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Leken har kommit att bli ett verktyg för lärare med uppgift att utveckla kunskaper hos eleverna på 

ett roligt sätt. Att leken ska vara kul, frivillig och fantasifull begränsas av synsättet att den ska lära 

eleverna en mängd viktiga och nyttiga kunskaper som kan behövas i vuxenlivet. 

Syftet med studien är att synliggöra olika lärarkategoriers uppfattningar om lek och vad den har för 

betydelse för elevernas utveckling. 

De frågor som ligger till grund förarbetet är:  

 Hur beskriver de olika lärarkategorierna begreppet lek? 

 Vad har leken för betydelse för elevernas utveckling enligt de olika lärarkategorierna?   

Studien baseras på en bred lekteori och har genomförts med semistrukturerade intervjuer  

Lärarna i studien har en komplex och mångsidig syn på lek som kan ses som ett hinder. Genom att 

samarbeta över verksamhetsgränserna och diskutera uppfattningar som är förgivettagna kan 

lärarkategorierna få en större förståelse för varandras arbete och det gemensamma uppdraget. 

 

Sökord: Lek, lekteori, fritidslärare, lärare, lekens betydelse, barns utveckling, lekteori, kvalitativ 
intervju. 
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Inledning 

Det har utformats lekteorier och tankar om lek på många olika vis och definitioner om vad 

lek är finns i mängder (Kane, 2011; Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Øksnes, 

2011, Carse, 1986; Sutton Smith, 1997). Leken har fått stor betydelse i vår kultur och det 

är en rättighet för barn att få leka (UNICEF Sverige, 2016). Då barnen i Sverige tillbringar 

en stor del av sin dag i skola och fritidshem som elever ska skolans verksamheter i sin tur 

erbjuda eleverna lek. Lekens betydelse understryks i läroplanen (Skolverket, 2011) där 

leken påstås vara en väsentlig del i det aktiva lärandet hos eleverna. Då lärare i fritidshem 

är delaktiga i elevernas hela skoldag bör deras uppfattningar om vad lek är komplettera 

klasslärares uppfattningar. I de allmänna råden för fritidshemmet (Skolverket, 2014) 

beskrivs leken som en möjlighet för eleverna att utveckla turtagning, kreativitet, 

koncentration och uthållighet vilket i sin tur kan bidra till ökad måluppfyllelse för 

eleverna. Eleverna befinner sig i en pedagogisk arena där lärare i förskoleklassen, 

fritidshemmet och skolan samarbetar över verksamhetsgränser för att på så vis skapa en 

trygg och god miljö för utveckling och lärande. Samarbetet mellan lärarna i skolan ska 

präglas av ett utbyte av erfarenheter, kunskaper och ömsesidigt intresse för elevernas 

lärande och utveckling (Skolverket, 2011). Det är då viktigt att de lärare som arbetar i 

skolan har kännedom om vad lek är och hur den kan gå till.  Enligt styrdokumenten verkar 

lärarna i skolan vara överens om att det sker ett lärande i leken men vad har leken för 

betydelse för elevernas utveckling? Vad har leken egentligen för betydelse för elevernas 

utveckling när den får utrymme i undervisningen och har de olika lärarkategorierna 

samma förhållningssätt gentemot elevernas lek?  

  

Det här examensarbetet är inspirerat av en forskningsöversikt sammanställt av Falkner 

och Ludvigsson (2016). Översikten behandlar aktuell forskning kring fritidshem och 

fritidspedagogik och genom sitt arbete har  Falkner och Ludvigsson funnit att det saknas 

forskning om lek och lekens betydelse för elevernas utveckling. De menar också att 

diskussionen mellan lärarkategorier om  lekens betydelse saknas. Med utgångspunkt i 

Falkner och Ludvigsson (2016) begränsas det här arbetet till att röra lärare i skola och 

fritidshem och deras uppfattningar om lekens betydelse.  

 

Kunskapen som studien resulterar i används med fördel av lärare i skolan och i 

fritidshemmet så att diskussionen om lekens betydelse kan utvecklas och förhoppningsvis 

leda till en bättre förståelse för det gemensamma uppdraget som lärare i grundskolan har.  
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Syfte  

Syftet med studien är att synliggöra hur olika lärarkategorier beskriver sina uppfattningar 

om lek och vad den har för betydelse för elevernas utveckling. 

 

Forskningsfrågor 

 Hur beskriver de olika lärarkategorierna begreppet lek? 

 Vad har leken för betydelse för elevernas utveckling enligt de olika 

lärarkategorierna?   

 

Bakgrund  

Vad är lek?  

Leken har ofta framställts som en oskyldig och lustfylld aktivitet där barn skapar mening 

och sammanhang i sin tillvaro. Leken har även fått plats i FN’s konvention om barns 

rättigheter och har därmed blivit en plikt för vuxna att tillhandahålla (UNICEF Sverige, 

2016). Den rådande uppfattningen om leken i skolans värld tillhör ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv där leken saknar egenvärde och främst används som 

ett verktyg för att komma åt lärande och kunskap (Falkner & Ludvigsson, 2016). Kane 

(2011) har som lekforskare försökt att definiera vad lek är och hon delar många forskares 

uppfattningar om att den är svår att definiera. Kane (2011) har lyckats identifiera två 

gemensamma punkter som de flesta forskare verkar vara överens om: att leken är en 

process och att i leken bestämmer barnen vad, när, hur och varför det som sker sker. Kane 

sammanfattar de gemensamma punkterna till att leken är en inre drivkraft som inte har 

förutbestämda mål utan den finns där för sin egen skull. För att fördjupa förståelsen av 

vad lek är och påvisa dess lustfyllda innehåll har forskare försökt att sätta leken i motsats 

till andra begrepp. Exempelvis har leken fått motsatsord som allvar, tävling, arbete och 

skola (Grieshaber & McArdle 2010; Kane, 2015).   

 

Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra hur olika lärarkategorier beskriver sina 

uppfattningar om lek och vad den har för betydelse för elevernas utveckling. Lärare i 

skolan och fritidshemmet kan uppfatta lekens betydelse på olika sätt och det är därför 

svårt att ansluta sig till bara en teori kring lek. Eftersom utsagorna ifrån respondenterna 

i undersökningen kan variera är det intressant att ge ett så brett perspektiv på lek som 

möjligt. Sutton- Smith (1997) har använt lekretorik som begrepp när han beskriver de 
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vanligaste sätten att tänka kring begreppet lek. Han påstår att alla på ett eller annat sätt 

kan ansluta sig till något av dessa perspektiv. 

 

Lek som utveckling 

Enligt Jensen (2013) härstammar det här synsättet ifrån en evolutionär/ biologisk 

forskningstradition. Människors lek studeras i förhållande till djurs lek och det som 

framförallt skiljer dem åt. Människans lek antas vara unik genom att en känsla för moral, 

rätt och fel kan utvecklas genom leken. I sociala grupper, både hos djur och människor, 

måste ett visst upprätthållande av regler finnas. De som leker antas utveckla en känsla av 

tillit och tillhörighet. Sutton–Smith (1997) beskriver perspektivet som ett försök att se de 

färdigheter; mentala, emotionella, fysiska, motoriska, fantasifulla, kreativa, sociala och 

kognitiva som leken antas utveckla. Øksnes (2011) kopplar ihop  perspektivet med Piagets 

utvecklingsstadier.  

