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Sammanfattning 
Bakgrund 

Det är många teoretiker och forskare som är överens om att leken är viktig för barns 

utveckling och stimulerar barns lärande. I förskolan idag är leken ett naturligt arbetssätt för 

barnen. Även i skolan börjar pedagoger använda sig mer av lek i undervisningen. Eftersom vi 

själva är intresserade och positiva till att arbeta med lek som ett pedagogiskt verktyg i 

undervisningen tycker vi att det är intressant att få veta hur föräldrar ser på lek.    

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att kartlägga föräldrars attityder till lek i den pedagogiska 

verksamheten i förskoleklassen och de yngre skolåren.  

 

Metod 

Vi har valt att göra en kvantitativ studie där vi har delat ut enkäter till föräldrar som har barn i 

förskoleklassen upp till trean. I vår studie har vi undersökt föräldrarnas attityder till fri lek 

under lektionstid, lek på rasten och lärarstyrd lek i undervisningen.  

 

Resultat 

Resultatet i vår undersökning visar att de flesta föräldrar anser att fri lek bör finnas med under 

lektionstid. Vi kan också se att alla föräldrar som deltog i vår undersökning tycker att barnen 

bör leka på rasten, men det finns delade meningar om läraren bör delta i denna lek. Påståendet 

som handlar om läraren bör använda sig av den lärarstyrda leken i undervisningen kan vi se 

att de flesta föräldrar håller med om.      
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Inledning 

Leken i skolan är idag ett väl diskuterat område. Hela vår lärarutbildning har 

genomsyrats av lekens betydelse för lärandet. Lpo 94 tar också upp hur 

viktigt det är att använda sig av lek i de tidiga skolåren för att eleverna skall 

utveckla kunskaper.  

 

Lek är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Det finns flera bra 

anledningar till att man som pedagog ska använda sig av leken. En 

anledning är att barnet självt utvecklas mycket i leken. De använder sig av 

fantasi, lär känna sig själva och får bättre självförtroende. En annan 

anledning är att leken ofta leder till socialt samspel med andra individer. En 

tredje viktig del är att om föräldrar och pedagoger kan observera barnens lek 

får de mycket större kunskap om barnet och lekens aktivitetsfält (Lillemyr, 

2002).   

 

Vi har behandlat ämnet lek och lustfyllt lärande i många kurser och i 

litteratur. Att leken är ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel är det många som 

är överens om. Skolan och förskolan är ett ämne som det debatteras mycket 

om nu i val tider. Alla föräldrar har någon gång gått i skolan själva och har 

olika erfarenheter från den. I och med detta kan föräldrar ha olika tankar om 

vad som skall ingå i deras barns skola. Vi ville veta föräldrarnas attityder till 

lek i skolans verksamhet.  

 

Vi har mött flera pedagoger som använder sig av lek i undervisningen. Vi 

har båda efterenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i 

skolor som använder sig mycket av lek i undervisningen. I förskoleklassen 

har vi sett att det finns stort utrymme för den fria leken där barnen utvecklar 

spontanitet, samarbete, fantasi och att utveckla ömsesidiga regler (Norèn-

Björn, 1991).  

 

Lek i förskoleklassen används som t.ex. undervisningsmetod i bland annat 

samlingsstunder. I stället för att använda sig av den traditionella 

matematiklektionen får eleverna möjlighet att spela spel som de lär sig att 
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räkna talföljden, plus och minus med mera. Detta sätt att undervisa på 

bemöts väldigt positivt av elever och lärare men hur uppfattar föräldrarna 

detta arbetssätt? Skolverket har gjort en undersökning om föräldrars 

attityder till skolan, dock har det valt att inte undersöka hur föräldrars 

attityder till lek i skolan är. Vi anser att det är intressant att undersöka detta 

då det inte forskats så mycket kring detta innan. Vi hoppas att vår 

undersökning kan ge både oss och andra pedagoger nya kunskaper. 

Eftersom vi själva är intresserade och positiva till att arbeta med lek som ett 

pedagogiskt verktyg i undervisningen tycker vi att det är intressant att få 

veta hur föräldrar ser på lek. 

 

 I klasserna ettan till och med trean har vi inte så mycket erfarenhet av hur 

pedagogerna använder sig av lek i undervisningen. Det som vi har sett av 

leken i dessa klasser är att den stegvis försvinner med åren. Lillemyr (2002) 

skriver att leken i skolan förekommer mest på raster och inom estetiska 

ämnen. Inom förskolan används leken mer inom den pedagogiska 

verksamheten än i skolans verksamhet.  
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Syfte 

Syftet med vår studie är att kartlägga föräldrars attityder till lek i den 

pedagogiska verksamheten i förskoleklassen och de yngre skolåren.  

 

Frågeställningar 

1. Hur ser föräldrar på lek i olika undervisningssituationer i skolan? 

2. Hur ser föräldrar på lek i andra situationer i skolans verksamhet? 

3. Hur skiljer sig föräldrarnas syn på lek beroende på barnens ålder? 

 

Vi väljer att avgränsa oss och studera föräldrars syn på lek från 

förskoleklassen upp till trean därför att vi anser att leken är så viktig för 

barn i dessa åldrar.  
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Bakgrund 

Lek och barns utveckling 

De flesta författare är överens om att leken har stor betydelse för barns 

utveckling i pedagogiska sammanhang. Det finns fyra områden som visar att 

lek är viktig i den pedagogiska undervisningen. Dessa områden är: lekens 

egenvärde, att barn utforskar, prövar och lär genom lek, att barn utvecklar 

social kompetens och socialiseras genom leken och att vuxna lär genom 

observation genom barn som leker (Fagerli, Lillemyr och Söbstad 2001). Vi 

använder oss av deras områden när vi beskriver vår bakgrund. 

 

Lekens egenvärde 

Leken har betydelse för dess egenvärde, den representerar något som är 

tilltalande och är i sig ett trevligt tillstånd för barn att befinna sig i (Fagerli, 

Lillemyr & Söbstad, 2001). I barnens lekar förekommer ofta händelser som 

handlar om både att leka o lära. Genom att leka utvecklar barnet förståelse 

för sammanhang och relationer i omvärlden (Kullberg, 2004). Även 

Knutsdotter Olofsson (1987) och Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) 

tycker alla att leken är den verksamhet som utvecklar barnet mest. Leken 

bör vara motiverad inifrån eftersom barnet då får använda sig förmåga och 

sina förutsättningar optimalt.  

 

Enligt forskning är leken särskilt viktig för barn mellan 5-9 år. Detta kan 

bero på att leken har en stor roll i denna period av barnets liv och att 

intresset för leken är stort.  Leken är just viktig för att den har ett stort 

egenvärde för barnet (Lillemyr, 2002).  Lek är något som är naturligt för 

barnet. Barn tycker om att leka och det är genom leken som de förhåller sig 

till sin omvärld. Barn kommer alltid att leka vare sig vuxna vill det eller inte 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

 

Leken handlar mycket om känslor. I leken kan barnet uttrycka, pröva och 

bemästra sina känslor som t.ex. rädsla. Det bästa med leken är ändå att 

barnen lär sig att leka och tränar upp sin fantasi. Låtsasleken är en 
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intellektuell övning där barnets inre bilder blir levande i lekens 

medvetandetillstånd, detta ger känslor av att ha kontroll men också frihet. I 

leken kan barnet utvecklas på fler områden än vad vi har kunskap om 

(Knutsdotter, 2003). 

