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Abstract 
 

The purpose of this study is to contribute knowledge of the legal guardians perspective of 

playing in preschool and the importance of play for childrens development and learning. What 

they believe play is? Is it just for fun or do they believe that their children develop and learn 

something through play and if they do, what do they develop and learn? 

  

I did a qualitative study in the form of a survey to find out the legal guardians perspective. 

  

The result shows that the legal guardians see play as a pleasurable occupation where the child-

ren interac with each other. Through playing they process the surrounding world and their 

experiences. By roleplays and also by playing with toys and other things they like to play with 

where they have opportunity to try different things and learn how things works. Through play 

they develop a lot of abilities and skills.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning är att bidra med vårdnadshavarnas perspektiv på lek i 

förskolan och lekens betydelse för barns utveckling och lärande enligt vårdnadshavarna. Vad 

anser de att lek är? Är det lek och bus som många säger eller vad anser de? Och anser de att 

deras barn utvecklar och lär sig något genom lek och i så fall vad?  

 

Jag gjorde en kvalitativ undersökning i form av en enkät för att få ta del av vårdnadshavarnas 

perspektiv.  

 

Resultatet visar att vårdnadshavarna ser lek som en lustfylld sysselsättning där barnen 

samspelar med varandra och genom leken så bearbetar de omvärlden, erfarenheter och 

upplevelser och på så sätt utvecklas deras fantasi. Både genom att leka rollekar och låtsaslekar 

men också genom att leka med leksaker och sådant som de tycker är kul där de har möjlighet 

att får pröva olika saker och lära sig hur saker fungerar. Genom leken utvecklar de en mängd 

förmågor och färdigheter.  

 

Nyckelord 
 

Förskola, lek, lärande, utveckling, vårdnadshavare  
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Inledning 
 

Jag har hört många vårdnadshavare som säger till sitt barn när de lämnar det på förskolan ”in 

och lek och busa nu”. Vad menar de har jag många gånger tänkt för mig själv. Det vill jag få 

reda på med min studie.  

 

Bakgrunden till att jag intresserar mig för vårdnadshavarnas syn på lek i förskolan är att när 

jag själv hade mina barn på förskola så var jag nöjd med att de trivdes och hade roligt 

tillsammans med andra barn. Jag var inte medveten om allt de utvecklar och lär sig genom lek 

och inte heller att lek är ett av förskolans uppdrag och vad det innebär.  

 

Lek är ett av förskolans viktigaste uppdrag. I läroplanen för förskolan står det att förskolan 

ska främja barns utveckling och lärande efter varje barns förutsättning och att lek är viktigt för 

utveckling och lärande så lek ska känneteckna förskolans verksamhet. Förskolan ska främja 

barns sociala utveckling, barns språkutveckling, stimulera barns fantasi och symboliska 

tänkande och de ska ha möjlighet att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Skolverket, 2010). 

 

Det finns mycket tidigare forskning omkring lek men inte om vårdnadshavares syn på lek i 

förskolan. Eftersom förskolans verksamhet präglas av lek och utifrån vad jag hört 

vårdnadshavare säga vid lämning samt min egen tidigare uppfattning om förskolans 

verksamhet som vårdnadshavare så vill jag ta reda på vad lek i förskolan är och vad lek 

innebär för barns utveckling och lärande ur vårdnadshavarnas perspektiv. Den lek jag menar 

är den lek där barnet själv väljer vad det vill leka med för sig själv eller tillsammans med 

andra, den lek som inte är styrd och planerad av pedagogerna. Utan den lek som barnet väljer 

utifrån sina intressen och som barnet själv formar handlingen i.  

 

Lek är något självvalt och möjliggör för barnet att följa sin egen agenda beträffande behov eller 

intressen. När ett barn således väljer att leka i lekhörnan och bestämmer vad denna lek ska 

innehålla, handlar det om äkta lek. När barnet går till vrån därför att det är dess tur eller därför 

att någon har sagt åt det att göra detta, är det inte lek. (Smidt, 2010, s.143) 
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Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att få insikt i vårdnadshavarnas perspektiv på lek i 

förskolan och lekens betydelse för barns utveckling och lärande enligt vårdnadshavarna. Detta 

eftersom förskolan ska ha ett nära samarbete med hemmen och för att lek är ett av förskolans 

viktigaste uppdrag enligt förskolans läroplan. 

 

Frågeställningar 

 

För att få svar på syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 

1. Hur ser vårdnadshavare på lek? 

2. Vad anser vårdnadshavare att barn utvecklar och lär sig genom lek? 
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Tidigare forskning  
 

Innan man börjar med sin studie så ska man granska tidigare forskning inom sitt valda område 

för att skapa ett så väsentlig syfte som möjligt och även för att ta reda på vilka områden som 

det inte tidigare forskats om och om det finns kunskapsluckor i tidigare forskning som jag 

med min studie kan bidra med kunskap till (Backman, 2008). 

 

I denna del lyfts tidigare forskning fram som fokuserar på förskolans verksamhet ur 

vårdnadshavarnas perspektiv. Jag har haft svårigheter med att hitta tidigare forskning om hur 

vårdnadshavare uppfattar lek i förskolan så jag har valt att lyfta fram forskning om hur 

vårdnadshavare uppfattar förskolans verksamhet som bland annat berör hur barn utvecklas. 

Författarna använder ordet föräldrar i sina forskningar men jag har valt att använda 

vårdnadshavare eftersom familjekonstellationer kan se olika ut. Jag tar också upp tidigare 

forskning om vad lek är.      

 

Vårdnadshavares uppfattning om barns utveckling 

 
Ivarsson Jansson (2001) har skrivit en avhandling om förskolans uppgift att vara ett 

komplement till hemmet och det som hon undersökte var vad ett komplement till hemmet 

egentligen innebär, dels för personalen i förskolorna och den tidens familjedaghem men också 

vad det är innebär för vårdnadshavarna. I resultatet framkom att vårdnadshavarnas 

uppfattning om förskolans verksamhet var främst att den skulle stimulera barns sociala 

utveckling, att umgås med andra barn genom att vistas på förskolan men också komplettera 

hemmet med fostran, som till exempel matsituationerna. 
 

En annan forskning som tar upp liknande som ovanstående är den forskning som Persson 

(1994) gjort. Eftersom det är en äldre forskning så används begrepp som daghem. Den 

handlar om att barn tillbringar mer tid i barnsomsorgen än de gjort de senaste årtiondena och 

att de socialiseras utanför vårdnadshavarnas kontroll. Vårdnadshavarnas uppfattning om 

daghemmen var att de var av institutionell karaktär med olika arenor, kampens, pedagogikens, 

sociala och kompetensens arena. Det var sociala erfarenheter och kompetens hos barn som 

utvecklades mest enligt vårdnadshavarna och de hade stor tilltro till daghemmen som var ett 

måste i den samhälleliga funktionen. 

 

Markström (2005) har skrivit en avhandling som visar att vårdnadshavare anser att förskolan 

är en självklar nödvändighet precis som skolan, trots att den är frivillig, eftersom de ska 

kunna arbeta. Förskolan ska vara en rolig verksamhet för barn enligt vårdnadshavarna och den 

ska vara stimulerande och socialt utvecklande. Hem och förskola är beroende av varandra för 

att utforma en verksamhet som är bra och utvecklande för alla barn. Genom de dagliga 
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samtalen och utvecklingssamtal ska pedagoger och vårdnadshavare ha en dialog för att skapa 

de bästa förutsättningarna för varje barns utveckling.  