 

Lek som identitet 

Genom att vara delaktiga i grupper och delta i traditioner kan identiteten hos individer 

stärkas. Vi, i gruppen, har samma syn på ett visst fenomen eller vi i detta laget hejar fram 

vår idol. Att tillhöra, följa traditioner och delta skapar en gruppidentitet där individer 

känner att de tillhör. I leken kan olika identiteter utvecklas genom att barnen tar sig olika 

roller. De kan leka som barn, som flicka eller pojke, som bra på något eller dålig på något. 

Genom leken kan de identifiera sig själva och sina färdigheter och agera utefter dem 

(Sutton-Smith, 1997).  Carse (1998) menar att identiteten skapas i gemenskapen och vi 

utvecklas till att vara oss själva genom att relatera till andra individer.  

 

Lek som fantasi 

Perspektivet speglas av kreativitet och innovation och behandlar leken och dess 

möjligheter baserat på lekarens fantasifullhet. Sutton-Smith (1997) menar att fantasi har 

beskrivits som en sinnesstämning där frihet, oskuld och konst ofta ingår. Fantasin anses 

vara en del av barnets lek och allt kan hända. ”Vad händer om…?” är en fråga som får leken 

att fortsätta framåt i en obestämd riktning. Carse (1998) beskriver en typ av oändlighet 

där de som deltar i leken vill driva leken framåt genom att vara beredda på överraskningar 

och införliva dem i leken. Att leka med fantasin innebär att hela tiden ändra reglerna för 

leken och de ramar för hur leken kan lekas.    

 

Lek som lättsinnighet 

Lek är motsatsen till arbete, allvar och tvång. Den anses vara frivillig, lustfylld och 

oproduktiv trots att den kan uppfattas som allvarlig för de som deltar i den. Leken har en 
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naturlig funktion hos människan och anses vara grunden till de kulturer vi lever i 

(Huizinga, 2004).  Barnens egna spontana lek anses av många vara meningslös om den 

inte sätts in i ett annat perspektiv men Sutton–Smith (1997) anser att lekens lekfullhet 

har ett värde i sig. Øksnes (2011) beskriver livet i två dimensioner när hon använder orden 

vardagligt och karnevaliskt. I det vardagliga livet råder normer och samhällsregler och i 

det karnevaliska livet kan alla normer sättas åt sidan. Det är i karnevalen som skrattet och 

glädjen i leken finns och det är det som lockar fram lekens väsen. Leken blir självstyrande, 

och leken bibehålls genom att deltagarna låter den utvecklas dit den vill. Då studien 

undersöker lärarkategoriers uppfattningar om begreppet lek behövs en bred syn på vad 

lek antas vara. Jag har valt att utgå ifrån alla de perspektiv som beskrivits ovan och 

använder dem som komplement till varandra. Genom att se på lek som utveckling kan jag 

se hur elevens identitet formas. Genom fantasin och lättsinnigheten finner eleven vägar i 

sin utveckling och sitt identitetsskapande.  

 

Sammanfattning 

Sutton- Smith (1997) har sammanställt olika lekretoriker som tillsammans försöker skapa 

en helhets bild på vad lek är. Under rubriken Lek som utveckling beskrivs ett synsätt på 

lek där allt det som skiljer människors och djurs lek åt är unikt. I leken utvecklas förmågan 

att förstå vad som är rätt och fel samt en moralisk uppfattning om sociala regler.  

Att se på leken som identitet är ett sätt att se på tillhörighet och gemenskap. Genom att 

tillhöra grupper och genomföra traditioner utvecklas barnets identitet. Lek som fantasi 

innehåller synsättet att fantasi och kreativitet utgör gränsen för var lekens gräns går. Allt 

är möjligt och leken bereder sig på överraskningar. Lek som lättsinnighet behandlar 

lekens lust. Att leken är motsatsen till arbete, allvar och tvång. I leken kan normer och 

regler sättas ur spel och leken utvecklas dit den vill.    

Tidigare forskning 

Under den här rubriken kommer lekens betydelse att presenteras i förhållande till vad 

leken används till och vad den anses utveckla. Avsnittet delas in i rubrikerna: lek, vad 

utvecklas i leken, att använda lek som ett verktyg, lekens värde och  sammanfattning.  

 

Lek  

Lek  är ett stort och komplext begrepp som svårligen låter sig definieras på ett sätt som 

ger förståelse för dess helhet. Scott G. Eberle (2014) har försökt att definiera 6 

grundelement som lek innehåller och utefter dessa satt upp kriterier för vad lek är. Genom 

att identifiera lekens grundelement som förväntningar, överraskningar, nöje, förståelse, 
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styrka och balans har Eberle skapat en definition av lekens innehåll. För att en lek ska 

kunna kallas lek måste den innehålla dessa element samt uppfylla kriterierna om 

meningslöshet, frivillighet, lust och regelstyrning. Eberle(2014) har problematiserat vårt 

behov av att definiera begreppet lek och ifrågasätter om det ens är möjligt att definiera 

begreppet. Genom att identifiera vad lek innehåller och hur lek går till kommer Eberle 

själv så nära en definition som han anser är möjligt. Knutsdotter Olofsson (2003) utgår 

ifrån utvecklingspsykologiska tankar med fokus på kommunikation och socialt samspel 

när hon diskuterar lek. Hon beskriver leken hos barn som en förflyttning mellan olika  

verkligheter. Det är fantasin som sätter gränsen för leken och den verklighet som leken är. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) ser barns lek som ett meningsskapande av 

de livsvärldar de befinner sig. Leken är också en definition på mänskligt beteende där 

upptäckten av jaget, och livet sker (Henricks, 2012). Leken kan identifieras genom de 

signaler lekaren sänder ut till sin omvärld. Genom att använda speciella rörelser och  

samtalstoner kan lekaren förmedla lek till omgivningen (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Trots att leken kan sättas in i sammanhang där dess innehåll förklaras ser Eberle (2014) 

inte dess definition. Tanken förklaras tydligt genom citatet:  

 

To try to define play by naming it’s functions or listing it’s beneficial effects would be like 

trying to define art by where we hang it or by counting the brusch strokes on a canvas. (Eberle, 

2014. S. 217) 

 

Citatet ovan ger en bild av hur svårt det är att definiera begreppet lek. Om en konstnär 

skulle beskriva en tavla genom att berätta hur många penseldrag den består av skulle inte 

känslan, motivet och färgerna synas. Det samma kan sägas om leken. Om vi bestämmer 

att den ska vara lustfylld och frivillig men ändå lyda under regler, kan då den aktivitet som 

många barn ägnar sig åt kallas för lek?  

 

Vad utvecklas i leken?  

Leken anses av många (Engdahl, 2011; Henricks, 2012; Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007; Knutsdotter Olofsson, 2003; Lynch, 2015)  vara ett socialt samspel där 

individer ingår i en gemenskap. Sociala förmågor så som turtagning, samförstånd och 

ömsesidighet utvecklas genom att leka. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver förmågan 

till turtagning som ett sätt för barnen att förstå och visa respekt. Genom att vänta på sin 

tur, vara tålmodig och dela på ansvar får barnen kunskaper i social kompetens. I 

samförståndet lär sig barnen att vara överens om vad leken går ut på och om de leker samma 

lek. I leken utvecklas också ömsesidighet där  deltagarna är jämlika och alla anpassar sig 

efter lekens regler. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) knyter ihop begreppen 

lärande och lek och anser att den utveckling som sker i lek är lärande. I leken kan lust, 



 

 

9 

fantasi, kreativitet, meningsskapande, kontroll och makt utvecklas och genom den 

utvecklingen lär sig barnen saker om sin livsvärld. I leken utvecklas barnets uppfattningar 

om sig själv, jaget och livet (Henricks, 2012). Henricks menar att leken utvecklar 

mänskliga beteenden som är socialt accepterade av samhället. I leken engagerar sig 

barnen i alla dess dimensioner och positioner och skapar en speciell bild av sin egen 

livsvärld. Engdahl (2011) har studerat förskolebarns utveckling av det ickeverbala språket 

i lek. Hon hittar resultat som tyder på att även små barn utvecklar sociala förmågor så 

som turtagning, empati och glädje samt social kompetens när de samspelar med andra i 

lek. Då leken anses vara viktig för barns utveckling och lärande (Lester, 2011) har den 

implementerats i skolans vardag och undervisning. Lester beskriver de vuxnas sätt att 

använda leken för att uppnå verksamhetens mål och för att barnen ska lära sig viktiga 

saker. Så genom att leken utvecklar barnens förmågor har den kommit att användas som 

ett verktyg för att eleverna ska utvecklas så mycket som möjligt.   