 

Barn utforskar, prövar och lär genom lek 

Det är genom leken som barnet utvecklar sitt språk. Det är i leken som 

barnet använder och befäster de kunskaper och begrepp som det redan lärt 

sig (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Genom att barn i leken 

utforskar, prövar och använder fantasin blir de förtrogna och skapar tillit till 

sig själva. De får erfarenheter av de utmaningar de klarar av i leken. Barnen 

utvecklar färdigheter genom att de kan kommunicera och förhålla sig till 

andra. Genom leken upplever och lär barn sig mycket som de kommer att ha 

nytta av senare i livet (Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 2001). Även Norén-

Björn (1991) menar att barn utvecklar bland annat motorik, fantasi, språk, 

samarbete och att umgås med andra genom leken.  

 

En viktig väg till läs- och skrivinlärning är att leka med språket. I förskolan 

skall man arbeta med språkutveckling genom att använda sig av lekar 

(Lindqvist, 2002). Om läraren kan väcka barnens föreställningar och väva in 

dessa i undervisningen kan de känna igen sig i sina tidigare erfarenheter. 

Skapar man som lärare sådana undervisningstillfällen blir eleverna mer 

intresserade och delaktiga i sitt egna lärande (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

Eftersom lek ingår i så hög grad i förskolans pedagogiska verksamhet är det 

naturligt för barnen att den utgör av stor del även i skolans pedagogiska 

verksamhet. Leken kan ge näring åt lärandet, genom leken vågar barnen 

mycket mer eftersom de inte kritiseras. Att man i skolan använder sig av lek 

genom att växla mellan lek och lärande kan bidra till att barnen även vågar 

mer i undervisningen. Författarna anser att man bör bygga lärandet på lek 

(Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 2001). Även stora teoretiker som Vygotsky 

(1896-1934) och Piaget (1896-1980) har haft stort inflytande på 

undervisningen och anser båda att leken är ett viktigt element. Vygotsky 

menar att genom lek utvecklas barnets motivation och färdigheter till 
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barnets sociala deltagande. Lek och lärande är viktiga faktorer som spelar en 

stor roll för barnets utveckling. Fantasi utvecklar kreativitet och är viktigt 

för att barnet skall få upplevelser och erfarenheter till att kunna fördjupa sig 

i och förstå sin verklighet. Han menar också att leken kännetecknas av lust 

och glädje där barnet skapar en fantasivärld. Barnet går in i en roll som är 

huvudet högre än sig självt (Lillemyr, 2002). 

 

Piaget anser att leken är bara i barnets egen värld där leken speglar barnets 

tidigare erfarenheter och upplevelser, vilket bidrar till att barnet utvecklas 

intellektuellt. Genom interaktion mellan barnet och dess omvärld uppstår 

lärande (Lillemyr, 2002). 

 

Mellberg (2000) skriver att rörelselek är viktigt för barnen. I spontan 

rörelselek i olika miljöer utvecklar barnen kunskap om sin egen kropp. 

Genom dessa motoriska färdigheter blir det lättare att samspela med andra i 

leken.  

 

Barn utvecklar social kompetens och socialiseras genom leken 

En viktig del i skolans verksamhet är att eleverna skall känna att de ingår i 

en social gemenskap som ger trygghet och lust till att lära (Lpo 94). Genom 

leken kan barn socialiseras och växa in i det sociala system som vårt 

samhälle består av. Barn utvecklar social kompetens genom leken, de lär sig 

att umgås med andra (Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 2001). Många forskare 

är överens om att lek med andra ger sociala färdigheter, men för att barn 

skall kunna leka tillsammans behöver de redan ha utvecklat en viss social 

kompetens. Barnen måste kunna vissa lekregler som exempel samförstånd 

det vill säga att de kan sluta leka när den andre vill. Turtagande och 

ömsesidighet är två andra regler som barnen måste anpassa sig till i leken 

(Knutsdotter, 2003).  

 

För att minska barnets egocentriska förhållningssätt kan man använda sig av 

låtsas handlingar där barnen får inta någon annans perspektiv både 

kognitivt, emotionellt och socialt (Knutsdotter Olofsson, 1987). Det är 

också genom leken som barnet försöker erövra den sociala världen 
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(Kullberg, 2004). Leontjevs (1903-1978) teorier om barns lek var starkt 

miljöinriktade. Han menade att lek för barn i förskoleåldern (3-7 år) är den 

verksamhet som utvecklar barnets personlighet mest. Leken har i denna 

ålder stor betydelse för barnets psykiska utveckling (Lillemyr, 1990). 

 

Vuxna lär genom observation av barn som leker 

Genom att man som vuxen observerar barnens lek lär man sig mycket om 

barnet och om de aktivitetsfält som leken representerar för just det barnet. 

Detta blir en grund för uppfostringsarbetet (Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 

2001). När pedagogen observerar, lyssnar och noterar vad barnen leker kan 

hon/han se vad som finns i leken och hur man kan vidareutveckla den för att 

bidra till barnets kognitiva utveckling (Kullberg 2004). Även Lindgren 

(2002) menar att man som pedagog skall observera, dokumentera och 

utvärdera barns lek för att se barnen med nya ögon. Genom att pedagogen 

observerar leken kan de få insikt i hur stor kapacitet barn har till att lära.  

 

Pedagogens roll 

Johansson och Pramling Samuelsson (2002) skriver att pedagogernas roll till 

lek i verksamheten har tidigare varit att stödja leken och barnen, men inte att 

störa dem. Leken skulle vara fri, lustfylld och hållas borta från lärande. I 

nutida verksamhet utvecklas förhållningssättet till att lek och lärande hör 

ihop. Lek bidrar till att det bildas ett lustfyllt lärande och många förmågor 

stärks hos eleverna, bland annat samarbete, inlevelse och fantasi. Att lek och 

lärande hör ihop har också förtydligats i förskolans och skolan 

styrdokument. I Lpo 94 står det att skolan skall sträva efter att varje elev 

skall utveckla och kunna använda sig av kunskaper och erfarenheter i flera 

olika uttrycksformer som t.ex. bild, musik, dans och drama. Dessa ämnen 

skall också vara naturliga inslag i skolans verksamhet. Skolan skall 

stimulera till att eleven förutom de intellektuella aspekterna även skall 

använda sig av de praktiska, sinneliga och estetiska aspekterna. Olika 

kunskapsformer och arbetssätt skall varieras i undervisningen och dess 

innehåll så att delar blir till helhet.  
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Vygotsky menar att omgivningen spelar en viktig roll för individens 

utveckling. Han anser att lärandet börjar innan barnets skolstart. Barnet har 

med sig tidigare erfarenheter och kunskap och undervisningen skall utgå 

från där barnet befinner sig i sin utveckling för att innehållet skall bli 

intressant och att barnets utveckling skall gå framåt. Läraren bör istället gå 

in i en roll som handledare. Leontjev anser att den vuxne är en viktig 

förebild för barnets lek. De vuxna ska vara modeller och utgör råmaterialet 

för att barn skall kunna leka rollekar. Barn måste iaktta bra vuxenmodeller i 

verkligheten för att kunna lära sig leka. Lek uppstår inte spontant utan den 

måste utvecklas genom erfarenheter ifrån det verkliga livet. Det är därför 

den vuxnes roll för igångsättandet av lek är så viktigt (Lillemyr, 2002). En 

del är däremot tveksamma till den vuxnes roll i leken. Som vuxen måste 

ställa sig frågan om ens ingripande i leken kan förbättra den eller om det 

finns risk att man förstör lekens värde (Moyles, 1995). Barnens lek skall 

vara fri från vuxna. Leken är unik och kan bara vara det för barn som är 

jämlikar (Qvarsell, 1987). 