 

Förskolan fick sin första läroplan år 1998 och den reviderades år 2010 och då fick lärandet 

stort fokus och lek, lärande och utveckling är centrala begrepp (Skolverket, 2010). Renblad 

och Brodin (2012) har skrivit en artikel om förskolans läroplans betydelse för förskolans 

verksamhet. Denna forskning bygger på intervjuer med förskolechefer och hur de uppfattar att 

kontakter med vårdnadshavare, kommunikation, hämtning och lämning av barn samt 

utvecklingssamtal har utvecklats sen förskolans läroplan infördes och det framkommer i 

forskningen att verksamheten i förskolan har gått från barnpassning till pedagogiska 

aktiviteter. Forskningen fokuserar på olika mål och barns förmågor och vad de ska ha 

möjlighet att utveckla. Vårdnadshavare frågar inte vad barnet lärt sig utan om det utvecklas 

bra, till exempel om de pratar som man förväntar sig att de ska göra vid deras ålder, om de 

lyssnar på andra barn, hur kamratrelationer ser ut och hur de fungerar i gruppen.   

 

Vad är lek? 
 

Barn erövrar omvärlden genom att leka, när de utforskar sig själva och världen runt omkring 

sig så sker det genom att leka. Lek är viktigt för lärandet och det går inte att skilja lek och 

lärande ifrån varandra. Lek stimulerar språk, fantasi och kreativitet, utvecklar social 

kompetens, identitet och motorik. Den ger barn inflytande och motiverar och inspirerar. Man 

kan också vända på det och säga att lek påverkas av språk, fantasi och kreativitet och så 

vidare. Lärande och utveckling hänger ihop, lärandet påverkar utvecklingen och genom 

utvecklingen så lär barnet. Lek är lärande och utvecklande (Pramling Samuelsson & Sheridan 

2006). 

 

Lek i förskolan har betraktats på olika sätt genom åren. På 1840-talet grundades 

barnträdgården av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel och han lade stor vikt vid lek som 

var fri ifrån påverkan från vuxna och han ansåg att lek hade betydelse för barns inlärning. I 

den svenska förskolan har lek länge haft en betydande ställning. På 1930-talet och framåt 

hade lek dubbla uppgifter, då de utvecklingspsykologiska teorierna genomsyrade förskolans 

verksamhet. Dels som medel för barns kognitiva och sociala utveckling och dels som ett 

redskap för pedagogerna att bedöma barns utveckling. I början på 1970-talet var lek ett medel 

för att göra barn till fullvärdiga samhällsmedborgare och då kom barnstugeutredningen där 

lek ansågs som viktigt för barns sociala utveckling. Även i Socialstyrelsens pedagogiska 

program på 1980-talet var det den sociala utvecklingen som präglade barns lek i förskolan. I 

läroplanen för förskolan som kom år 1998 är lek och lärande två viktiga mål (Löfdahl, 2002). 

 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska främja barns utveckling och lärande efter 

varje barns förutsättning och att lek är viktigt för utveckling och lärande så lek ska 

känneteckna förskolans verksamhet. Förskolan ska främja barns sociala utveckling, barns 
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språkutveckling, stimulera barns fantasi och symboliska tänkande och de ska ha möjlighet att 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket, 2010). 

 

När barn leker så lär de och utvecklas. Genom olika lekar som rollek, regellek, 

konstruktionslek eller annan lek så använder barn sina tankar och funderingar som de sedan 

prövar tillsammans med andra barn eller själva. De använder tidigare inlärd kunskap och 

genom lek får de nya kunskaper som tar dem vidare i livet. Lek är både kognitiv och 

symbolisk och den är målmedveten ur barns synvinkel. Den är social eftersom de antingen 

leker tillsammans med andra eller om de leker ensamma så har de andra med i fantasin. 

Processen är viktigare än produkten för barn när de leker, det är sällan en lek blir klar men 

under tiden när de leker är det utvecklande och lärorikt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). 

 

Barn utvecklar olika förmågor genom att leka. Den sociala kompetensen utvecklas genom att 

barn lär sig att samspela med varandra, skratta tillsammans, bli osams men för den sakens 

skull inte slåss, kompromissa, känna sympati och empati för varandra. För att kunna leka 

tillsammans måste de kunna samarbeta och tillsammans komma på idéer som leder leken 

vidare. Ibland vill alla bestämma och då gäller det att kunna komma överens. Vänskap 

utvecklas genom lek, en ömsesidig relation, förmågan att vara en kompis och att ha kompisar 

utvecklas. Språket stimuleras eftersom barn måste kunna uttrycka sig så att de förstår 

varandra när de leker tillsammans. Det kommunicerar inte bara med verbalt språk utan med 

rörelser, gester, ljud, tonfall och röstlägen. Också fantasi och kreativitet stimuleras för genom 

att leka utvecklas barns lekförmåga som gör att de kan tänka och känna sig in i någon annans 

situation, de tolkar varandra. Lek bygger på kommunikation, idéer, överenskommelser och 

samarbete (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
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Teoretiskt perspektiv 
 

När man gör en studie så måste man välja vilket perspektiv man vill se det utifrån och 

presentera det i sin uppsats så att läsaren ser det ur samma perspektiv. Det är viktigt att 

förklara vad det innebär så att läsaren förstår det och förstår sammanhanget till den eller de 

valda frågeställningarna man har in sin studie (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009). 

 

Min studie kommer att ta sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och jag kommer 

att framhålla den ryske utvecklingspsykologen Lev S Vygotskijs tankar om lek och lärande för 

det anser jag vara relevant för mitt problemområde.  

 

Sociokulturellt perspektiv 
 

Vygotskijs teorier grundar sig på att barn lär sig i samspel med andra. Lek är socialt samspel 

och kommunikation, sociala kompetenser som att vänta på sin tur, ta hänsyn till andra, ta till 

sig lekens regler och att behärska samspelet med andra utvecklas. Han intresserade sig för 

barns inlärningspotential, att barn lär sig av vuxna eller andra mer erfarna barn. All utveckling 

tar sin utgångspunkt i att människan alltid befinner sig i förändring och utvecklar kunskaper 

och erfarenheter ifrån andra människor i samspelssituationer. De erövrar nya former av 

redskap med hjälp av vad de som de redan behärskar. Barn lär sig behärska kollektiva 

handlingar för att efter hand kunna utföra dem själva (Askland & Sataöen, 2014). Det finns 

två utvecklingsnivåer, den ena är den existerande utvecklingsnivån och den andra är den 

potentiella utvecklingsnivån. Den första är nivån med det som barn utvecklat/kan och den 

andra är den nivån som barn kommer att utveckla/lära sig i samspel med en vuxen eller med 

mer erfarna barn. Avståndet mellan de två nivåerna kallas den närmaste utvecklingszonen 

(Lillemyr, 2002).   

 

Enligt Vygotskij så tar barn en roll i leken, till exempel två barn som leker bror och syster och 

genom den leken får de grepp om vad det innebär att vara bror och syster, vilka sociala regler 

som gäller för det. Att anta en roll i leken gör barn för att de tycker det är kul och samtidigt så 

socialiserar de sig. Barn skapar sin egen närmsta utvecklingszon genom att inta en roll i leken 

som de utforskar. Fantasin är viktig för att förstå verkligheten men framförallt upplevelser. 

Upplevelser väcker fantasi och barns känslor påverkar fantasin som man ser i deras lek. 

Vygotskij ansåg att lek, utveckling och lärande hängde ihop. Upplevelser, erfarenheter och 

fantasi är viktigt för att förstå verkligheten. Genom leken bearbetar barn upplevelser och 

erfarenheter genom sina känslor och det leder till fantasi i leken. Fantasi är både en 

känslomässig och mental utveckling (Lillemyr, 2002). 

 

Först leker barn i välbekanta roller som hör till deras familj och då lär de sig de regler som har 

med deras familj att göra och det lär de genom interaktion med andra mer erfarna barn. Efter 
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det utökas rollerna till andra roller i samhället som de möter tillsammans med till exempel sin 

mamma, det kan vara exempelvis doktor eller brevbärare och då lär de i interaktion med sin 

mamma. Den upplevelsen tar de sedan med sig till de andra barnen och lär dem den rollen 

(Smidt, 2010).  

 

Vygotskij menar att verklighet och fantasi hänger ihop men han tar avstånd ifrån övernaturliga 

händelser som uppkomst till fantasi. Sagor och liknade är en sammansättning av händelser ur 

verkligheten. Fantasi är konstruerad av egna erfarenheter och andras berättelser av 

verkligheten så för att tillgodogöra sig andras erfarenheter så måste fantasin användas 

(Löfdahl, 2002).  