 

Att använda lek som ett verktyg 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) är förespråkare av att använda lek i 

undervisningen. Tillsammans har de studerat barns lek och samspelet mellan lärare och 

elever för att få syn på utvecklingen av barnens förmågor. Johansson och Pramling 

Samulesson påstår att det finns en dimension av lärande i leken samt en dimension av lek 

i lärandet. Genom studien har de funnit att relationen mellan lek och lärande är komplex 

och att det som barnen lär sig i leken inte alltid är planerat. Kunskapen som utvecklas är 

avgränsad av lärarens mål med lektionen och valet av undervisningsmetod. Lynch (2015) 

anser att lärare genom att ”ta in leken” i klassrummen kan utveckla barnens matematiska 

och skriftspråkliga kunskaper. Barnen deltar samtidigt i sociala sammanhang där social 

kompetens utvecklas. Lynch påstår att lärarna planerar vuxenstyrda aktiviteter och lekar 

som ska underlätta för eleverna att nå läroplanens mål. 

Grieshaber och McAdler (2010) anser att barnen vägleds in i ett sätt att tänka, vara och 

fungera utifrån ett vuxenperspektiv på vad lek är och vad den kan föra med sig för nytta. 

De påstår att lärare redan i förskolan går in i leken och petar i den för att visa vad som är 

nyttig kunskap och vad som är mindre nyttig kunskap. På det viset använder lärare leken 

tidigt som ett verktyg för barnens utveckling av nyttiga kunskaper. Det som anses vara 

nyttigt kan styras av lärare och politiker i samhället. Tullgren (2003) har lyft hur 

förskolans politiska styrning påverkar barns lek. Genom att studera leken i verksamheten 

genom ett konstruktionistiskt perspektiv har Tullgren funnit att lärare använder leken 

som ett verktyg för att utveckla nyttiga färdigheter och bra uppförande hos eleverna. 

Lärarna är med och påverkar elevernas lek hela tiden och styr den i den riktning 

styrdokumenten vill att den ska gå. Sammanfattningsvis har Tullgren beskrivit lärarnas 
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användande av leken som ett verktyg att fostra barn in i den rådande samhällsnormen. 

Istället för att se lek som ett verktyg för vuxna att fostra barn använder Kane (2015) lek 

som ett verktyg att pröva verksamheten. Genom sin aktionsforskning med fritidshem i 

England och Sverige har Kane funnit olika lekpraktiker som fritidshemmen erbjuder. Den 

vanligaste uppfattningen av lek var att den utvecklar social kompetens och att det är 

utveckling av elevernas sociala förmågor som fritidshemmen erbjuder. I studien visar 

Kane hur leken kan användas för att testa verksamheten och dess innehåll.  Genom att 

medvetandegöra verksamhetens sätt att tala om lek och hur de erbjuder lek öppnar 

praktiken upp för en förändring. Trots lekens alla fördelar förekommer det delade 

uppfattningar om vad leken har i skolan att göra och om det inte är mer önskvärt att 

utveckla akademiska kunskaper. Øksnes (2011) har beskrivit en oro över hur skolan 

använder lek och att lekens betydelse avgränsas till att röra kognitiva aspekter. Hon menar 

att elevernas egen fria lek försvinner och att vuxna blandar sig i allt mer.  

 

 Lekens värde 

Ofta så har leken framhållits som ett magiskt medel som är till för att lära barn nyttiga 

kunskaper (Grieshaber & McAdler, 2011; Lester, 2011). Grieshaber & McAdler (2011) 

utgår ifrån ett utvecklingspsykologiskt synsätt där lek och lärande tas för givet att påverka 

varandra. De har valt att problematisera synen på lek som lärande och funnit tankar om 

lek som inte är gemensamma med den idylliska, romantiska och oskyldiga uppfattningen 

som leken ofta är i vår kultur. Lester (2011) anser att detta smala synsätt på leken och dess 

betydelse är en fallgrop där lekens egenvärde är nästintill omöjligt att isolera ifrån 

lärandekontexten och att vuxna har funnit det legitimt att ingripa i leken så att den 

innehåller ”rätt” värde. Grieshaber och McAdler (2011) vänder på dessa uppfattningar och 

hänger sig åt att beskriva leken ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. De vänder på 

begreppet lek och hittar en sida av leken som de inte alls anser vara lustfylld eller oskyldig. 

Grieshaber och McAdler har ställt sig frågorna vem leken ska vara kul för och om det finns 

något som kan kallas för naturlig lek.  I Lynch (2015) netnografiska studie om 

amerikanske skolor har lärares uppfattningar om leken och dess betydelse studerats. 

Syftet med studien var att finna effektiva strategier för lärare att tillämpa lek i sin 

undervisning och resultatet visar att lärarkategorier är oense om lekens betydelse. Trots 

att forskningen visar att leken är viktig för lärandet och utvecklingen anses leken inte få 

plats i skolan. Dess utrymme och plats ifrågasätts. Lynch har funnit att politiker, rektorer 

och kollegor ställer leken i underläge gentemot akademiska kunskaper och att leken på 

det viset får en liten eller ingen status alls.  
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Sammanfattning  

Leken utvecklar förmågor som social kompetens och turtagning (Henricks,2012. 

&Knutsdotter Olofsson, 2003); fantasi, kreativitet och lust ( Johansson & Pramling 

Samulesson,2007); språkliga och matematiska kunskaper ( Lynch, 2015) . Då leken anses 

vara en viktig del av elevernas utveckling används den frekvent av lärare i skolan. Leken 

har på det viset kommit att bli ett verktyg för lärare med uppgift att utveckla kunskaper 

hos eleverna på ett roligt sätt. Trots att leken ideologiskt uppfattas som rolig och frivillig 

är den inte alltid det när den sätts i skolsammanhang. Grieshaber & McAdler (2011) 

ifrågasätter den västerländska synen på leken som oskyldig och lustfylld och menar på att 

leken kan ha en mörk sida som det sällan talas om. Då leken används som ett verktyg för 

att utveckla kunskaper hos elever försvinner mycket av lekens egenvärde i processen. Att 

leken ska vara kul, frivillig och fantasifull begränsas av synsättet att den ska lära eleverna 

en mängd viktiga och nyttiga kunskaper som kan behövas i vuxenlivet. 