 

Föräldrars attityder 

Enligt en undersökning från skolverket (2004) genomförd år 2003 vill fler 

föräldrar kunna påverka vad barnen lär sig i skolan än vad de vill kunna 

påverka utformningen av skolmiljön. Under en tioårsperiod har denna 

uppfattning varit i stort sett oförändrad. En stor majoritet av de tillfrågade 

föräldrarna var nöjda med den information som de fick av skolan om hur 

deras barn låg till i de olika ämnena och om hur deras barn fungerade 

socialt.  

 

Utav de tillfrågade föräldrarna i undersökningen från skolverket (2004) som 

har barn i årskurs 1-6 tyckte 26 % att skolan har lyckats mycket eller ganska 

dåligt med att väcka elevernas nyfikenhet för lärandet. Detsamma gäller hur 

skolan har lyckats med att lära eleverna att ta egna initiativ. Samma 

undersökning visar också att föräldrar anser att kärnämnena som exempel 
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svenska och matematik är de viktigaste och att mer praktiska ämnen som 

exempel musik och bild är mindre viktiga i skolans verksamhet. 

 

Föräldrar är viktiga stöttepelare för barn när de skall lära sig leka. 

Engagemang från föräldrar, tid och utrymme är viktiga faktorer för barns 

lekutveckling (Welén, 2003). 

  

Övergång och samverkan mellan förskola och skola 

Pramling Samuelsson, Klerfelt och Williams Graneld (1995) har gjort en 

intervjustudie med lågstadiebarn om situationen i förskolan och skolan. 

Barnen beskriver förskolan som att det är mycket frihet, valmöjligheter och 

lek. När de däremot berättar om skolan handlar det mer om andra villkor 

som arbete och krav. De berättar att det bara finns utrymme för lek på 

rasterna.  

 

Leken är inte bara viktig i barndomen utan under hela livet. Barnen i 

förskolan skall tränas till att snabbt kunna gå in i lekens 

medvetandetillstånd. Pedagogen måste därför kunna väcka barnens 

föreställningar så att de kan associera till sina egna erfarenheter och 

upplevelser i undervisningen så att den blir mer tydlig och förstådd. Leken 

skall inte bara användas i förskolan utan man skall fortsätta leka på skolans 

lektioner, raster och fritids (Knutsdotter, 2003).  Om fler förskollärare 

arbetar i skolan kan detta bidra till att leken får mer inflytande i skolans 

verksamhet. Genom att barn får leka ökar deras förmåga för problemlösning 

och deras sätt till att lära (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997) 
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Metod 

Vi valde i vår undersökning att göra en enkät (se bilaga) för att kunna 

kartlägga föräldrars attityder till lek. Genom att vi använde oss av en 

kvantitativ metod kan vi lättare generalisera våra resultat än om vi hade 

använt oss av en kvalitativ metod med ett mindre urval (Stukat, 2005). Vi 

ser vår studie som en pilotstudie, eftersom det är en första studie. 

 

En annan anledning till att vi valde enkäter i vår studie är för att vi tror att 

föräldrarna är mycket upptagna. Det kan då vara svårt för dem att ta sig tid 

att sätta sig ner och vara med i en intervju som varar i ca en timma. En enkät 

kan de ta med sig hem och sitta ner när de har tid och fylla i. På så sätt ville 

vi få ett större intresse för vår studie. 

 

Vi ville ha ett brett resultatet genom en stor målgrupp. De teman som vi 

definierade i vår enkät var fri lek under lektionstid, lärarstyrd lek i 

undervisningen och lek på rasterna. Föräldrarnas attityder om dessa 

områden kommer vi sedan i vår resultatdel att se om det finns skillnader 

mellan föräldrarnas uppfattningar beroende på deras barns ålder. Vi kommer 

även att jämföra föräldrarnas attityder med deras bakgrundsfaktorer dvs. 

kön, ålder och utbildning.  

 

Urval 

Vår undersökning riktade sig till föräldrar som har barn i de yngre skolåren 

(förskoleklassen till trean). Vi har inte haft möjlighet att få ett representativt 

urval utan valde två skolor. Detta var ett bekvämlighetsurval då vi har en 

anknytning till skolorna och känner några av pedagogerna vilket vi ansåg 

kunde var till fördel för att få bästa hjälp med att dela ut och samla in 

enkäterna.  

 

Den ena skolan som vi valde bedriver undervisning från förskoleklassen till 

och med femman, den andra från förskoleklassen till och med sexan. Vi 
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delade ut 300 enkäter fördelat på fyra årskurser på varje skola. Av dessa fick 

vi tillbaka 142 stycken.  

 

Utav de insamlade enkäterna ser fördelningen på föräldrarnas 

bakgrundsfaktorer ut så här: 

 
Tabell 1 

Föräldrarnas kön

60 42,3
82 57,7

142 100,0

Man
Kvinna
Total

Kön
Antal Procent

 
 

I tabellen ovan kan vi se att av de svarande föräldrarna är det något fler 

kvinnor än män. 

 
Tabell 2 

Föräldrarnas utbildning

4 2,8
72 50,7
66 46,5

142 100,0

Grundskola
Gymnasie
Högskola
Total

Utbildning
Antal Procent

 
 

I tabellen ovan kan vi se att den större delen av föräldrarna har gymnasie- 

eller högskoleutbildning.  

 

Bortfall 

Vi fick ett relativt stort bortfall ca 53 %. En anledning kan vara att vi 

missade att skriva i vårt följebrev att det var en enkät till varje förälder i 

hemmet. Många trodde nog att skolan gjort fel som skickat med två stycken 

och svarade i och med det bara på en av dem. Möjligen har föräldrarna ändå 

diskuterat enkäten och dess påstående med varandra innan de fyllde i den. 

Resultatet hade då eventuellt blivit detsamma även om vi fått in två enkäter 
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från varje hushåll. En annan anledning kan vara att den lämnades ut så sent 

på terminen, bara någon vecka innan sommarlovet.  

 

Instrument  

Vi valde att använda oss av en enkät i vår undersökning. Enkäten som vi 

använde oss av bestod av tre teman som har 9, 10 respektive 12 påståenden 

under sig. Vi valde att precisera påståendena i slutna frågor för att kunna 

göra beräkningar som visar vårt resultat. Vi hade också men en öppen fråga 

i slutet av enkäten, övriga synpunkter. Där fick föräldrarna möjlighet att 

lämna kommentarer och synpunkter. 

 

Som inledning till enkäten gjorde vi ett följebrev för att föräldrarna skulle få 

information om vad enkäten handlar om. Här valde vi att skriva att när 

föräldern besvarade enkäten var det viktigt att hon/han utgick från det barnet 

som enkäten kommit hem med. Vi ville få reda på förälderns attityder till 

lek i skolan för just denna ålder och inte generellt.   

 

Vi utformade tre teman med lek som var relevanta för alla fyra årskurserna. 