 

Lek är reproduktion av något som man gjort eller av något som man upplevt och det är något 

som barn minns. Med hjälp av vad de minns så fantiserar de och genom det så skapar de en ny 

lek med hjälp av sin kreativitet. Fantasi är grunden till kreativitet. Det blir en nyproduktion av 

något som barn minns. Det finns ett samband mellan fantasi och verklighet i barns beteende. 

Grunden för barns skapande finns i lek. De tolkar sina upplevelser och ger dem liv. De 

dramatiserar, förvandlar och överdriver. De berättar en historia genom att leka. (Vygotskij, 

1995).  

 

Vygotskij använder lek och fantasi synonymt. Lek och fantasi är på låtsas och det tar sin nä-

ring ur verkligheten. Minnet är källan för både lek och fantasi, både genom sinnena och ge-

nom känslorna. Lek och fantasi är här och nu men samtidigt där och då. Barn minns något och 

de återberättar det genom leken. Då skapas en ny lek, en fantasilek. Fantasi är hur de tänker 

sig något och genom fantasin så får de veta hur det fungerar så fantasi och lek ger barn kun-

skap och på så sätt är leken utvecklande och lärande (Knutsdotter Olofsson, 2003).   
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

I den här delen beskriver jag mitt val av metod och mitt val av respondenter och hur jag 

genomfört min studie enligt de forskningsetiska principer som ska följas. 

 

Metod 
 

Det som avgör vilken metod man ska använda sig av vid sin studie beror på vilket problem-

område man har. Det är viktigt att välja den metod som är mest relevant för sitt syfte och för 

den eller de frågeställningarna som man har (Backman, 2008).  

 

Eftersom jag ville få ta del av vårdnadshavarnas perspektiv så hade jag två alternativa meto-

der, intervjuer eller enkäter, att välja på. Jag valde enkäter beroende på att det var den metod 

där jag kunde få ta del av flest vårdnadhavares perspektiv. Vid en intervju hade jag bara kun-

nat intervjua några stycken och på så sätt fått ett smalare underlag. Nu fick jag ett bredare 

underlag eftersom jag fick många vårdnadshavares svar och det ansåg jag vara relevant för 

mitt syfte att få ta del av så många vårdnadshavares syn som möjligt. Eftersom jag ansåg att 

deras uppfattning kan skilja sig åt beroende på deras syn och erfarenheter. Hade jag valt inter-

vju så hade det kunnat bli så att de jag valde att intervjua hade liknande uppfattningar. Bry-

man (2011) menar att vid en intervju så får man djupare svar och kan ställa följdfrågor utifrån 

de svar man får och det var jag medveten om att jag inte skulle kunna göra med enkäter. Men 

jag ansåg att så som jag valde att utforma mina frågor på enkäten så skulle jag få svar på frå-

geställningarna och mitt syfte och då ansåg jag att jag inte skulle behövde ställa några följd-

frågor.  

 

En nackdel med enkät istället för intervju skriver Bryman (2011) är att man inte är närvarande 

när respondenterna ska svara och man kan då inte hjälpa dem om de undrar något. Så det är 

viktigt att frågorna på en enkät är tydliga så att respondenterna förstår vad som menas. Jag 

försökte utforma frågorna så tydligt som möjligt och jag fick svar på alla mina frågor av vård-

nadshavarna. Så här i efterhand tycker jag att min sista fråga påminde lite mycket om en av de 

andra frågorna eftersom flera stycken påpekat det och skrivit liknande svar, dock inte alla. Jag 

borde ha omformulerat den eller tagit bort den. Det kan det vara så att om jag ställt dessa frå-

gor vid en intervju så hade jag fått annorlunda svar eftersom jag då kunnat förklara vad jag 

menade om något var oklart, nu vet jag inte om vårdnadshavarna var helt säkra på vad jag 

menade när de svarade. Man ska inte heller ha för många frågor skriver Bryman (2011) och 

det tog jag i beaktning och utformade åtta frågor. Har man för många är det lätt att responden-

terna tröttnar. Mitt antal av frågor ansåg jag vara lagom många eftersom ingen av vårdnads-

havarna hoppade över någon fråga. Däremot vet jag inte hur de som valde att inte svara tyckte 

om det eller vad anledning var till att svar uteblev.  
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Bryman (2011) skriver att det finns två sätt att göra forskningar på, kvantitativ forskning som 

är inriktad på siffror och kvalitativ som är inriktad på ord. Jag valde att göra en kvalitativ en-

kät med öppna frågor, som en intervju fast i enkätform. Fördelen med öppna frågor istället för 

slutna frågor enligt Bryman (2011) är att man får ta del av respondenternas tankar, det lämnar 

utrymmer för oförutsedda svar och det leder inte respondentens tankar i någon viss riktning. 

Eftersom jag ville få möjlighet att ta del av vårdnadshavarnas tankar och uppfattning och att 

de skulle få svara med egna ord så passade öppna frågor bra i min studie.  

 

Jag formulerade frågorna utifrån frågeställningarna och tog hänsyn till att det inte var frågor 

som krävde för långa svar. Enligt Bryman (2011) så vill respondenterna inte skriva för myck-

et i sina svar. Den största nackdelen med enkäter är att det oftast är ett större bortfall än om 

man väljer att göra intervjuer. Mer om det tar jag upp under urval och i metoddiskussionen.   

 

Urval 
 

Min studie bygger på ett målinriktat urval, deltagarna är utvalda eftersom de är relevanta för 

de frågeställningar som formulerats (Bryman, 2011).  

 

Jag behövde få vårdnadshavarnas perspektiv på syftets frågeställningar. Jag valde att dela ut 

frågeformulär till alla vårdnadshavare på en förskola i en kommun i väst Sverige eftersom de 

var relevanta för de frågeställningarna som jag formulerat eftersom deras barn går på den för-

skolan.   

 

Jag delade totalt ut 57 stycken enkäter och fick tillbaka 27 stycken. Det hade varit önskvärt 

med större svarsfrekvens men jag insåg att de svar som vårdnadshavarna angett var relevanta 

för mitt syfte och mina frågeställningar och de hade skrivit väldigt utförligt i sina svar så jag 

ansåg att jag hade ett bra underlag för vidare analys. De fick en vecka på sig att svara och 

svaren var anonyma.  

 

Genomförande 
 

Jag började med att maila ett informationsbrev till förskolechefen (bilaga 1) där jag presente-

rade mig själv och vad mitt examensarbete handlade om. Jag beskrev mitt syfte och bakgrun-

den till varför jag intresserade mig för mitt valda område. Jag informerade om att jag tar hän-

syn till de olika krav som man ska följa för att genomföra en studie enligt Vetenskapsrådet 

(2011). Vad kraven innebär beskriver jag under etiska principer. Jag bad förskolechefen med-

dela berörda pedagoger att jag skulle komma och genomföra min studie. När jag fått förskole-

chefens godkännande så delade jag ut frågeformulären tillsammans med informationsbrev och 

ett svarskuvert (bilaga 2 & 3). 
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Varje frågeformulär hade åtta stycken öppna frågor där vårdnadshavarna fick möjlighet att 

svara med sina egna ord och tankar. Jag bifogade ett informationsbrev där jag talade om att 

undersökningen var helt anonym och att svaren behandlades konfidentiellt och att jag efter 

godkänd uppsats kommer att förstöra frågeformulären. Jag informerade om samtyckeskravet i 

informationsbrevet och att jag fick deras samtycke när de valde att fylla i formuläret. Jag bi-

fogade även ett svarskuvert som de kunde lägga formuläret i och ge till någon av pedagogerna 

på förskolan.    