 

Metod 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att samla information kring ämnet i studien. 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver kvalitativa metoder som en motsats till kvantitativa 

metoder. Den information som delges genom intervjuer, observationer eller analyser av 

texter och som inte är tänkta att analyseras med hjälp av kvantitativa metoder som 

statistik klassas som kvalitativa.  De kvalitativa metoderna har enligt Bryman (2011) en 

tolkande inriktning. Det material som samlas in används för att tolka världen genom 

respondenternas utsagor. För att synliggöra lärarnas uppfattningar om lekens betydelse 

för elevernas utveckling genomfördes kvalitativa intervjuer av 8 lärare. Intervjuerna har 

sedan transkriberats och analyserats i en tematisk analys.  

 

Urval  

Syftet med studien är att synliggöra olika lärarkategoriers uppfattningar om lekens 

betydelse och därför har jag valt att intervjua 2 olika lärarkategorier, lärare i klass och 

lärare i fritidshem. För att samla in underlag som hjälper till att svar på 

forskningsfrågorna i studien används ett målstyrt urval. Bryman (2011) rekommenderar 

denna typ av urval då forskaren vill intervjua personer som är relevanta för forskningen. 

I studien deltar 4 lärare i fritidshemsverksamhet och 4 lärare i skolklasser. 

Respondenterna i studien arbetar på en byskola i Jönköpings län. På skolan går det ca 250 

elever varav 75 är inskrivna på fritidshemmets två avdelningar. Eleverna som är inskrivna 

på den ”lilla” avdelningen är mellan 6-8 år och eleverna på den ”stora” avdelningen är 9-

11 år. Totalt arbetar fyra fritidslärare, tre resurspersoner och två förskolelärare i 

fritidshemmet.  
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Respondenterna i studien presenteras i tabellen nedan.  

 

Respondent Avdelnig/klass Yrkeserfarenhet ålder Utbildning 

Fritidslärare 

1 

Lilla 

avdelningen 

25 år 53 år Förskollärarutbildning 

Fritidslärare 

2 

Lilla 

Avdelningen 

5 år 35år Fritidspedagogutbildning 

Fritidslärare 

3 

Stora 

avdelningen 

27år 58år Fritidspedagogutbildning 

Fritidslärare 

4 

Stora 

avdelningen 

8år 50år Fritidspedagogutbildning 

Klasslärare 1 Åk 1 10 år 35år Lärare i grundskolans 

tidigare år 

Klasslärare 2 Åk 2 15år 40år Lärare i grundskolans 

senare år 

Klasslärare 3 Åk 2 8 år  34år Lärare i grundskolans 

tidigare år 

Klasslärare 4 Åk 3 5 år  30år Lärare i grundskolans 

tidigare år 

  

 

Val av metod 

För att synliggöra lärarnas uppfattningar användes metoden kvalitativ intervju. Kvale och 

Brinkman (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en metod där 

forskaren försöker förstå världen utifrån respondentens synvinkel. Genom den kvalitativa 

intervjun kan respondenternas erfarenheter och levnadsvärld åskådliggöras. Den 

kvalitativa intervjun är ett samtal där kunskapen om vardagslivet växer fram i samspelet 

mellan forskare och respondent. En kvalitativ intervju kan formas på olika sätt (Ahrne & 

Svensson, 2015) och olika varianter kan kombineras med varandra. Den formen som jag 

har valt för min studie är en semistrukturerad variant. Enligt Bryman (2011) utgår 

intervjuaren i en semistrukturerad intervju ifrån ett frågeschema (bilaga 2) där en rad 

olika frågor är uppställda. Frågorna behöver dock inte besvaras i samma ordningsföljd 

och följdfrågorna kan variera beroende på vilket svar respondenten ger. Frågor som inte 

ingår i frågeschemat kan ställas om den anknyter till ett svar som respondenten gett. Det 

ger ett intervjutillfälle som är flexibelt och där respondenten svarar med de erfarenheter 

och upplevelser som anses viktiga för att intervjuaren ska förstå. En vanligt 
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förekommande dokumentation av kvalitativa intervjuer är ljudinspelning och 

anteckningar (Ahrne & Svensson, 2015: Bryman, 2011: Kvale & Brinkman, 2009). 

Ljudinspelningen brukar därefter skrivas ut, transkriberas, för att på det viset bli lättare 

att analysera. Transkriptionen är en tidsödande process men den ger forskaren möjlighet 

att påbörja sin analys i ett tidigt stadium samt ger den forskaren möjligheten att reflektera 

över sin egen intervjuteknik. Kvale & Brinkman (2009) beskriver transkriptionen som en 

förvandling mellan ett språk till ett annat. Genom att översätta det talade språket till ett 

skrivet språk kan delar i talet försvinna. Det forskaren ställs inför är hur transkriptionen 

ska gå till. Jag har valt att genomföra transkriptionen så naturtroget som möjligt. Alla 

”mm” och ”oh” och så vidare har skrivits ut och pauser har markerats med punkter inom 

klammertecken. Avsikten med transkriberingen är att analysera intervjupersonens 

uppfattningar kring ett begrepp och det är därför viktigt att bibehålla språket. Vid 

transkriptionen har jag valt att bortse ifrån de olika händelser som inträffat under 

intervjun som uppfattats som störande och som inte har med intervjun att göra. De 

händelser som jag har valt att inte transkribera är avbrott av barn, kollegor, telefonsamtal 

eller nyfikna djur.  

Genomförande 

Innan jag påbörjade arbetet valde jag att läsa en forskningsöversikt (Falkner & 

Ludvigsson, 2016) om fritidshemmet och fritidspedagogiken. Det var med inspiration 

ifrån författarnas förslag om vidare forskning som idéen med studien växte fram. Då 

började arbetet med att söka efter relevant forskning. Jag började med en genomgång av 

kurslitteraturen, sökte efter mer litteratur på Jönköpings universitetsbibliotek och 

databasen ERIC. Jag har använt Google och Googlescholar för att bredda sökningen efter 

forskning kring ämnet lek. Intervjufrågorna som studien bygger på är framtagna för att ge 

svar på studiens forskningsfrågor. Enligt Bryman (2011) bör alla studier som innehåller 

intervjufrågor testa dessa i en pilotstudie för att försäkra sig om att frågornas innehåll är 

relevant, ger ett bra innehåll i svaren eller om frågornas ordningsföljd bör förändras. 

Intervjufrågorna i den här studien är testade på en lärare som arbetar i grundskolan samt 

en lärare som arbetar på ett fritidshem. Efter pilotstudierna förändrades ordningsföljden 

i intervjuguiden samt gjordes ett tillägg av förslag på följdfrågor för intervjuaren. Efter 

genomförandet av pilotstudien kontaktades de lärare i skola och fritidshem som jag ville 

intervjua. De kontaktades med informations brev (bilaga 1) och de frågor som intervjun 

innehöll. Sammanlagt deltog nio lärare; fem lärare i fritidshem och fyra lärare i klass. 

Intervjuerna genomfördes på platser som respondenten själv valt för att 

intervjusituationen skulle bli så naturlig och bekväm som möjligt och de varade mellan 

42-53 minuter. Efter genomförandet av intervjuerna kontaktades jag och ombads att 
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räkna bort en deltagares intervju. Genom att deltagarna deltar på frivillig basis och att de 

kan avsluta sin delaktighet när de vill tas inte den respondentens intervju med i resultatet 

och analysen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vikten av en ostörd, lugn och 

harmonisk miljö för att respondenterna ska känna sig trygga i situationen och det som 

intervjuerna har haft gemensamt med varandra i den här studien är att de har genomförts 

på den plats som respondenten själv valt. Det innebär att en intervju har genomförts 

under en promenad medan de andra har genomförts i enskilda rum sittandes. Fyra 

intervjuer har blivit avbrutna av kollegor, elever och telefonsamtal. De verktyg som har 

använts för att dokumentera intervjuerna har varit ljudupptagare (mobil och Ipad) samt 

penna och papper för anteckningar.  