De teman vi valde var fri lek i under lektionstid, lek på rasten och leka affär 

på lektionen. Att vi använde oss av situationen att leka affär var för att få 

med svenska och matematik. Dessa är ämnen som finns med i 

undervisningen för de åldrar som vi har valt att använda oss av i vår studie. 

Under tema ett och två valde vi att ta samma påståenden för att eventuellt 

kunna se om det skiljer sig mellan situationerna. Dessa påståenden finns 

även med under tema tre men där har vi också valt att lägga till några fler 

som vi ansåg relevanta. Eftersom leken är lärarstyrd och har ett syfte att 

utveckla kunskaper hos barnen valde vi att ta med dessa kunskaper i vår 

enkät. Genom leken kan barn bland annat utveckla samarbete, fantasi, språk, 

motorik, inlevelse, kreativitet, självförtroendet och att umgås med andra 

(Norèn-Björn 1991). Vi har bland annat utgått från dessa områden när vi har 

utformat våra påståenden till enkäten.  
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Innan vi delade ut enkäten tog vi hjälp av utomstående personer utan 

pedagogisk bakgrund för att se om de förstod frågornas innebörd (Johansson 

& Svedner, 2001).  

 
 

Etiska ställningstaganden 

I vårt följebrev skrev vi att med enkäten ville vi få en insyn i föräldrarnas 

uppfattning om innehållet i deras barns undervisning. Vi valde att inte 

informera föräldrarna om att det var lek som undersökningen handlade om. 

Detta val gjorde vi för att inte styra våra informanter i deras åsikter. Vi 

angav också våra e-postadresser i följebrevet så att deltagarna fick en 

möjlighet att kunna ställa frågor om undersökningen.  

 

För att deltagarna skulle känna sig respekterade och känna förtroende för 

vår undersökning skrev vi tydligt med i vårt följebrev att deltagarna var helt 

anonyma och att inga svar kunde härledas till dem. Något vi missade att 

skriva med i vårt följebrev var att föräldrarna hade rätt att avstå från att 

svara på enkäten. 

 

Vi tänkte igenom våra frågor noga för att se till så att det inte var med några 

som kunde vara känsliga för föräldrarna att svara på (Kvale, 1997).   

 

Tillvägagångssätt 

För att vi på ett bra sätt skulle kunna dela ut enkäten till föräldrarna valde vi 

att ta hjälp av klassföreståndarna i de klasser vi valt ut till vår undersökning. 

Som vi tidigare skrivit har vi gjort ett bekvämlighetsurval, då vi känner de 

flesta av klassföreståndarna. Dessa lärare hjälpte oss att dela ut enkäten till 

barnen som i sin tur tog med enkäterna hem till föräldrarna. När enkäten 

hade fyllts i kunde föräldrarna skicka med den till skolan igen. Några dagar 

efter slutdatum för inlämning av enkäten besökte vi klassföreståndarna för 

att få tillbaka alla ifyllda enkäter.   
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Databearbetning 

Vi numrerade de enkäter som vi fick tillbaka ifyllda för att vi skulle kunna 

skilja dem åt. För att beräkna våra resultat har vi tagit hjälp av korstabeller 

och Chi-2 test i programmet SPSS. Med hjälp av korstabeller kunder vi få 

fram fördelningen i föräldrarnas svar i antal och procent. Med Chi-2 testen 

kunde vi se om det fanns signifikanta skillnader mellan kategorierna, 

föräldrar till barn i förskoleklassen och föräldrar till barn i skolåren 1-3. Vi 

valde att slå ihop skolåren 1, 2 och 3 till en kategori, skolåren 1-3 för att vi 

inte kunde se några skillnader på svaren mellan dessa åldrar. 

Sammanslagningen berodde också på att vi tyckte att det var intressant att se 

om det skilde sig i svaren mellan förskoleklassen som är en egen skolform 

och grundskolans tidigare år.  

 

De medverkande föräldrarna i förskoleklassen är 35 stycken. I skolåren 1-3 

är det 107 föräldrar som har medverkat. Eftersom antal föräldrar i de olika 

kategorierna är ojämnt fördelade valde vi i korstabellerna att pressentera 

svaren i procent och antal. Procent valde vi för att lättare kunna göra 

jämförelser mellan grupperna. Vi tyckte att det var intressant att redovisa 

antalet så att vi totalt kunde se vad föräldrar tycker om ett specifikt 

påstående.  

 

Vi har valt att slå ihop och kategorisera de fyra svarsalternativ vi hade till 

två. Stämmer helt och stämmer delvis blev kategorin stämmer, stämmer ej 

och stämmer dåligt blev kategorin stämmer ej.  

 

Reliabilitet 

För att få en hög grad av tillförlitlighet i studien bör man använda sig av 

enkla meningar med begripliga och vanliga ord så att de flesta uppfattar 

frågorna på samma sätt. Man bör inte använda sig av negationer eftersom 

dessa lätt kan leda till att frågan missuppfattas (Trost, 2001). För att kunna 

nå en så hög tillförlitlighet som möjligt i vår studie har vi utgått från att ha 

ett så enkelt språk som möjligt. Som exempel hade vi skrivit ordet 
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pedagogen i vår enkät men efter att en utomstående person läst igenom 

enkäten ändrade vi från pedagogen till läraren då språket blev lättare att 

förstå.  

 

I vår resultatdel kommer vi att presentera föräldrarnas svar, vi kan inte 

generalisera alla föräldrar överlag utan det är enbart ett resultat över vad de 

föräldrar som vart med i studien har för attityder till lek.  

 

Validitet 

För att resultatet av vår studie skulle belysa just det som vi valt att 

undersöka har vi varit noggranna med att ringa in varje situation med hjälp 

av flera påståenden.  

 

Vi anser att vi kunde ha formulerat situationen som handlar om den 

lärarstyrda leken annorlunda. I påståendena som handlar om barn kan lära 

sig matematik och om barn kan lära sig läsa och skriva ansåg större delen av 

föräldrarna att båda påståendena stämde. Däremot såg vi en skillnad mellan 

de två påståendena. Det var fler föräldrar som ansåg att barn lärde sig 

matematik än vad de lärde sig att läsa och skriva. Vi tror att detta kan bero 

på att vi inte beskrev leken tillräckligt noga.  
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Resultat 

Tabellerna i vårt resultat visar föräldrarnas attityder till de olika förmågor 

som barn kan tänkas utveckla genom fri lek på lektionstid, lek på rasten och 

lärarstyrd lek i undervisningen. I den vänstra kolumnen i dessa tabeller har 

vi presenterat de påståenden som vi definierade i enkäten. 

 

Innan vi går in på att framställa vårt resultat över vår studie vill vi visa 

fördelningen över de insamlade enkäterna. Av de 142 enkäterna som vi fått 

in är dessa ganska jämnt fördelat över de fyra årskurserna. 

 

Tabell 3 

Antal enkäter fördelat över årskurserna

35 24,6
28 19,7
34 23,9
45 31,7

142 100,0

fsk
ettan
tvåan
trean
Total

Årskurs
Antal Procent

 
 

I tabellen ovan är förskoleklassen förkortat till fsk. Av barnens årskurser har 

vi bildat två kategorier, förskoleklassen och skolåren 1-3.  
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Fri lek 

Tabell 4  Föräldrarnas attityder till fri lek 
 Barnets årskurs 
 

        
Förskoleklassen Skolåren 1-3 

            
    Stämmer Stämmer ej Stämmer Stämmer ej 
Jag tror att mitt barn kan Antal 30 5 99 8
stärka sin förmåga till 
inlevelse genom fri lek. 