 

Innan jag delade ut frågeformulären så gjorde jag en pilotstudie som Bryman (2011) beskri-

ver. En pilotstudie görs för att säkerställa att frågorna fungerar och att undersökningen i sin 

helhet blir bra. En pilotstudie är speciellt viktig vid en enkätundersökning eftersom jag inte 

finns tillgänglig för respondenterna för att kunna förklara eventuella oklarheter. Jag bifogade 

min mailadress i alla informationsbrev till vårdnadshavarna för att de skulle ha möjlighet att 

nå mig om de ansåg att de behövde det, det var det dock ingen som gjorde.  

 

För att göra en pilotstudie fast i väldigt liten skala så mailade jag frågeformulären till två be-

kanta med barn i förskoleåldern. I samråd med en av de bekanta formulerade jag om någon 

fråga för att dess innebörd inte skulle misstolkas. Efter att jag fått deras svar tillbaka kände 

jag att de svarat relevant utifrån vad jag ville få reda på och relevant för att kunna koppla till 

mitt valda teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 

 

Efter en vecka samlade jag in frågeformulären och eftersom svarsfrekvensen var lite låg då 

skrev jag en påminnelse på deras White board tavla som de har i hallen att det fortfarande 

gick bra att lämna in trots att sista datum passerats. Några dagar senare återvände jag till för-

skolan och då hade det kommit in fler frågeformulär.  

 

För att bearbeta frågeformulären så utgick jag ifrån frågeställningarna:  

 

1. Hur ser vårdnadshavare på lek? 

2. Vad anser vårdnadshavare att barn utvecklar och lär sig genom lek? 

 

De fem första frågorna på frågeformuläret svarade på min första frågeställning och de tre sista 

frågorna svarade på min andra frågställning. Jag gjorde två dokument, ett för varje frågeställ-

ning och sedan gick jag igenom varje frågeformulär var för sig och fyllde i på respektive do-

kument vad de svarat. Efter det så samanställde jag deras svar i olika temaområden och valde 

ut citat. Jag valde att visa resultat på en frågeställning i taget och där lyfte jag fram olika te-

maområden och utvalda citat.  

 

Enligt Hjalmarsson (2014) kan öppna frågor skapa problem när man ska sammanställa alla 

svar, man måste läsa igenom alla svar på en fråga och därifrån hitta olika teman i materialet. 

Backman (2008) skriver att man ska tematisera eller kategorisera innan datainsamlingen på-
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börjas för att underlätta analysen i en kvalitativ studie. Eftersom jag hade utformat frågor uti-

från mina frågeställningar och vissa frågor hörde till varje frågeställning så gjorde jag en form 

av kategorisering.  

 

När resultatet sammanställts så analyserade jag det i analysdelen. Jag valde att lyfta fram mina 

frågeställningar en i taget och koppla ihop vårdnadhavarnas svar med mitt valda teoretiska 

perspektiv och förskolans styrdokument.  

 

Etiska principer 
 

För att kunna genomföra min studie har jag tagit hänsyn till de fyra olika krav som finns att 

följa enligt Vetenskapsrådet (2011). 

 

Informationskravet som innebär att man måste informera de berörda och tala om syftet med 

sin forskning. Tala om vilka villkor de har för sitt deltagande, att det är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta när de vill (Vetenskapsrådet, 2011). Detta gjorde jag genom att bifoga ett in-

formationsbrev till vårdnadshavarna tillsammans med frågeformuläret och svarskuvertet. Jag 

skrev min mailadress i informationsbrevet för att de skulle kunna nå mig om frågor uppstod.  

 

Samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan och man 

får inte påbörja sin forskning förrän man fått deras samtycke. De får delta hur länge de vill 

och vill de avbryta så leder inte det till några negativa konsekvenser. För barn under 15 år så 

krävs vårdnadshavarnas samtyckte (Vetenskapsrådet, 2011). I mitt fall gällde det samtycke 

ifrån vårdnadhavarna och det informerade jag om i informationsbrevet att jag fick genom att 

de valde att fylla i frågeformuläret.  

 

Konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter och insamlad data ska förvaras så att 

ingen obehörig kommer åt dem. Man har givetvis tystnadsplikt. När man skriver sin rapport 

ska man byta ut namn på orten, förskolan och berörda personer eller välja att inte nämna nå-

got eller några vid namn alls (Vetenskapsrådet, 2011). Jag informerade i informationsbrevet 

att studien var anonym och att svaren kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Nyttjandekravet som innebär att insamlad data endast får användas för studien och ska förstö-

ras efter godkänd uppsats (Vetenskapsrådet, 2011). I informationsbrevet skrev jag att efter 

godkänd uppsats så kommer jag att förstöra frågeformulären. 
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Studiens kvalitet 
 

Validitet innebär om man verkligen har undersökt det som man avsåg att undersöka i sin stu-

die. Validiteten blir hög om man mäter det som man avsåg att mäta. Om jag har använt den 

metod som bäst kan svara på mitt syfte och dess frågeställningar (Bjereld, Demker och Hinn-

fors, 2009). 

 

Reliabilitet innebär hur man gör sin studie, hur man mäter. Om jag mäter på fel sätt så har det 

ingen betydelse om jag mäter det jag avsåg att mäta. För att stärka reliabiliteten i en under-

sökning kan man be någon annan forskare genomföra en likadan studie eller själv upprepa 

någon del av sin studie för att se om resultatet blir detsamma. Blir den det så är intrasubjekti-

viteten hög. En studie kan ha hög reliabilitet utan att vara valid beroende på om jag mätt på ett 

bra sätt men inte mätt det som jag ansåg att mäta (Bjereld, Demker och Hinnfors 2009). 

 

Jag anser att min studie har hög validitet och reliabilitet eftersom jag har fått svar på mitt syf-

tes frågeställningar. Trovärdigheten på resultatet är hög eftersom jag har fått fram det utifrån 

det som vårdnadshavarna skrivit på frågeformulären. Att göra en enkätundersökning kändes 

som ett bra alternativ i förhållande till de förutsättningar som jag hade för min studie. Det som 

jag kunnat göra annorlunda om jag haft lite mer tid var att gett dem längre tid för att svara och 

skickat ut ett påminnelsebrev. Då skulle med största sannolikhet svarsfrekvensen ha ökat.   
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Resultat och analys 
 

Resultat 
 

I den här delen redovisar jag vårdnadshavarnas svar på mina frågor. Jag utgår ifrån 

frågeställningarna och sammanfattar svaren ifrån frågeformulären. Jag presenterar 

vårdnadshavarnas olika syn på lek i temaområden med hjälp av ett urval av citat från det som 

de skrivit. Jag har valt att förkorta vårdnadshavare vh följt av nummer, till exempel vh1. 

Nedan följer resultaten sedan kommer en djupare analys i nästa del. 

 

Hur ser vårdnadshavare på lek?  

 

Lek – roligt, lärande och utvecklande 

 

Av resultatet framkommer det att lek i förskolan är något som är roligt och att barnen av leken 

kan lära sig många saker som exempelvis att bearbeta upplevelser och omvärlden.  

 

Lek är att ha roligt och att lära och utveckla sig samtidigt.  

 

Vh01: ”barn som har roligt men lär sig saker under tiden” 

Vh13: ”lek är inlärning, lustfyllt, utbyte av erfarenheter” 

Vh15: ”att barnen ska ha roligt och leka med andra och viktigt att barnen utvecklas” 

Vh20: ”barn som leker och lär sig någonting samtidigt” 

Vh26: ”att få ha roligt” 

 

Lek är viktigt för utvecklingen och lärandet. 

 

Vh02: ”leken i förskolan är viktig och av stor betydelse för barnet och dess utveckling” 

Vh05: ”utvecklande, lärande, bearbetning” 

Vh09: ”leken är meningsfull för barns lärande och utveckling” 

Vh10: ”barnet har lärt sig massor med hjälp av leken och förskolan” 

Vh12: ”lära sig att leka på olika sätt”  

Vh16: ”en aktivitet där barnen gestaltar sin verklighet och vardag”  

Vh17: ”förskolan skapar goda förutsättningar för det livslånga lärandet” 

Vh22: ”att utvecklas genom leken är kravlöst för barnet vilket jag anser är ett mycket positivt  

             sätt att utvecklas på" 

Vh23: ”lär sig de sociala reglerna och förbereds inför skolan” 

 

Lek – vilka lekar leks  
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De lekar som framkommer av resultatet är rollek och liknade lekar, lek med leksaker och 

sådant som de tycker är kul där de har möjlighet att får pröva olika saker och lära sig hur 

saker fungerar. Gemensamt för alla lekar är att de medför ett lärande i form av bearbetning 

eller utforskning av verkligheten genom att fantisera. 