Bearbetning och analys av material 

Vid bearbetningen av materialet användes utskrifterna av intervjuerna som genomförts. 

Till min hjälp hade jag färgpennor och en sax och arbetet med att läsa och hitta 

gemensamma teman i materialet tog fart. Syftet med studien är att synliggöra hur olika 

lärarkategorier beskriver sina uppfattningar om lek och vad den har för betydelse för 

elevernas utveckling. Det är då meningsfullt att leta efter gemensamma och skilda faktorer 

i de uppfattningarna som datamaterialet tillhandahöll. Vad säger egentligen lärarna i de 

olika yrkeskategorierna om lek?  Jag blev inspirerad av en analysmetod som innebär att 

koncentrera meningen i det sagda och utskrivna materialet. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver meningskoncentration genom att först skaffa sig en helhets bild av materialet 

för att sedan konstatera vilka de naturliga nyckeltemana är. Genom att tematisera de 

meningsbärande nyckelorden kan intervjuer analyseras utifrån dessa och bilda givna 

huvudteman för resultat. Nyckelorden i materialet sorterades efter dess meningar och 

begrepp ifrån klasslärare och fritidslärare blandades i olika högar. Arbetet med att sortera 

upp vem av de olika deltagarna som har sagt vad gjordes efter att huvudtemana i resultatet 

bestämts.  

Etik 

I följande avsnitt behandlas de forskningsetiska principer som forskare inom 

samhällsvetenskap och humanoria bör förhålla sig till. Enligt Vetenskapsrådet (HFSR) 

ska forskare förhålla sig till fyra generella regler, uttryckta som krav. Det första kravet för 

forskaren att förhålla sig till är informationskravet. De som deltar i studien har rätt att få 

information om vad studien handlar om och vilken roll deras deltagande har. Genom att 

beskriva studien och dess syfte har deltagarna i undersökningen fått del av information. 

De har läst informationsbrevet (bilaga 1) och har själva godkänt sitt deltagande i studien. 

Respondenterna deltar frivilligt i studien och de kan avbryta om de känner att de inte 
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längre vill delta. Fram till den dagen så arbetet publiceras kan de välja att avstå ifrån 

studien. Det andra kravet kallas för samtyckeskravet och det innebär att deltagarna själva 

avgör om de vill delta och hur länge de vill delta. Ett tredje krav behandlar konfidentialitet. 

De som deltar i studien har rätt att få sin information och personuppgifter skyddade så att 

utomstående inte kan spåra den. All information rörande respondenterna har 

avidentifierats och förvaras inte ihop med de transkriberade intervjuerna. Till sist är det 

viktigt att forskaren förhåller sig till nyttjandekravet och vad det är materialet i studien 

kommer att användas till. Den insamlade informationen ska användas för studiens syfte 

och ändamål. Den ska inte lånas ut eller användas i andra sammanhang. Det material som 

är insamlat för den här studien kommer att förstöras när arbetet väl är publicerat. 

(Vetenskapsrådet HFSR, forskningsetiska principer & Bryman, 2011).  

Trovärdighet 

En trovärdig studie innehåller både hög validitet och reliabilitet. Validitet beskrivs av 

Bryman (2011) som att studien undersöker det som utgetts i syfte och frågeställningar. 

Den här studiens syfte var att belysa olika lärarkategoriers uppfattningar om begreppet 

lek och har utgått ifrån dessa lärares utsagor. De som deltagit i studien har som 

huvudansvar att undervisa i klass eller i fritidshem.  

Studiens reliabilitet avgörs om undersökningen kan återskapas. Enligt Bryman (2011) 

används begreppet replikation och det betyder att samma studie ska kunna genomföras 

med andra aktörer vid en annan tid. I kvalitativ forskning är replikation något som 

problematiserar studiens trovärdighet då den sociala miljö som studien genomfördes i 

sällan eller aldrig kan återskapas. Det som gör studien trovärdig är att de frågor som ställts 

berör samma ämne och forskaren eftersträvar att inta samma roll som under alla 

intervjuerna. De olika beskrivningarna om lekens betydelse bekräftas genom excerpt och 

kopplingar till vilket teoretiskt synsätt som använts vid analysen. De som deltagit har alla 

tagit del av information gällande studiens syfte och vilka frågor som ska ställas.  

 

Resultat och analys 

Studiens syfte är att synliggöra olika lärarkategoriers uppfattningar om lekens betydelse 

för elevernas utveckling. I det här avsnittet förmedlas det resultat som kunde urskiljas i 

analysen av de intervjuer som genomfördes. Resultatet är indelat i tre teman och 

presenteras under rubrikerna: Att skapa rätt värld, att upptäcka sin omvärld och lekens 

verklighet. Under dessa rubriker kommer fritidslärares och klasslärares gemensamma 

och skilda uppfattningar att presenteras.  
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Att skapa rätt värld 

Utifrån lärarnas berättelser om leken och dess betydelse uppkom temat att skapa rätt 

värld. Det gemensamma för respondenternas uttalanden är att leken är ett verktyg för 

eleverna som de skapar sin omvärld genom. ”- Ja dom ser det.. dom kanske leker affär och 

då leker dom som de ser i en affär inne i stan…de skapar sig sin omvärld genom leken” ( 

Fritidslärare 3). Det kan förklaras genom det evolutionära/ biologiska synsätt som Jensen 

(2013) utgått ifrån. Synsättet förklarar att det unika för människans lek är att den 

utvecklar en känsla för rätt och fel. Genom att upprätthålla de gemensamma regler som 

finns i de sociala grupper som eleverna ingår i kan tillit och tillhörighet utvecklas genom 

lek. I leken finns möjligheten att testa gränser och ta till sig kunskap som är nyttig för det 

fortsatta livet eller i livet som vuxen.  I leken utvecklar eleverna kunskap om vilka normer 

och gränser som samhället bygger på och de får förståelse för sociala koder och oskrivna 

regler för hur de ska uppföra sig. ” - …men i grunden är ju leken bra eftersom jag sa innan 

att den syftar till att forma dig som människa” ( Lärare 2).  

De lärare som deltog i intervjuerna uppfattar att eleverna behöver hjälp i sina lekar så att 

de kan leka på rätt sätt. Om leken inte anses vara av god natur eller sund för de delaktiga 

i leken bör den avbrytas. ”- det är en början till lek men det kanske inte utvecklas så.  man 

behöver hjälp att komma vidare..”(Fritidslärare 4). Lärarkategorierna ser det som en 

gemensam uppgift att hjälpa eleverna att leka på rätt sätt så att de kan utvecklas i den 

riktning styrdokumenten visar åt. Grieshaber och McAdler (2011) beskriver fenomenet 

som att vuxna i skolan vägleder eleverna till att tänka och agera på ett sätt som anses vara 

rätt. Genom ett vuxenperspektiv på lek styrs eleverna till att utveckla den värld som vuxna 

vill att de ska skapa. I de styrdokument som skolan har att förhålla sig till finner lärare 

den politiska syn på utveckling och lek som de ska arbeta utifrån (Lester, 2011; Tullgren, 

2003). Då lärarna känner ansvaret att ingripa i lek och se till att eleverna leker rätt lekar 

på rätt sätt ses leken mer som ett verktyg för att uppnå mål i verksamheten. 