Procent 
 

85,7% 14,3% 92,5% 
 

7,5%

Jag tror att mitt barn kan  Antal 31 4 99 8
utveckla motoriken  
genom fri lek. 

Procent 
 

88,6% 11,4% 92,5% 
 

7,5%

Jag tror att mitt barn kan Antal 29 6 85 22
utveckla sitt språk  
genom fri lek.  

Procent 
 

82,9% 17,1% 79,4% 
 

20,6%

Jag tror att mitt barn kan  Antal 32 2 105 2
utveckla fantasi  
genom fri lek. 

Procent 
 

94,1% 5,9% 98,1% 
 

1,9%

Jag tror att mitt barn kan Antal 33 2 104 3
utveckla kreativitet 
genom fri lek.  

Procent 
 

94,3% 5,7% 97,2% 
 

2,8%

Jag tror att mitt barn kan Antal 31 4 92 15
lära sig att samarbeta 
genom fri lek. 

Procent 
 

88,6% 11,4% 86,0% 
 

14,0%

Jag tror att mitt barn kan Antal 33 2 102 5
lära sig att umgås med 
andra genom fri lek.  

Procent 
 

94,3%
 

5,7% 95,3% 
 

4,7%

Jag tror att mitt barn kan Antal 30 5 93 13
stärka sitt självförtroende 
genom fri lek.  

Procent 
 

85,7% 14,3% 87,7% 
 

12,3%

Jag anser att fri lek skall Antal 28 7 70 36
finnas med på lektionstid 
under dagen. 

Procent 
 

80,0% 20,0% 66,0% 
 

34,0%

  
 
Resultatet visar att de flesta föräldrar anser att påståendena som handlar om 

fri lek stämmer. Vi kan inte se några signifikanta skillnader i påståendena 

enligt Chi-2 test. Det finns dock tendenser till skillnader där en del anser att 

påståendena inte stämmer. En tendens till en skillnad mellan stämmer och 

stämmer ej finns i påståendet som handlar om barn utvecklar språk i den fria 

leken. Här skiljer det dock inget nämnvärt mellan de två grupperna, 

föräldrar till barn i förskoleklassen och föräldrar till barn i skolåren 1-3. 

Totalt av de 142 tillfrågade ansåg 28 stycken det vill säga ca 20 % att barn 

inte utvecklar sitt språk genom den fria leken.  
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Ett annat påstående där åsikterna skiljer sig är om föräldrarna anser att fri 

lek skall finnas med på lektionstid under dagen. Vi kan ändå se att 

majoriteten av föräldrarna anser att påståendet stämmer, men av de 142 

tillfrågade anser 43 stycken det vill säga ca 30 % att påståendet inte 

stämmer. Vi kan se att föräldrar till barn i förskoleklassen i större 

utsträckning anser att fri lek skall finnas med under lektionstid än föräldrar 

till barn i skolåren 1-3.   
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Rastlek 

Tabell 5   Föräldrarnas attityder till rastlek 
 Barnets årskurs 
 

    
Förskoleklassen Skolåren 1-3 

        
    Stämmer Stämmer ej Stämmer Stämmer ej 
Jag tror att mitt barn kan     Antal 34 1 105 2
stärka sin förmåga till inlevelse  
genom att leka på rasten. 

Procent 
 

97,1% 2,9% 98,1% 
 

1,9%

Jag tror att mitt barn kan   Antal 35 0 104 3
utveckla motoriken genom  
att leka på skolgården. 

Procent 
 

100,0% ,0% 97,2% 
 

2,8%

Jag tror att mitt barn kan Antal 34 1 93 14
utveckla sitt språk genom 
att leka på rasten. 

Procent 
 

97,1% 2,9% 86,9% 
 

13,1%

Jag tror att mitt barn kan Antal 35 0 105 1
utveckla fantasi genom 
att leka på rasten.  

Procent 
 

100,0% ,0% 99,1% 
 

,9%

Jag tror att mitt barn kan Antal 34 0 107 0
utveckla kreativitet genom 
att leka på rasten. 

Procent 
 

100,0% ,0% 100,0% 
 

,0%

Jag tror att mitt barn kan Antal 34 1 103 3
lära sig att samarbeta 
genom att leka på rasten.  

Procent 
 

97,1% 2,9% 97,2% 
 

2,8%

Jag tror att mitt barn kan Antal 34 1 106 1
lära sig att umgås med andra  
genom att leka på rasten. 

Procent 
 

97,1% 2,9% 99,1% 
 

,9%

Jag tror att mitt barn stärker Antal 33 2 103 4
sitt självförtroende genom  
att leka på rasten. 

Procent 
 

94,3% 5,7% 96,3% 
 

3,7%

Jag anser att läraren bör delta Antal 30 5 70 36
i mitt barns lek på rasten. Procent 85,7% 14,3% 66,0% 34,0%
Jag anser att mitt barn bör  Antal 34 0 107 0

leka på rasten.  Procent 100,0% ,0% 100,0% ,0%
 
 

Vi kan se i tabellen ovan att föräldrar anser att barn kan utveckla många 

förmågor genom att leka på rasten. I påståendet om barn kan utveckla sitt 

språk genom att leka på rasten kan vi se att svaren skiljer sig mellan de två 

kategorierna. Fler föräldrar till barn i förskoleklassen anser att påståendet 

stämmer än föräldrar till barn i skolåren 1-3. Ca 13 % av de tillfrågade 

föräldrarna i skolåren 1-3 anser att barn inte utvecklar sitt språk genom 

rastlek. Av de olika påståenden som handlar om att barn utvecklar olika 
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förmågor var det detta som visade mest tendens till skillnaden mellan 

åsikterna.  

 

Det finns en signifikant skillnad (χ2 = 4,94 p = 0,032) i föräldrarnas attityder 

till påståendet om läraren bör delta i barnens lek på rasten. Bland 

förskolebarnens föräldrar är det ca 86 % som tycker att läraren bör delta i 

leken, medan i skolåren 1-3 är det 66 % av föräldrarna som anser detta. Av 

de 142 tillfrågade föräldrarna är de 41 stycken som anser att barnens rastlek 

bör vara fri från lärare. För övrigt kunde vi inte se några signifikanta 

skillnader i påståendena enligt Chi-2 test som vi utfört. I vår undersökning 

är det tydligt att alla föräldrar är överens om att barnen bör leka på rasten.  
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Lärarstyrd lek 

Tabell 6   Föräldrarnas attityder till lärarstyrd lek 
   Barnets årskurs 
 

   
Förskoleklassen Skolåren 1-3 

        
    Stämmer Stämmer ej Stämmer Stämmer ej 
Jag tror att mitt barn kan stärka Antal 34 1 104 3
sin förmåga till inlevelse genom  
denna typ av aktivitet. 

Procent 
 

97,1% 2,9% 97,2% 
 

2,8%

Jag tror att mitt barn kan Antal 32 3 103 4
utveckla sitt språk genom  
denna typ av aktivitet.  

Procent 
 

91,4% 8,6% 96,3% 
 

3,7%

Jag tror att mitt barn kan Antal 31 3 102 5
utveckla fantasi genom  
denna typ av aktivitet.  