 

Lek är rollek, låtsaslek och verklighetslek. För att få möjlighet att bearbeta upplevelser och att 

förstå omvärlden.  

 

Vh03: ”mamma, pappa, barn eller andra verklighetsbaserade lekar” 

Vh05: ”leker rollekar” 

Vh06: ”mycket rollek, på låtsas lekar, utomhuslek t ex affär, café och djursjukhus, en annan 

            rolig lek är hela Sverige bakar inspirerad från tv programmet med samma namn” 

Vh14: ”leker främst mamma, pappa, barn tillsammans med vänner” 

Vh19: ”rollek där barnet speglar sin vardag/verklighet” 

 

Lek är att få leka med allt möjligt, sådant som de tycker är kul. Få möjlighet att prova på olika 

saker och lära sig hur saker fungerar. 

 

Vh03: ”att hon får leka nått kul” 

Vh08: ”att barnet får leka med vad det önskar och upptäcka nya saker” 

Vh11: ”jag tänker att barnen får leka fritt med vad de vill” 

Vh12: ”leka med olika saker och lär sig hur man kan göra med vissa saker genom lek” 

Vh12: ”hon leker på ett pysslande sätt och på så vis lär sig hur saker funkar”. 

Vh17: ”att mitt barn ges möjlighet till att testa och pröva olika saker” 

Vh18: ”att barnet får testa på det som de har intresse för genom en tillåtande miljö” 

Vh 21: ”allt möjligt” ”prova på allt” 

 

Lek är att leka med leksaker och att leka specifika lekar. Att få leka med det som de tycker är 

roligt, att bygga och på så sätt utforska ur saker fungerar. 

 

Vh04: ”måla, rita, sandlåda, gunga, leka med bilar, hoppa och springa” 

Vh08: ”gungar, klär ut sig och pysslar” 

Vh08: ”barn som springer runt ute eller gungar eller leker inne i t ex kuddrummet” 

Vh12: ”kladd med play do och färg, skitigt barn som är lyckligt” 

Vh10: ”lek med bilar, lego och pussel” 

Vh15: ”utelek” 

Vh18: ”bygger med olika material” 

 

Lek – samspel  
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Lek är samspel eftersom de leker tillsammans med andra barn och av resultatet kan man se att 

i lek är samspelet viktigt för lärandet och utvecklingen. 

 

Lek är att samspela och leka med varandra, umgås med andra barn, skapa gemenskap, 

kamratrelationer och att ha roligt tillsammans och genom det utveckla ett lärande. 

 

Vh01: ”lära sig det sociala samspelet och att barnen får lära sig att leka på olika sätt” 

Vh03: ”lär sig umgås med andra barn. Att ge och ta och hur samspelet fungerar” 

Vh04: ”barnen leker med varandra” 

Vh06: ”jag ge mitt barn det mesta; leksaker, glass och kramar. Men det ovärderliga som  

             uppstår då barn leker kan jag inte åstadkomma. Det kan däremot förskolan” 

Vh07: ”lek i förskolan = samspel med andra barn och pedagoger” 

Vh12: ”att det betyder mycket för vårt barn. Då hon är inne i härmasadiet. Hon leker ihop  

             med andra men kanske inte alltid med andra” 

Vh13: ”samspel mellan två eller flera barn – utbyte av erfarenheter, idéer” 

Vh14: ”fri aktivitet där barnen själv väljer hur dom aktiverar sig och med vem dom 

            samspelar med” 

Vh16: ”en aktivitet där barnen möts och bearbetar, utvecklar lärandet” 

Vh17: ”lärande i interaktion med andra” 

Vh18: ”vänskap, relationer” 

Vh24: ”lära sig samspela med andra barn” 

Vh25: ”fri lek där barnen leker tillsammans” 

 

Vad anser vårdnadshavare att barn utvecklar och lär sig genom 
lek? 
 

Lek - utvecklar olika förmågor 

 

Av resultatet framkommer att genom lek utvecklas många olika förmågor och färdigheter och 

återigen poängteras att genom lek så bearbetas upplevelser och erfarenheter. Med hjälp av sin 

fantasi förstår de verkligheten genom leken.  

 

Lek utvecklar den sociala förmågan och samspelet med andra barn och hur man ska vara mot 

varandra och förstå varandra. 

 

Vh01: ”leka med andra barn, lära sig dela med sig” 

Vh03: ”att umgås med människor. Att få förståelse för att andra kan se saker på olika sätt än  

            sig själv” 

Vh06: ”socialisering, samarbete, vänskap, demokrati” 

Vh08: ”kommunikation med andra barn och förståelse för andra” 

Vh09: ”turtagande, samspela, social utveckling, empati” 
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Vh16: ”där mitt barn får möta andra genom samspel där bla emapti, turtagande och andra  

            sociala färdigheter tränas och lärandet befästs” 

Vh17: ”samspel, den sociala biten är av vikt för vidare studier, arbetsliv mm”.  

Vh24: ”social förmåga, trygghet, hänsyn” 

 

Genom lek utvecklas också ett antal andra färdigheter. 

 

Vh01: ”lär sig räkna” 

Vh03: ”de snappar upp nya ord och sätt att uttrycka sig” 

Vh07: ”kroppsuppfattning, rumsuppfattning, språk, problemlösningar, matematiskt  

             tänkande” 

Vh09: ”språket, matematisk tänkande” 

Vh10: ”finmotorik, grovmotorik” 

Vh15: ”mitt barn pratar mer” 

Vh17: ”Språklig förmåga/utveckling” 

 

Genom rollek och liknande lekar utvecklas fantasi.  

 

Vh01: ”de rollspelar och leker, samma lekar leks sedan hemma igen” 

Vh05: ”lever sig in i något annat, kommer på nya saker” 

Vh06: ”låtsaslek och rollek är kreativa lekar, och genom att inte ha ett alltför kodat material  

             tror jag leken och fantasin utvecklas mest. Alltså att det inte är helt självklart vad  

             sakerna ska användas till. Barnens fantasi kan ge materialet mening genom leken” 

Vh07: ”att höra andra barn berätta saker eller fantasilekar för att mitt barns fantasi  

            utvecklas” 

Vh09: ”tillsammans med andra barn i exempelvis rollek 

Vh13: ”genom att titta på en handling i leken, gå in i olika roller och agera utifrån fantasin” 

 

Även i andra lekar och aktiviteter och i samspel med andra barn och pedagoger utvecklas fan-

tasin. 

 

Vh10: ”sagor, gå till skogen” 

Vh11: ”med bilar, sand, lego” 

Vh14: ”genom att andra barn och omgivningen stimulerar/driver leken i ny/oväntad  

            riktning” 

Vh17: ”närvarande och intresserade pedagoger som kan leda barnet mot vidare utveckling i  

             sin lek” 

Vh20: ”ute i skogen med stöd av pedagogerna” 

Vh25: ”får göra teater, får skapa genom att rita/måla” 

Vh26: ”barnet lär sig förstå skillnaden på fantasi och verklighet” 

 



 

17 

 

I lek får de möjlighet att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter och för att förstå sig 

själv och sin omvärld. 