Respondenterna anser att leken är ett verktyg för eleverna att skapa sin omvärld men de 

ingriper och hjälper eleverna att skapa rätt värld. Kane (2015) menar att verksamheterna 

innehåller det som lärarna pratar om när det gäller lek. Om lekdiskursen innehåller lek 

som sociala samspel är det sociala samspel som verksamheten erbjuder. Om den 

vanligaste uppfattningen om lek hos lärarna är att den ska vara rätt och innehålla rätt 

saker kan Kane (2015) hjälpa oss förstå lärarnas behov av att rätta leken.  Lynch (2015) 

har beskrivit det som att lekens status försvinner då lärare har förmågan att se till 

kunskapsutveckling i ämnen istället för i lek. Så trots lärarnas uttalanden om leken som 

viktig och bidragande till elevernas utveckling anser de gärna att leken används på rätt 
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sätt vid rätt tillfälle. Øksnes (2011) har beskrivit det som att elevernas egen fria lek 

försvinner och vuxna blandar sig i allt de gör.     

 

Att upptäcka sin omvärld 

Genom att uttrycka leken som gränslös har respondenterna i studien avslöjat en syn på 

lek som sammanfaller med Sutton-Smith (1997) retorik lek som fantasi. Den 

gemensamma uppfattningen kring lek under den här rubriken är att den upptäcker 

världen och hur den fungerar. Till skillnad ifrån att skapa sig sin värld och bygga den med 

hjälp av lärare, normer och samhället så upptäcker eleverna världen genom att prova den.  

” - dom får uppleva konsekvenser på deras nivå så dom förstår.. vi säger nånting då går 

det inte fram. Det är ju bara nånting teoretiskt det är bara jord i luften när vi pratar med 

dem men i leken får de uppleva hur det funkar.” (Lärare 2). Engdahl (2011) beskriver 

förskolebarns förmåga att utveckla ickeverbal kommunikation. Barnen testar att le och får 

ett leende tillbaka vilket visar att de lär sig av sina handlingars konsekvenser. Alla som 

deltagit i studien har beskrivit elevernas möjligheter att upptäcka hur världen fungerar 

och att de genom leken kan uppleva vad som händer i världen. Vad händer om..? är frågan 

som vägleder eleverna och det är också svaret på frågan som får dem att upptäcka världen.  

I leken finns inga krav på rätt och fel, det finns inga gränser för det som är möjligt och 

eleverna kan se sin omvärld och upptäcka den genom sina handlingar. ”Leken, det är ju 

deras sätt att se..att tänka om världen.. deras verklighet” ( Lärare 4). Samtidigt kan 

resultatet ge en tvetydig bild av leken och dess upptäckande egenskaper. Bland 

fritidslärarna finns uppfattningen att lek inte går att undervisa i för det är barnets egna 

initiativ som är grunden för leken och upptäcktsfärden i världen. Henricks (2012)  

beskriver att barnen engagerar sig i leken och tar lekens alla positioner och utvecklar 

genom det en speciell bild av sin livsvärld.  Lärarna i klass delger uppfattningar som att 

leken är ett tidsfördriv. När eleverna ifråga inte har något bättre för sig så upptäcker de 

världen och försöker hitta sin förmåga att leka. Johansson och Pramling Samulesson 

(2007) påstår dock att det finns en dimension av lärande i lek och att barnen lär sig saker 

genom att leka, även om det kanske inte är planerat eller går att kartlägga. 

Respondenternas gemensamma och skilda uppfattningar skildrar en bild av leken som 

något viktigt men ändå som ett tidsfördriv. Balansen mellan lekens roller som viktig eller 

som utfyllnad skapar en motsättning mellan yrkeskategorierna i studien samtidigt som de 

är överens om lekens betydelse för att skapa och upptäcka sin omvärld. 
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Lekens verklighet.  

Temat till den här rubriken kommer ifrån den skillnaden i lekens allvar som resultatet 

visade. Skillnaden ligger i att se på leken som identitetsskapande eller som lättsinnighet 

(Sutton- Smith, 1997). Tre av de fyra fritidslärarna som har deltagit i undersökningen har 

berättat att leken är ett naturligt tillstånd för eleverna att vara i. ”- Det är ju vi vuxna som 

kallar det för lek.. det där som barn gör för lek.. barn tänker ju inte att de leker.. jo de 

tänker att de ska.. de säger ju att idag ska dom leka va.. men för dom är det ju ett naturligt 

tillstånd..” ( Fritidslärare 1).  Respondenterna använder ordet lek för att beskriva barnens 

aktiviteter men samtidigt hänvisar de till att det inte är en lek när en människa lär sig leva 

utan det är på allvar. ”- Tar man bort leken så är det en bit som fattas i livet.. tar man ifrån 

dem leken så tar man ifrån dem livet va.. Vissa barn i vissa kulturer ska ju bli vuxna vid 

fem år va och då tar man ifrån dem det här…” (Fritidslärare 3). Knutsdotter Olofsson 

(2003) använder ordet förflyttning mellan verkligheter när hon beskriver lek. Hon 

beskriver leken som en verklighet för de som befinner sig i leken. Drivkraften för lek finns 

i en för eleverna medfödd ådra eller i generna och den ger eleverna en möjlighet att få vara 

fria och uttrycka sig själva och sin identitet. Genom leken kan eleverna använda sina 

färdigheter och erfarenheter och identifiera sig med en grupp och känna tillhörighet 

(Sutton- Smith 1997). Carse (1998) beskriver det som att eleverna skapar sin identitet 

genom att relatera till andra elever i leken. De klasslärare som deltog i studien delar 

uppfattningen att leken inte är på riktigt. ”- att dom går in i det och så är det inte riktigt 

på riktigt.. Och så låtsas man.. Och så leker man” (Lärare 1). I leken händer det som 

eleverna drömmer om och det som eleverna hellre vill ägna sig åt än det verkligheten har 

att erbjuda. Att se leken som lättsinnighet (Sutton- Smith, 1997) är att se på leken som en 

motsats till arbete och hårt jobb. Eleverna vill inte ägna sig åt det som de anser tråkigt 

utan de vill släppa på samhällsnormerna och gå in i en annan verklighet. Lärarna menar 

att eleverna behöver gå in i sin egen värld, skild från verkligheten, för att kunna bearbeta 

och ta till sig information av olika slag. Även om klasslärarna är överens om att leken 

saknar gränser så är det med förbehåll om att leken inte är verklig. Lynch (2015) beskriver 

det som att lärarna är pressade av styrdokumenten och sina kollegor att se leken som ett 

nöje utan en given plats i undervisning och skola.  