Procent 
 

91,2% 8,8% 95,3% 
 

4,7%

Jag tror att mitt barn kan Antal 30 5 102 5
utveckla kreativitet genom  
denna typ av aktivitet. 

Procent 
 

85,7% 14,3% 95,3% 
 

4,7%

Jag tror att mitt barn kan Antal 33 2 104 2
lära sig samarbeta genom  
denna typ av aktivitet. 

Procent 
 

94,3% 5,7% 98,1% 
 

1,9%

Jag tror att mitt barn kan Antal 32 3 103 2
lära sig att umgås med andra 
genom denna typ av aktivitet. 

Procent 
 

91,4% 8,6% 98,1% 
 

1,9%

Jag tror att mitt barn stärker Antal 30 5 97 10
sitt självförtroende genom  
denna typ av aktivitet. 

Procent 
 

85,7% 14,3% 90,7% 
 

9,3%

Jag tror att mitt barn lär Antal 34 1 107 0
sig matematik genom  
denna typ av aktivitet. 

Procent 
 

97,1% 2,9% 100,0% 
 

,0%

Jag tror att mitt barn utvecklar Antal 34 1 97 10
sin förmåga att läsa och skriva   
genom denna typ av aktivitet. 

Procent 
 

97,1% 2,9% 90,7% 
 

9,3%

Jag anser att denna typ av  Antal 29 6 88 19

aktivitet är lek. Procent 82,9% 17,1% 82,2% 17,8%
Jag anser att denna typ av  Antal  35 0 105 2

aktivitet är undervisning. Procent 100,0% ,0% 98,1% 1,9%
Jag anser att denna typ av Antal 34 1 104 3
aktivitet hör hemma i  
undervisningen. 

Procent 
 

97,1% 2,9% 97,2% 
 

2,8%

 
 

Här kan vi se att ca 14 % av föräldrarna till barn i förskoleklassen anser att 

barnen inte utvecklar sin förmåga till kreativitet genom den lärarstyrda 

leken. Däremot kan vi se att föräldrar till barn i skolåren 1-3 i större 

utsträckning anser att barnen utvecklar kreativitet. Vi kan se att det är ca  
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14 % av föräldrarna till barn i förskoleklassen som inte tycker att barn 

utvecklar sitt självförtroende genom denna typ av aktivitet. Av föräldrarna 

till barnen i skolåren 1-3 är det ett mindre procenttal, ca 9 % som inte tycker 

att barn utvecklar sitt självförtroende.  

 

Det är endast en förälder av 142 stycken som anser att barn inte lär sig 

matematik genom denna typ av aktivitet. Däremot är det 11 föräldrar av de 

142 som inte anser att barn kan lära sig läsa och skriva genom aktiviteten. 

Om vi ser på skillnaden här mellan föräldrarna till barn i förskoleklassen 

och föräldrarna till barn i skolåren 1-3 är det endast 3 % i förskoleklassen 

och ca 9 % i skolåren 1-3.  

 
25 stycken av de totalt tillfrågade föräldrarna tycker inte att den lärarstyrda 

leken är lek. Detta är jämnt fördelat i procent mellan de två kategorierna. Vi 

kan se att 140 stycken av de tillfrågade anser att denna aktivitet är 

undervisning. Vi kan även se att majoriteten i hög grad anser att den 

lärarstyrda leken hör hemma i undervisningen och bör finnas med i 

förskoleklassen och upp i skolåren. I påståendena som handlar om lärarstyrd 

lek kan vi inte se några signifikanta skillnader enligt Chi-2 test. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de flesta föräldrar anser att fri lek bör 

finnas med under lektionstid. Det är fler föräldrar till barn i förskoleklassen 

som anser att den fria leken bör finnas med under lektionstid än föräldrar till 

barn i skolåren 1-3.   

 

Vi kan se att alla föräldrar anser att barnen bör leka på rasten. Detta var 

verkligen alla överens om.  

 

Många av föräldrarna anser att pedagoger bör använda sig av lärarstyrd lek 

som de anser hör hemma i undervisningen. 140 av 142 föräldrar anser att 

denna typ av aktivitet är undervisning.  
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De bakgrundsfaktorer som vi tidigare presenterat i metoden är föräldrarnas 

kön och utbildning. I förhållande till dessa kunde vi inte se några skillnader 

bland påståendena i vårt resultat.  

 

Vår enkät avslutade vi med en fråga om föräldrarna hade några övriga 

synpunkter. De få synpunkter vi fick var inte relevanta för vårt resultat och 

vi har därför valt att inte ta med dem i vår uppsats.   
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Diskussion 

Vi har i vårt resultat valt att slå ihop de fyra olika svarsalternativen till två. I 

och med att vi gjorde detta kan det ha medfört att information har förlorats 

som kan ha betydelse för resultatet. De föräldrar som svarat stämmer delvis 

eller stämmer dåligt har nu istället dragits över en kant till att de antingen 

tycker att påståendet stämmer eller stämmer ej. Vi valde ändå att göra detta 

eftersom få föräldrar svarat stämmer dåligt eller stämmer delvis. Att bara ha 

två kategorier gjorde också att vårt resultat blev mer överskådligt.  

 

Syftet med vår studie är att kartlägga föräldrars attityder till lek i den 

pedagogiska verksamheten i förskoleklassen och de yngre skolåren. Vi 

kommer här i vår diskussion att utgå från enkätens tre teman: den fria leken, 

lek på rasten och lärarstyrd lek. Under varje frågeställning har vi valt att 

göra en kort sammanfattning av resultatet som en inledning till vad vi 

kommer att diskutera. 

 

Hur ser föräldrar på fri lek & lärarstyrd lek? 

Vi kunde i vårt resultat se att föräldrarna anser att barnen utvecklar många 

förmågor i den fria leken. De flesta föräldrarna ansåg att den fria leken bör 

finnas med på lektionstid. I påståendena som handlade om den lärarstyrda 

leken kunde vi tydligt se att föräldrarna ansåg att denna hör hemma i 

undervisningen.  

 

Tidigare forskning pekar på att leken är viktig för barn mellan 5-9 år. 

Intresset för leken är stort vi denna ålder och spelar en stor roll för barnets 

utveckling (Lillemyr, 2002). Vi ser tydligt att de flesta föräldrar anser att lek 

bör finnas med på lektionstid. Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) menar 

att man i skolan bör använda sig av lek eftersom man bygger lärandet på 

leken. 

 

En tidigare undersökning från skolverket (2004) visar att föräldrar anser att 

kärnämnen som exempel matematik och svenska är de som är viktiga i 
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skolans verksamhet. De föräldrar som deltagit i vår studie ansåg att både 

den fria leken och den lärarstyrda leken var viktiga delar att ha med i 

skolans verksamhet. Skolverkets tidigare undersökning (2004) visade också 

att de deltagande föräldrarna ansåg att praktiska ämnen är mindre viktiga i 

skolans verksamhet. 

 

 Lindqvist (2002) skriver att om barnen skall lära sig läsa och skriva bör 

man leka med språket. En liten del (ca 8 %) av föräldrarna i vår 

undersökning tror inte att barnen kan lära sig läsa och skriva genom att leka. 