 

Vh02: ”i leken bearbetar barnet upplevelser, känslor och erfarenheter” 

Vh03: ”de använder ju sin erfarenhet av upplevda situationer i leken och använder det för att  

             bearbeta det” 

Vh05: ”bearbetning av vardagen” 

Vh06: ”empati, samarbete, demokrati, självkänsla” 

Vh09: ”förståelse för sin omvärld, olika känslouttryck/att uttrycka sig på olika sätt” 

Vh17: ”kommunikativ förmåga, intellektuell förmåga, lyssna, reflektera, ge uttryck för egna  

             uppfattningar” 

Vh18: ”utvecklar sin identitet och uttrycker känslor och bearbetar upplevelser” 

Vh21: ” när barnen lekar med varandra lär de sig vad som gör andra ledsna eller glada och   

              vad de själva blir glada eller ledsna av” 

 

Analys 

 

Hur ser vårdnadshavare på lek? 

 

Leken har en mening och är viktig för barns utveckling och genom leken lär de känna sig 

själva och sin omvärld (Lillemyr, 2002). Det är något som stämmer överens med resultatet i 

min studie på hur vårdnadshavarna ser på lek i förskolan. Sammanfattningsvis så ser vård-

nadshavarna leken i förskolan som rolig, lärande och utvecklande på samma gång. Att leka är 

att samspela med andra och oavsett vilken typ av lek det är så är den utvecklande och lärande 

för barnen genom till exempel att bearbeta upplevelser och sådant som de varit med om och 

att lära sig hur saker fungerar.  

 

Av resultatet framkommer att lek är lärande och utvecklande för barnen och att lek är att sam-

spela med andra barn, att ta in sina egna upplevelser och andras i leken och på så sätt lära av 

varandra. De anser att lek är samspel med andra barn men bara ett par stycken anser att närva-

rande pedagoger är viktigt, det kan ha att göra med att jag förklarade att den lek jag menade 

var den lek som inte var styrd av pedagoger. Vygotskij menar att barn lär i samspel med andra 

antingen av vuxna eller med mer erfarna barn i sin omgivning. De utvecklar nya kunskaper 

och erfarenheter ifrån andra människor. Han talar om två utvecklingsnivåer, en innehållande 

det som barn redan kan och en innehållande det som barn kommer att lära. Barn som samspe-

lar med andra är i den närmsta utvecklingszonen som är avståndet mellan de två nämnda ni-

våerna. De kan inte göra en sak själva men de kan göra den tillsammans med andra (Askland 

& Sataöen, 2014).  

 

Rollek, låtsaslek och verklighetslek är några av lekarna som framkommer av resultatet att lek 

i förskolan är. Genom de lekarna får de möjlighet att bearbeta upplevelser och att förstå om-
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världen. En av förmågorna som de utvecklar genom lek är fantasin och med hjälp av sin fan-

tasi förstår de omvärlden genom leken anser vårdnadshavarna. Vygotskij menar att barn tar en 

roll i leken och på så sätt socialiseras de samtidigt som de har roligt, de skapar sin egen 

närmsta utvecklinszon genom att ta en roll i leken som de utforskar. Upplevelser väcker fan-

tasi och barnens känslor påverkar fantasin som man ser i deras lek skriver Lillemyr (2002).  

Det framkommer också i resultatet att genom sampel så utbyter de erfarenheter och genom att 

höra varandras berättelser så utvecklas deras fantasi. Utifrån Vygotskijs perspektiv på rollek 

så leker de först välbekanta roller som till exempel roller som har med deras familj att göra 

men efter hand utvecklas det till andra roller som de stöter på i samhället tillsammans med de 

vuxna i deras närhet som exempelvis doktor. Då tar de med sig sina egna erfarenheter in i 

leken tillsammans med de andra barnens erfarenheter och genom leken skapas fantasi (Smidt, 

2010). 

 

Lek är att leka med leksaker och sådant som de tycker är kul där de har möjlighet att får pröva 

olika saker och lära sig hur saker fungerar anser vårdnadshavarna också. Även de lekarna 

medför ett lärande i form av bearbetning eller utforskning av verkligheten genom att fantisera 

enligt vårdnadshavarna. Lek är både reproduktion och nyproduktion av något man minns och 

utefter det skapar man en fantasilek. Fantasi är hur man tänker sig något och genom fantasin 

får man veta hur något fungerar och det ger barnet kunskap så på så sätt är leken utvecklande 

och lärande (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

 

Vad anser vårdnadshavare att barn utvecklar och lär sig genom 

lek?  

 

Av resultatet framkommer att vårdnadshavarna anser att genom lek så utvecklas många olika 

förmågor och färdigheter och genom lek så bearbetas upplevelser och erfarenheter och med 

hjälp av sin fantasi så förstår de verkligheten genom leken.  

 

Lek utvecklar den sociala förmågan och samspelet med andra barn och hur man ska vara mot 

varandra och lära sig att förstå varandra. Genom lek får de möjlighet att bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter och både för att förstå sig själva och för att förstå sin omvärld anser 

vårdnadshavarna. Lek är socialt samspel och kommunikation, sociala kompetenser som att 

vänta på sin tur, ta hänsyn till andra och ta till sig lekens regler utvecklas (Askland & Sataoen, 

2014). 

 

Genom rollek och liknande lekar så utvecklas fantasin säger vårdnadshavarna, de går in i 

olika roller och agerar utifrån deras egen och andras fantasier. Genom att höra andra barn be-

rätta saker så utvecklas deras egen fantasi. Vygotskij menar att fantasi är viktigt för att kunna 

förstå verkligheten och genom leken tillsammans med andra barn bearbetar barn upplevelser 

och erfarenheter genom att leka och fantisera. Att kunna ta en roll som till exempel pappa och 

utifrån sin egen och de andras uppfattning om hur det är att vara pappa agera som en pappa 
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gör i rollen som pappa (Lillemyr, 2002). Även i andra lekar och aktiviteter och i samspel med 

andra barn och pedagoger utvecklas fantasin i exempelvis sagor och teater säger vårdnadsha-

varna och enligt Vygotskij så hänger verklighet och fantasi ihop och sagor är en sammansätt-

ning av händelser ut verkligheten, dock tar han avstånd ifrån övernaturliga händelser (Löf-

dahl, 2002). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Jag valde att göra en kvalitativ enkät med öppna frågor och på så sätt har jag fått ta del av 

vårdnadshavarnas perspektiv på lek i förskolan och lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande. Jag anser att jag har fått svar på mitt syfte och frågeställningarna och det har varit 

mycket intressant att få ta del av vårdnadshavarnas tankar kring leken. Dock tycker jag så här 

i efterhand att det var väldigt svårt att visa resultatet och analysera det. Det var svårt att visa 

vem som sagt vad eftersom jag hade 27 vårdnadshavares perspektiv att visa i resultatet och 

analysen. En del svarade utförligt med långa meningar och en del svarade mer kortfattat. Att 

de svarade så olika kan bero på hur väl de själva var insatta i förskolans verksamhet och deras 

intresse för det. Jag valde att lyfta fram ett urval av citat ifrån det som vårdnadshavarna skrivit 

för att på så sätt visa på studiens resultat. 

 

Om jag skulle göra en liknande studie så är jag tveksam till om jag skulle använda mig av en 

enkätundersökning igen. Jag ville få ta del av många olika vårdnadshavares perspektiv men 

nackdelen var att det blev svårt att analysera. Jag skulle formulera mina frågor annorlunda 

eftersom några frågor fick väldigt lika svar. Jag upplevde att det blev lite stressigt när jag 

skulle få ut frågeformulären så det kan vara en orsak till att frågorna inte blev riktigt 

genomtänkta. Sedan vet man ju heller aldrig vad man får för svar. Fast det var inte 

vårdnadshavarnas svar som var problemet utan den stora mängden svar som gjorde det svårt 

att analysera. Kanske skulle jag välja att intervjua några vårdnadshavare istället för att få ett 

mindre antal respondenters perspektiv att analysera.   

 

Eftersom det var kort tid för studien så är jag mycket nöjd med den respons jag fått ifrån 

vårdnadshavarna. Givetvis hade det varit önskvärt med längre tid för då hade jag kunnat 

skicka ut påminnelse per brev vilket skulle kunna ha gett mig ett bättre utfall än det jag fick. 

Jag hade egentligen lite för låg svarsfrekvens men jag anser att de svar som vårdnadshavarna 

angett var relevanta för mitt syfte och för frågeställningarna och de hade skrivit väldigt 

utförligt och fått med mycket i sina svar.   