 

Sammanfattning 

I resultatet har lärarkategoriernas uppfattningar om lek delgetts och analyserats ur de 

teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. Resultatet presenterades under 

rubrikerna Att skapa rätt värld, Att upptäcka sin omvärld och Lekens verklighet. När 

eleverna leker skapar de sin värld genom att ta till sig samhällets normer och de sociala 

koder som socialt samspel innehåller. Lärarkategorierna ser på lek genom ett 
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evolutionärt/biologiskt synsätt. De berättar att eleverna utvecklar sin syn på livet och 

omvärlden genom leken och att de dessutom tränar sociala färdigheter i sitt samspel med 

andra. I leken formas eleverna att följa de regler och normer som samhället bygger på och 

de får dessutom hjälp av lärare att formas på rätt sätt. Grieshaber och McAdler (2011); 

Lester (2011); Lynch (2015); Tullgren (2003) och Øksnes (2011) uttrycker lärarnas och de 

vuxnas behov av att ingripa i leken och forma den till att innehålla rätt saker.  När eleverna 

upptäcker sin värld använder de sin fantasi och frågan: Vad händer om..? är ledande i 

deras upptäcktsfärd. Genom att testa och uppleva konsekvenserna av sina handlingar 

upptäcker de hur världen fungerar och vad som sker i den. Henricks (2012) förklarar det 

som att eleverna engagerar sig i leken och dess alla positioner.  Under rubriken lekens 

verklighet förklaras lärarnas uppfattningar genom perspektiven lek som fantasi och lek 

som lättsinnighet. Då lärarnas uppfattningar om lekens verklighet skiljde sig åt används 

två perspektiv i analysen. Fritidslärarna tycks anse att leken erbjuder oändliga möjligheter 

och olika verkligheter för eleverna att gå in i och detta stöttas av Knutsdotter 

Olofsson(2003). Klasslärarna ser däremot leken som ett tidsfördriv där andra viktiga 

saker åsidosätts och eleverna kan ägna sig åt att finna sin förmåga att leka. De lärare som 

ingått i studien har delgett sina uppfattningar om lek och lekens betydelse. Det visar sig 

att leken har stor betydelse för elevernas utveckling, skillnaden ligger i vad 

lärarkategorierna anser att eleverna utvecklar genom lek. Leken ses genom olika 

perspektiv och respondenterna visar genom sina uttalanden att de blandar olika synsätt 

beroende på i vilket sammanhang de nämner ordet lek. Detta beskrivs närmre i 

resultatdiskussonen.  

 

Diskussion 

Under den här rubriken kommer studiens resultat att diskuteras. Hur påverkar lärarnas 

uppfattning användningen av leken och är det egentligen lek som eleverna sysslar med i 

skolan och på fritidshemmet? Avsnittet är indelat i två rubriker resultatdiskussion samt 

metoddiskussion.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att lärarna i båda lärarkategorier använder sig utav olika 

synsätt på lek. Gemensamt för respondenterna var att de använder begrepp som motsäger 

varandra och ger leken en tvetydig betydelse. Dels beskrivs leken som ett behov för 

eleverna, något som är medfött och som eleverna gör både medvetet och omedvetet. Leken 

beskrivs också som en handling där eleverna behöver vägledning av vuxna. Elevernas lek 
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beskrivs ibland som felaktig och lärarna i båda kategorier berättar att de kan behöva 

hjälpa till i leken så att den blir utvecklande och produktiv. Genom att se resultatet ur det 

biologiska och evolutionära synsättet på lek som Jensen (2013) presenterar syns lärarnas 

behov av att eleverna utvecklas år rätt håll. När lärare i båda kategorierna beskriver 

elevernas lek beskriver de samtidigt att de kan behöva hjälp i den och att det är lärarnas 

uppgift att hjälpa dem. Lynch (2015) har visat att lärare och rektorer inte ger leken 

tillräckligt med utrymme för att skolans uppdrag är att ge eleverna akademiska 

kunskaper. Synsättet på lek som lärarkategorierna delger kan härstamma ur läroplanens 

breda uttryck: ”Att lek är en väsentlig del av det aktiva lärandet” (Skolverket, 2011. s 9). 

Att leken har betydelse för lärandet och att det är det som leken ska utveckla. Genom att 

använda leken på ett för ändamålet legitimt vis förminskar dess status och uppfattningen 

att lek kan lekas på rätt sätt får fäste. Kane (2015) fann att leken kan användas som ett 

verktyg för att öppna upp verksamheten för förändring. Är uttalandet om lekens betydelse 

för elevernas lärande och utveckling i läroplanen (Skolverket, 2011) där för att ge 

legitimitet åt den lärande lek som resultatet visat? Trots att en av de rådande 

uppfattningarna om lek är att eleverna skapar sin omvärld genom den och kan lära sig 

viktiga saker genom den så beskrivs lekens betydelse och lärande i skilda begrepp i 

styrdokumenten.   

Vidare har resultatet visat att en annan gemensam uppfattning om leken är den att 

eleverna upptäcker sin värld genom den. Genom att testa hur världen fungerar genom lek 

kan eleverna få en förståelse för hur den ser ut och vad som sker i den. Genom att se 

världen med fantasi kan eleverna skapa förutsättningar för att ta emot överraskningar och 

forma leken utefter dem. Henricks (2012) beskriver det som att eleverna engagerar sig och 

tar plats i leken och upplever den i allt vad det innebär. På det viset lever leken vidare och 

får nya former där eleverna upptäcker nya saker. I resultatet visas också skillnaden mellan 

fritidslärarnas och klasslärarnas uppfattningar om leken. Å ena sidan ses leken 

gemensamt som en faktor för att eleverna ska kunna upptäcka världen och å andra sidans 

ses den som ett tidsfördriv. Motsättningen i respondenternas uttalanden visar att leken 

har en komplex sammansättning. Genom att upptäcka världen får eleverna vetskap om 

hur den fungerar men leken kan också vara något som eleverna sysslar med när de inte 

har något annat för sig.  Øksnes (2011) drar en gräns mellan det som kan kallas för 

vardagen och karnevalen. I karnevalen kan alla normer och gränser förflyttas och eleverna 

kan uppnå sina önskningar. Där finns inga krav eller måsten utan en ren och skär glädje 

för att upptäcka världen. Möjligtvis kan lärarnas uppfattningar skiljas åt eftersom de är 

skolade i olika synsätt eller så kan skolans krav på fokus och kunskap vara riktig och leken 

är en värld som eleverna kan rymma till.  
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Lekens verklighet bör då diskuteras eftersom uppfattningarna om den speglas i båda 

yrkeskategorierna. Leken är en verklighet som hjälper till att skapa och upptäcka 

omvärlden men på ett sätt är den ändå inte riktig. Kanske blir resultatet riktat åt det hållet 

eftersom studien genomfördes i skolans lokaler eller så kan lärarnas syn på leken vara den 

att det är på låtsas. Knutsdotter Olofsson (2003) nämner att leken förflyttar eleverna 

mellan olika världar och att de som deltar i samma lek ingår i samma värld. Leken borde 

kanske därför ses ur ett perspektiv som öppnar upp för olika dimensioner av världar så att 

de som deltar kan befinna sig i samma värld. Det som är mest förvånande med resultatet 

tycker jag är lärarnas önskan att hjälpa eleverna i skapandet av omvärlden, men genom 

att de gör det i lek så blir resultatet inte verkligt och eleverna blir än en gång hjälpta att 

komma på rätt spår.  

Om vi knyter ihop säcken och ser till Eberle (2014) och hans försök att definiera vad lek 

ska innehålla för att det ska kallas för lek hittar vi nya diskussionsämnen. Eberle’s sex 

element; förväntningar, överraskningar, nöje, förståelse, styrka och balans ger leken 

innehåll och fasta kriterier. Om leken innehåller de sex elementen samt kriterierna att 

vara meningslös, frivillig, lustfylld och regelstyrd är den då ett magiskt medel som hjälper 

alla elever att lära sig rätt saker. Om leken använd i skolan för att lära eleverna rätt saker 

kan den då kallas för frivillig och meningslös? Hur kan uppfattningen om begreppet lek 

innehålla så många motsättningar då leken ska vara lustfylld och full av överraskningar? 

Om vi väljer att se på begreppet lek genom Eberle (2014) definition så kanske det inte är 

lek eleverna sysslar med och när lärarna nämner ordet lek menar de egentligen 

undervisning i sociala koder och normer.  