Trots detta visade resultatet att det enbart var en förälder som inte trodde att 

barnen lärde sig matematik i den framställda leken. Att resultatet blev såhär 

kan var på grund av att vi gjorde fel när vi beskrev den lärarstyrda leken i 

enkäten. Föräldrarna kan ha fokuserat på att det var räkna som barnen 

gjorde i leken och att det inte fanns några situationer då barnen använde sig 

av att läsa och skriva. Vi kunde i beskrivningen till situationen ha utvecklat 

leken mer och förklarat de situationer då vi tänkt att barnen skulle läsa och 

skriva. Hade vi fått med dessa situationer i leken tror vi att resultatet kunde 

ha sett annorlunda ut.   

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) utvecklar barn sitt språk 

genom leken. Vi kan i vår undersökning se att de flesta föräldrar håller med 

om detta, men det finns trots allt en del som inte ansåg att barnen utvecklar 

sitt språk genom den fria leken. Eventuellt kan åsikterna som handlar om att 

språket inte skulle utvecklas bero på att föräldrarna tror att den fria leken 

leder till att barnet leker för sig själv och inte för någon konversation med 

andra barn. Dock visar vår studie att de flesta föräldrar anser att barnen både 

lär sig att umgås med andra och att samarbeta genom den fria leken. Dessa 

förmågor skriver även Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) om, de 

poängterar att det är genom leken som barnet socialiseras och lär sig att 

umgås med andra.   

 

Fler föräldrarna anser att barn utvecklar sin kreativitet i den fria leken än i 

den lärarstyrda leken. En tolkning till föräldrarnas svar kan vara att 

föräldrarna ser det som att det är läraren som framställt leken. Barnen har 
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inte fått vara med och välja leken och vad de ska göra. De har då inte fått 

använda sin kreativa förmåga när det gäller att framställa leken. Vygotsky 

menar att det är genom fantasin i leken som barnet utvecklar sin kreativa 

förmåga (Lillemyr, 2002). 

 

Hur ser föräldrar på rastlek? 

Resultatet i vår studie visar att alla föräldrar tycker att det är viktigt att deras 

barn leker på rasten. Dock var påståendet om läraren bör delta i barns 

rastlek inte lika självklart. Qvarsell (1987) styrker deras åsikter och menar 

att leken bara kan vara unik bland barn som är jämlika och den vuxne bör 

hållas utanför. Även Moyles (1995) har funderingar kring den vuxnes roll i 

leken. Hon anser att innan man som pedagog går in i leken skall man 

fundera över om ens ingripande kan förbättra den eller om det riskerar att 

förstöra lekens värde. Leontjev motstrider dessa tankar om att lek bör vara 

fri från vuxna. Han menar att den vuxnes roll i leken väldigt viktig eftersom 

lek inte uppstår spontant hos barnet (Lillemyr, 2002). Vi har en fundering 

att föräldrarna eventuellt har missuppfattad detta påstående om läraren bör 

delta i barnens lek på rasten. Om vi hade haft med ett ytterliggare påstående 

som handlade om att det bör vara rastvakter som observerar barns lek på 

rasten hade vårt resultat eventuellt sett annorlunda ut. Då tror vi att 

föräldrarna hade tolkat vårt påstående om lärarens deltagande i leken på 

rasten på ett annorlunda sätt.   

 

Har föräldrarna olika attityder till lek beroende på barnens 

ålder? 

Vi har jämfört föräldrarnas attityder till de olika påståendena med barnens 

ålder. Vi såg inga skillnader i skolåren och har därför slagit ihop dessa till 

kategorin skolåren 1-3. Denna kategori har vi sedan jämfört med 

förskoleklassen. Det fanns små tendenser till skillnader mellan dem i några 

av påståendena. 
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En tidigare intervjustudie med barn visar att de tillfrågade barnen tycker att 

förskolan handlar om frihet, valmöjligheter och lek. Skolan ser de däremot 

som att det handlar om arbete och krav (Pramling Samuelsson, Klerfelt & 

Williams Graneld, 1995). När vi i vår studie jämförde föräldrarna i 

kategorierna förskoleklassen och skolåren 1-3, kunde vi se att föräldrarna 

till barnen i förskoleklassen i större utsträckning ansåg att den fria leken bör 

finnas med under lektionstid. En tolkning på föräldrarnas svar kan vara att 

även dessa ser skolan som att den handlar om arbete och krav. 

Förskoleklassen kan de eventuellt se att den handlar mycket om lek precis 

som barnen i den tidigare intervjustudien såg på förskolan. Om man skall få 

in leken mer i skolan behövs det fler förskollärare som är verksamma 

(Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997). Man bör använda sig av lek på 

skolans lektioner, raster och fritids. Lek är inte bara ett arbetssätt som skall 

finnas i förskolan utan skall även ingå i skolans verksamhet (Knutsdotter, 

2003).  

 

Fler föräldrar till barn i förskoleklassen ansåg att läraren bör delta i barnens 

lek på rasten. Vi kan relatera föräldrarnas åsikter till Leontjev som menar att 

den vuxnes roll är viktig för att barns lek. Han anser att om barn skall kunna 

lära sig att leka måste de iaktta bra vuxenmodeller. Leken är inte något som 

uppstår spontant hos barnet utan måste utvecklas från tidigare erfarenheter i 

det verkliga livet (Lillemyr, 2002). Även Vygotsky har åsikter om lärarens 

deltagande i barns lek. Han anser att läraren bör ha en roll som handledare i 

leken. En tolkning till att föräldrarnas svar skiljde sig kan vara att 

förskolebarnen är nya på skolan och behöver en vuxen som stöd i leken.  

 

I den tredje situationen som handlade om lärarstyrd lek ansåg fler av 

föräldrarna till barn i skolåren 1-3 än föräldrar till barn i förskoleklassen att 

barn kan utveckla kreativitet och sitt självförtroende i aktiviteten. Fagerli, 

Lillemyr och Söbstad (2001) har liknande tankar där de menar att i leken 

kritiseras inte barnet utan vågar anta fler utmaningar.  

 

I den lärarstyrda leken ansåg fler föräldrar till barn i förskoleklassen än till 

föräldrar till barn i skolåren 1-3 att barn kan lära sig att läsa och skriva. 
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Attityderna som föräldrarna till barn i förskoleklassen hade kan vi relatera 

till det som Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) skriver om lekens roll i 

skolan. De menar att i förskolan är barnen vana vid att leken används som 

ett arbetssätt och det blir naturligt för dem om leken fortsätter att användas 

på samma sätt i skolan. Vi kunde se att föräldrarna till barn i skolåren 1-3 

inte i samma utsträckning ansåg att barn lär sig att läsa och skriva. En 

tolkning kan vara att de eventuellt anser de att leken inte blir en tillräcklig 

utmaning i barnens läs- och skrivutveckling. Dock skriver Fagerli, Lillemyr 

och Söbstad (2001) vidare om att de utmaningar som barnet klarar av i leken 

blir en erfarenhet i sig. Kullberg (2004) anser att all lek är viktig eftersom 

lek alltid bidrar till barns lärande.    

 

Egna reflektioner 

Vi har i vårt tidigare resultat belyst de tre påståenden som vi tycker ramar in 

föräldrarnas attityder till den fria leken, lek på rasten och lärarstyrd lek. 