  

Ytterligare en anledning till att valet av metod föll på enkäter var att jag ansåg att det skulle ta 

längre tid för mig att genomföra intervjuer eftersom jag först måste fråga vårdnadshavarna om 

det var någon eller några som ville ställa upp på en intervju, kanske med hjälp av ett brev till 

dem och sedan hitta lämplig tidpunkt för intervjun/intervjuerna och sedan genomföra dem och 

det tar ju också en stund, att hasta över en intervju ger inget bra resultat. Det känns som en 

intervju med till exempel pedagoger går snabbare att genomföra eftersom jag då kan vända 

mig direkt till dem muntligen och få ett svar med en gång ifall de ställer upp, givetvis med 

förskolechefens godkännande.  



 

21 

 

Jag hade med ett citat från Utbildningsdepartementet på mitt frågeformulär och två av 

frågorna var knutna till det citatet. Så här i efterhand tycker jag att de två frågorna var väldigt 

lika varandra och väldigt lik en annan fråga och det syntes också på vårdnadshavarnas svar 

eftersom en del svarat i stort sett likadant. När jag sammanställde resultatet och analyserade 

det valde jag att bortse ifrån citatet eftersom det inte skilde något på de frågorna som var 

knutna till citatet mot de som inte var det. Skulle jag göra om studien så skulle jag inte ha med 

citatet alls.  

 

Ytterligare en nackdel med citatet från Utbildningsdepartementet som jag skrivit överst på 

frågeformuläret kan vara att det skrämde vårdnadshavare från att svara. De som inte kände sig 

insatta i förskolans styrdokument kan ha uppfattat det som för svårt och därför inte brytt sig 

om att svara. Eftersom de flesta svar jag fick visade på väldigt kunnande och medvetna 

vårdnadshavare kan det vara så att det var de som var insatta i styrdokumenten som valde att 

svara. Det gäller att kunna utforma frågor som kan passa alla och det är något som jag skulle 

fundera mer på om jag skulle göra om studien. Försöka få alla delaktiga oavsett förkunskaper.  

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med min studie var att få insikt i vårdnadshavarnas perspektiv på lek i förskolan och 

lekens betydelse för barns utveckling och lärande enligt vårdnadshavarna.  Detta eftersom 

förskolan ska ha ett nära samarbete med hemmen och för att lek är ett av förskolans viktigaste 

uppdrag enligt förskolans läroplan. 

 

Hur ser vårdnadshavare på lek? 

 

Av resultatet framkommer det att lek i förskolan är något som är roligt och att barnen av leken 

kan lära sig många saker som exempelvis att bearbeta upplevelser och omvärlden. De leker 

både rollekar och liknade lekar och de leker med leksaker och sådant som de tycker är roligt, 

prövar på olika saker, bygger och på så sätt utforskar de hur saker fungerar. Gemensamt för 

alla lekar är att de medför ett lärande i form av bearbetning eller utforskning av verkligheten 

genom att fantisera. Lek är samspel eftersom de leker tillsammans med andra barn och av 

resultat kan man se att i lek är samspelet viktigt för lärandet och utvecklingen anser 

vårdnadshavarna. Barn erövrar världen genom att leka och de leker till exempel rollekar 

tillsammans med andra barn och på så sätt lär de hur omvärlden fungerar. De tar med sina 

upplevelser och erfarenheter ur verkligheten in i leken och genom leken stimuleras fantasin. 

Konstruktionslek och liknande lek är en annan lek där de lär sig hur omvärlden fungerar, då 

använder de sina tankar och funderingar på hur saker fungerar och de prövar det tillsammans 

med andra barn eller för sig själva (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

 

Lek är viktigt för utvecklingen och lärandet anser vårdnadshavarna. Förskolan fick sin första 

läroplan år 1998 och den reviderades år 2010 och då fick leken ännu mer fokus och det står att 
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lek är viktigt för barns utveckling och lärande (Skolverket, 2010). En annan forskning där det 

också framkommer att barns utveckling är viktigt är en forskning som bygger på 

förskolechefers uppfattning om bland annat vårdnadshavare och vad de anser är viktigt för 

barnen och vad de vill ha reda på om barnen av pedagogerna. Där framkommer att vilka 

förmågor deras barn utvecklar, och om deras barn utvecklas som de ska utifrån deras ålder 

och hur de fungerar i gruppen är i fokus hos vårdnadshavarna (Brodin och Renblad, 2010).   

 

Det som framkommit i min studie på hur vårdnadshavare ser på lek skiljer sig inte på vad 

tidigare forskning säger att lek är. Vad lek är har det forskats mycket om så det är förklaringen 

till det anser jag. Resultatet på min studie stämmer också bra överens med vad det står om lek 

i förskolans läroplan. Det kan vara så att de vårdnadshavare som svarat på mina frågeformulär 

är insatta i förskolans uppdrag och dess styrdokument.  

 

Vad anser vårdnadshavare att barn utvecklar och lär sig genom 

lek?  

 

Av resultatet framkommer att vårdnadshavarna anser att genom lek så utvecklas många olika 

förmågor och färdigheter och genom lek så får de möjlighet att bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter och för att förstå sig själv och sin omvärld. Med hjälp av sin fantasi så förstår 

de verkligheten genom leken. Genom rollek och liknande lek utvecklas fantasin men även i 

andra lekar och aktiviter i samspel med andra barn och pedagoger anser vårdnadshavarna. 

Genom lek så stimuleras språket eftersom de måste kunna uttrycka sig så att de förstår 

varandra, fantasin och kreativiteten utvecklas när de tänker och känner sig in i någon annans 

situation (Pramling Samulesson & Sheridan, 2006).  

 

Lek utvecklar den sociala förmågan och samspelet med andra barn och hur man ska vara mot 

varandra och lära sig att förstå varandra. Genom lek får de möjlighet att bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter och både för att förstå sig själva och för att förstå sin omvärld anser 

vårdnadshavarna. Både Ivarsson Jansson (2001) och Persson (1994) har i sina forskningar om 

vårdnadshavares uppfattning om förskolan som ett komplement till hemmet fått reda på att 

det som var förskolans viktigaste uppgift var att stimulera barns sociala utveckling. Även i 

Markströms (2005) avhandling betonar vårdnadshavarna social utveckling och också att för-

skolan ska vara rolig för barnen. Det som skiljer på min studie jämfört med ovanstående stu-

dier är att i min studie utvecklas sociala förmågor och samspel genom lek, i ovanstående stu-

dier är det hela förskolans verksamhet som det utvecklas genom, där framgår det inte genom 

vilka aktiviteter det utvecklas.  

 

Jag blev väldigt förvånad över vårdnadshavarnas uppfattning om lek i förskolan och vad de 

ansåg att barn utvecklar och lär sig genom lek. De är så kunniga och jag hade inte förväntat 

mig så många bra, långa och välformulerade svar. De är väldigt medvetna om vad för slags 

lekar de leker, varför de leker dessa lekar och vad de utvecklar och lär genom de lekarna. Så 
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det som jag hört många vårdnadshavare säga ”in och lek och busa nu” är antagligen bara nå-

got som de säger eller så är det de som valt att inte svara på mitt frågeformulär som säger så. 

De svarade helt tvärtemot vad jag ansåg när jag hade mina barn på förskola eftersom jag var 

nöjd med att de trivdes och hade roligt.  

 

Jag vet inte vad jag förväntade mig för svar eftersom det var därför jag ville undersöka detta 

område men att de skulle vara så medvetna om lek i förskolan det trodde jag aldrig. Mycket 

nyttig och intressant information har jag fått ta del av som jag tar med mig i mitt yrke som 

pedagog för att kunna utforma en verksamhet där barnen har roligt och får leka samtidigt som 

de utvecklas och lär. Jag som pedagog ska arbeta utefter förskolans uppdrag, och i och med 

denna studie så vet jag att jag även arbetar utefter vårdnadhavarnas perspektiv. Mycket värde-

fullt för mig som pedagog att veta att de anser att den sysselsättningen som präglar förskolans 

verksamhet samtidigt utvecklar deras barn på så många olika områden.  