Med resultatet i hand kan det vara lätt att se lärarkategoriernas olika syn på lek som ett 

hinder. Att lyfta diskussionen om vad begreppet lek betyder och hur lek påverkar 

elevernas utveckling är dock en fråga om verksamheternas kvalitet. Eftersom 

lärarkategoriernas uppdrag är att möjliggöra elevernas måluppfyllelse och deras 

samarbete ska präglas av ett utbyte av erfarenheter och kunskaper ska det här bidraget 

ses som ett samtalsunderlag. Genom att förstå och se varandras uppfattningar kan 

lärarkategorierna i en större utsträckning komplettera varandra och ge eleverna den 

utbildning och den verklighet som de har rätt till enligt lag. Om lärare i olika verksamheter 

började diskutera begrepp som tas för givet kan lek få mer utrymme i skolan. Kanske 

borde alla lärare sätta sig ner och observera vad som sker i leken och vad det kan innebära 

för den fortsatta utvecklingen innan de går in och hjälper eleverna att hamna på rätt spår.    
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Metoddiskussion 

Genom att genomför en pilotintervju ökade jag möjligheterna att utforma en bra 

intervjuguide. Då resultatet av pilotintervjun hjälpte mig att formulera om frågor och 

ändra på ordningsföljden i formuläret kunde jag förbättra mina chanser att mätta 

resultatet i undersökningen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver mättnad i resultatet 

som att ingen ny kunskap med betydelse för resultatet kan tänkas uppkomma. Då studien 

innehåller åtta intervjuer kan den inte på något sätt klassas som mättad. Däremot kan 

resultatet av pilotintervjun samt ändringarna i frågeställningen hjälpa mig att ställa rätt 

frågor och presentera pedagogernas uppfattningar om lekens betydelse för elevernas 

utveckling. Den valda metoden har både för och nackdelar för forskningsresultaten. Att 

endast intervjua lärare i olika yrkeskategorier ger en entydig bild av deras uppfattningar. 

Ahrne och Svensson (2015) tycker att en kompletterande metod borde användas för att få 

veta mer om det som undersöks. Då kunde en jämförelse mellan observationer och 

intervjuer ge en djupare och tydligare bild av hur lärare uppfattar begreppet. Stämmer 

deras uttalanden överens med deras agerande? Genom att ge respondenterna möjligheten 

att själva välja tid och plats för intervju fick de kontroll över situationen, och då de 

svarande hade fått intervju frågorna i förväg flöt samtalet på bra. De hade bra med 

argument för sina uttalanden och delade med sig av många berättelser från sin egen 

barndom. En möjlig felkälla i resultatet skulle kunna vara de avbrott av barn, kollegor och 

telefonsamtal som intervjuerna innehöll. Det kan ha distraherat respondenterna och gett 

dem ett avbrott i tanken som de höll på att utveckla. Om jag hade valt att inte dela ut 

frågorna i förväg kanske svaren skulle ha blivit mer impulsiva och naturliga men med 

tanke på begreppet som undersöks anser jag att det var rätt att ge respondenterna 

betänketid. 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att synliggöra hur olika lärarkategorier beskriver sina uppfattningar 

om lek och vad den har för betydelse för elevernas utveckling. 

 

De frågor som ligger till grund förarbetet är:  

 Hur beskriver de olika lärarkategorierna begreppet lek? 

 Vad har leken för betydelse för elevernas utveckling enligt de olika 

lärarkategorierna?   

Genom att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer kan två 

olika lärarkategoriers uppfattningar om lekens betydelse beskrivas. Den teoretiska 
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utgångspunkten för arbetet består av Jensen (2013) och Sutton-Smiths (1997) lekteorier. 

Genom att belysa lek ur perspektiven lek som utveckling, lek som identitet, lek som fantasi 

och lek som lättsinnighet fångas många lärares uppfattningar in. Då leken anses vara en 

viktig del av elevernas utveckling används den frekvent av lärare i skolan. Leken har på 

det viset kommit att bli ett verktyg för lärare med uppgift att utveckla kunskaper hos 

eleverna på ett roligt sätt. Att leken ska vara kul, frivillig och fantasifull begränsas av 

synsättet att den ska lära eleverna en mängd viktiga och nyttiga kunskaper som kan 

behövas i vuxenlivet. 

I resultatet har lärarkategoriernas uppfattningar om lek delgetts och analyserats ur de 

teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. När eleverna leker både skapar de 

och upptäcker sin värld genom att ta till sig samhällets normer och de sociala koder som 

socialt samspel innehåller. Lärarna i studien har en komplex och mångsidig syn på lek 

som kan ses som ett hinder. Genom att samarbeta över verksamhetsgränserna och 

diskutera uppfattningar som är förgivettagna kan lärarkategorierna få en större förståelse 

för varandras arbete och det gemensamma uppdraget. Det står tydligt i läroplanen 

(Skolverket, 2011) att lärarna i skolan ska byta erfarenheter och kunskaper med varandra 

för att på det viset möjliggöra för eleverna att nå kunskapsmålen.  
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I 

Bilagor 

Bilaga 1 

Tillståndsblankett/ Brev  

Hej!  

Jag heter Amanda Ottosson och jag går sista terminen på lärarutbildningen i Jönköping. Jag läser 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och ska nu göra mitt examensarbete med fokus på 

fritidshem. Jag vill undersöka olika lärarkategoriers uppfattningar om lek och lekens betydelse för elevernas 

utveckling.  

 

Jag eftersöker lärare i skolan och i fritidshemmet som vill ställa upp i en intervju kring studiens syfte där du 

kan lyfta dina tankar om lek och lekens betydelse för eleverna i skolan.  

Intervjuerna kommer att vara underlag för examensarbetet och kan komma att användas för att ge 

studerande på lärarprogrammet och verksamma lärare i fritidshem en möjlighet att förstå olika 

uppfattningar om lek. Din identitet och arbetsplats kommer inte att avslöjas i arbetet. 

Om citat ifrån intervjuer används i arbetet kommer namnen att vara fingerade och din identitet skyddas.   

Efter uppsatsens godkännande kommer arbetet att laddas upp i DIVA- en digital databas för 

examensarbeten och vetenskapliga artiklar där andra kommer att få tillgång till den färdiga uppsatsen.    

 

Tillfällen för intervjuer är planerade i v 16 och 17. Jag är intresserad av vad du har att säga om lekens 

betydelse för eleverna i skolan och vill gärna intervjua dig.  Kontakta mig om du vill delta.  

Kontakt:  

Mail: otam1298@student.ju.se  

Tel: 070-358 30 99 

Ansvarig handledare på HLK: Eva Kane 

Jag ser fram emot ett samarbete med er lärare i skola och fritidshem. 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar Amanda Ottosson  

 

 

 



 

 

II 

Bilaga 2  

Intervjufrågor. 

Vad har du för utbildning? 

Vilken anställning har du? ( Fritidslärare, lärare i skolan, ämnes lärare, klasslärare?)  

Hur länge har du arbetet som…?  

 

Hur tänker du kring begreppet lek?  

Vad är lek / vad är inte lek?  

Hur förhåller du dig till barns lek? 

Varför tror du att barn leker?  

Varför är leken viktig tror du? 

Har leken några fördelar eller nackdelar?  Om ja, vilka?  

Vad anser du att barn utvecklar genom lek?  

Finns det några faktorer som kan påverka barns lek?  

Använder du lek i din undervisning? Har leken något syfte?  

 Vilken roll i leken har du?  

 

För att komma vidare:  

Hur menar du?  

Varför då?  

Du sa att…?  

Vad beror det på? 



 

 

III 

Kan du utveckla det?  

Kommer du på något annat? 

 

 


