom leken? Även lärandet? 

Hur viktigt tycker du det är att föräldrarna är medvetna om lekens betydelse för den sociala 

utvecklingen och lärandet?  

 

 

 

 

 