 

Mitt syfte var att få insikt i vårdnadshavarnas perspektiv på lek i förskolan och lekens bety-

delse för barns utveckling och lärande enligt vårdnadshavarna eftersom förskolan ska ha ett 

nära samarbete med hemmen och för att lek är ett av förskolans viktigaste uppdrag. Jag har 

inget minne av förskolans läroplan när jag hade mina barn på förskola utan det är något som 

jag fått ta del av när jag började min utbildning. Kanske var det så att förskolan då inte var 

lika bra på att förankra förskolans läroplan i verksamheten och synliggöra den för vårdnadha-

varna som de är idag. På något sätt har ju vårdnadshavarna i min studie fått ta del av den och 

blivit medvetna om dess innebörd skulle jag tro eftersom de svarat så som de svarat.  

 

Slutreflektion 
 

Jag anser att med vårdnadhavarnas svar på frågeformulären har jag fått svar på mitt syfte och 

jag anser också att jag kan bidra med ny kunskap inom området eftersom jag inte kunde hitta 

tidigare forskning som berörde hur vårdnadshavarnas uppfattar lek i förskolan. Det kan jag 

visa genom min studie. Däremot vad lek är så är resultatet i min studie liknande som 

framkommit i tidigare forskning om lek. 

 

Jag hoppas att resultatet av min studie kan inspirera pedagoger i förskolan att lägga fokus på 

lek eftersom vårdnadshavarna har visat i min studie att de anser att lek är viktig för barnens 

utveckling och att det även står i förskolans läroplan att lek har stor betydelse för utveckling 

och lärande och eftersom vi som pedagoger ska arbeta utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 

2010). 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Nu har jag fått ta del av vårdnadshavarnas perspektiv på lek i förskolan. Nästa steg skulle vara 

att ta reda på barnens perspektiv för att kunna göra verksamheten så bra som möjligt för dem 
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ur deras perspektiv och samtidigt ta hänsyn till vårdnadhavarnas perspektiv. En sådan studie 

skulle bygga på intervjuer och kanske också observationer av barn. Prata med dem för att få 

deras uppfattning och observera dem i leken, vad de leker med och hur de leker.   
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Bilaga 1, Informationsbrev enkätundersökning 
 

Jag studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet och har precis påbörjat mitt 

examensarbete som handlar om vad lek innebär för utveckling och lärande i förskolan ur 

vårdnadshavarnas perspektiv. Den lek jag menar är den lek där barnet själv väljer vad det vill 

leka med för sig själv eller tillsammans med andra, den lek som inte är styrd och planerad av 

pedagogerna. 

 

Mitt syfte med min undersökning är att ta reda på vad lek innebär för utveckling och lärande i 

förskolan ur vårdnadshavarnas perspektiv.   

 

Bakgrunden till att jag intresserar mig för detta är att när jag själv hade mina barn på förskola 

så var jag nöjd med att de trivdes och hade roligt tillsammans med andra barn. Jag var inte 

medveten om allt de utvecklar och lär sig genom leken. Därför vill jag undersöka 

vårdnadshavarnas perspektiv på vad lek innebär för utveckling och lärande i förskolan. Jag 

kopplar detta till läroplanen där det står: 

 

 ”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” 

(Skolverket, 2010, s.6). 

 ”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 

barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” (Skolverket, 2010, s.13). 

  

För att jag ska kunna genomföra min studie behöver jag vårdnadshavarnas hjälp med att svara 

på några frågor. Det är helt anonymt och svaren kommer att behandlas konfidentiellt och efter 

godkänd uppsats så kommer frågeformulären att förstöras. Jag inriktar mig på barn i åldrarna 

1-4 år så jag vill vända mig till vårdnadshavarna på avdelningarna Stenen, Stubben, Granen 

och Eken. Ett frågeformulär per barn tillsammans med informationsbrev och svarskuvert som 

de sedan kan lämna till någon av pedagogerna på respektive avdelning. Enligt 

samtyckeskravet ska jag ha deras samtycke innan undersökningen påbörjas och det anser jag 

att jag får genom att de väljer att fylla i frågeformuläret. 

 

Jag hoppas jag får Ditt godkännande för att genomföra denna undersökning och att Du 

informerar berörda pedagoger på de avdelningarna som jag kommer att vända mig till att jag 

dyker upp någon dag den närmsta veckan och delar ut materialet. 

 

Tack på förhand! 

 

Therese Persson 

Om Du har några frågor kan Du maila mig på: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2, Informationsbrev frågeformulär om lek 

 

Jag studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet och har precis påbörjat mitt 

examensarbete som handlar om vad lek innebär för utveckling och lärande i förskolan ur 

vårdnadshavarnas perspektiv. Den lek jag menar är den lek där barnet själv väljer vad det vill 

leka med för sig själv eller tillsammans med andra, den lek som inte är styrd och planerad av 

pedagogerna. Jag vill få reda på vilken syn ni har på leken i förskolan och vad ni anser att ert 

barn utvecklar och lär sig.  

 

För att jag ska kunna genomföra min undersökning så behöver jag er hjälp med att svara på 

några frågor. Det är helt anonymt och svaren kommer att behandlas konfidentiellt och efter 

godkänd uppsats så kommer frågeformulären att förstöras. Skulle ni skriva mer än vad som 

får plats på de rader som jag gjort på formuläret använd ett separat papper, skriv bara frågans 

nummer så jag vet vart det hör. Enligt samtyckeskravet så ska jag ha ert samtycke innan 

undersökningen börjar och det får jag genom att ni väljer att fylla i frågeformuläret. 

 

Jag hoppas att ni vill hjälpa mig med att fylla i frågeformuläret och lämna det i bifogat kuvert 

till någon av pedagogerna på förskolan senast fredag den 24 april.  

 

Tack på förhand! 

 

Therese Persson 

Om Du har några frågor kan Du maila mig på: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 3, Frågeformulär 

 

Frågeformulär 

 
Leken är ett av förskolans viktigaste uppdrag och när förskolans läroplan reviderades 

(Skolverket, 2010)
1
 av Utbildningsdepartementet så fick lekens betydelse en mycket större 

roll i förskolans uppdrag än vad den haft tidigare. Följande är ett utdrag från ett av förskolans 

styrdokument, och något som förskolan ska förhålla sig till:  

 

”Att främja barns lek och skapande och se detta som ett viktigt sätt för barn att utvecklas, 

samspela med andra och som en del av lärandet liksom ett sätt att bearbeta intryck och hitta egna 

uttryck för sina upplevelser är ett av förskolans viktigaste uppdrag och ingår i den svenska 

förskolepedagogiska traditionen” (Utbildningsdepartementet 2010, s.5)
2
.  

 

1. Vad tänker du på när du hör uttrycket lek i förskolan? 

 
 

 

 

 

2. Om du tänker på ovanstående citat. Vad betyder lek i förskolan för dig?  

 

 

 

 

3. Om du tänker på ovanstående citat. Vad betyder lek i förskolan för ditt barn enligt din 

uppfattning? 

 

 

 

 

4. Vad har du för uppfattning att ditt barn gör när det leker i förskolan?  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket 

2
 Utbildningsdepartementet. (2010). Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i  

förskolans läroplan. U10.027. http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/89/51/20e75aa2.pdf 
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5. Om du tänker på svaret på ovanstående fråga. Varför är det viktigt för ditt barn att göra det 

som det gör i leken enligt din uppfattning? 

 
 

 

 

6. Vilka förmågor utvecklar och lär ditt barn genom lek i förskolan?  

 

 

 

 

7. På vilket sätt utvecklar ditt barn fantasin genom lek i förskolan?   

 

 

 

 

8. Vilka förmågor utvecklar och lär ditt barn genom lek i förskolan i sin möjlighet till att 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter enligt din uppfattning? 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen!  

 

Therese Persson 

 

 

 