Dessa påståenden är om föräldrarna anser: att fri lek skall finnas med på 

lektionstid, att barn bör leka på rasten och att den lärarstyrda leken hör 

hemma i undervisningen. Vi kunde generellt se att föräldrarna var positiva 

till alla tre påstående. Att det bemöttes så positivt att ha med leken i skolans 

verksamhet är vi väldigt glada över, detta för att vi anser att leken är viktig 

för barnet självt och i sin utveckling. Enligt Piaget bidrar leken till att barnet 

utvecklas intellektuellt (Lillemyr, 2002). Eftersom det innan inte är forskat 

så mycket kring föräldrars attityder till lek i skolan anser vi att vår 

undersökning tillför ny kunskap inom detta område. Efter de positiva 

attityder som vi kunde tolka ur vårt resultat anser vi att vår studie är relevant 

för pedagoger att ta del av. Dessa positiva attityder kommer vi att ta med oss 

som blivande pedagoger ut i verksamheten i framtiden.  

 

En fortsättning på studien hade kunnat vara att intervjua de föräldrar som 

deltagit i studien för att få en större insyn och inblick i föräldrarnas attityder. 

Vi hade kanske fått ett annat resultat på vår studie om vi hade intervjuat 

föräldrarna, eftersom de då hade kunnat diskutera om de tolkat frågan på rätt 

sätt och vi som intervjuare hade kunnat ställa följdfrågor samt be dem 
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utveckla sina tankar. Det var flera av svaren på våra frågor som vi hade 

velat få reda på hur föräldrarna tänkt när de besvarat enkäten. Vi har även 

fått många nya tankar och idéer om hur man vidare skulle kunna forska på 

detta område. En intressant aspekt hade varit att se hur studiens resultat hade 

blivit om den genomförts genom ett slumpmässigt urval från alla skolor i 

hela Sverige. Vi hade då kunnat se om resultatet stämt överens med vårt.    

 

Avslutningsvis tycker vi att det har varit mycket roligt och givande att göra 

denna studie. Att vi använt oss av enkäter är vi glada över eftersom urvalet 

blev relativt stort, då det är ett ämne som det inte är forskat så mycket kring 

innan. I vår kommande yrkesroll har vi en ambition till att vi vill använda 

oss av lek i undervisningen. Samtidigt måste vi ta vara på och respektera 

andra föräldrars attityder eftersom vi inte kan generalisera att alla föräldrar 

är så positiva till lek som de medverkande i vår studie.  
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Bilaga 1 

Lek i skolan 
 

Vi är två studenter som läser på lärarprogrammet vid Högskolan Väst, våra namn är Annika 
Lindgren och Hanna Till. Nu håller vi på att skriva vår c-uppsats. Vi har valt att vända oss till 
dig som är förälder till barn i förskoleklass och de yngre skolåren. Med enkäten vill vi få en 
insyn i vad du som förälder har för uppfattning om innehållet i ditt barns skolundervisning. 
Detta kommer sedan att vara underlag för vår uppsats.  
 
Enkäten nedan består av några frågor som utgår från tre typer av situationer, kryssa i det 
alternativ som du tycker stämmer bäst. Du kommer att var helt anonym och svaren kan inte 
härledas till dig personligen. Vi är tacksamma för att få tillbaka enkäten senast Måndagen den 
12/6.Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss, 
annika.lindgren@student.hv.se eller hanna.till@student.hv.se.  
 
 
När du besvarar enkäten är det viktigt att du i dina svar  
utgår ifrån ditt barn i förskoleklassen. 
 
 
Jag är:  
 

  Man 
  Kvinna 

 
 
Jag är: 
 

  under 25år 
  25-30år 
  30-35 år 
  35-40 år 
  över 40 år 

 
 
Min utbildning: 
 

 Grundskoleutbildning  
 Gymnasieutbildning 
 Högskola/universitetsutbildning 
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1. 
 
Lärarna i ditt barns klass har kallat alla föräldrar till ett föräldramöte, här diskuteras att man 
kanske vill föra in den fria leken mer på schemat varje dag i förskoleklassen och i de yngre 
skolåren. Den fria leken innebär att barnet själv bestämmer aktiviteten som den vill göra.  
 
  Stämmer 

helt 
Stämmer

delvis 
Stämmer 

dåligt 
Stämmer

ej 
a. Jag tror att mitt barn kan stärka sin 

förmåga till inlevelse genom fri lek. 
 

    

b. Jag tror att mitt barn kan utveckla 
motoriken genom fria leken. 
 

    

c. Jag tror att mitt barn kan utveckla sitt 
språk genom fri lek. 
 

    

d. Jag tror att mitt barn kan utveckla fantasi 
genom fri lek. 
 

    

e. Jag tror att mitt barn kan utveckla 
kreativitet genom fri lek.  
 

    

f. Jag tror att mitt barn kan lära sig att 
samarbeta genom fri lek. 
 

    

g. Jag tror att mitt barn kan lära sig att 
umgås med andra genom fri lek.  
 

    

h. Jag tror att mitt barn kan stärka sitt 
självförtroende genom fri lek. 
 

    

i. Jag anser att fri lek skall finnas med på 
lektionstid under dagen. 
 

    

 
2.  
 
Barnen på skolan där ditt barn går är alltid ute och leker på rasterna.  
 
  Stämmer 

helt 
Stämmer

delvis 
Stämmer 

dåligt 
Stämmer

ej 
a. Jag tror att mitt barn stärker sin förmåga 

till inlevelse genom att leka på rasten. 
 

    

b. Jag tror att mitt barn kan utveckla 
motoriken genom att leka på skolgården. 
 

    

c. Jag tror att mitt barn kan utveckla sitt 
språk genom att leka på rasten. 
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Stämmer 
helt 

Stämmer
delvis 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer
ej 

d. Jag tror att mitt barn kan utveckla fantasi 
genom att leka på rasten. 
 

    

e. Jag tror att mitt barn kan utveckla 
kreativitet genom att leka på rasten.  
 

    

f. Jag tror att mitt barn kan lära sig att 
samarbeta genom att leka på rasten. 
 

    

g. Jag tror att mitt barn kan lära sig att 
umgås med andra genom att leka på 
rasten. 
 

    

h. Jag tror att mitt barn stärker sitt 
självförtroende genom att leka på rasten. 
 

    

i. Jag anser att läraren bör delta i mitt barns 
lek på rasten. 
 

    

j. Jag anser att mitt barn bör leka på rasten. 
 

    

 
3.  
När barnen kommer till skolan på morgonen berättar läraren att dem nu första lektionen ska 
leka affär.  
 
  Stämmer 

helt 
Stämmer

delvis 
Stämmer 

dåligt 
Stämmer

ej 
a. Jag tror att mitt barn kan stärka sin 

förmåga till inlevelse genom denna typ av 
aktivitet. 
 

    

b. Jag tror att mitt barn utveckla sitt språk 
genom denna typ av aktivitet. 
 

    

c. Jag tror att mitt barn kan utveckla fantasi 
genom denna typ av aktivitet. 
 

    

d. Jag tror att mitt barn kan utveckla 
kreativitet genom denna typ av aktivitet. 
 

    

e. Jag tror att mitt barn kan lära sig 
samarbeta genom denna typ av aktivitet. 
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Stämmer 
helt 

Stämmer
delvis 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer
ej 

f. Jag tror att mitt barn kan lära sig att 
umgås med andra genom denna typ av  
aktivitet. 
 

    

g. Jag tror att mitt barn stärker  
sitt självförtroende genom denna typ av 
 aktivitet. 
 

    

h. Jag tror att mitt barn lär sig matematik 
genom denna typ av aktivitet. 
 

    

i. Jag tror att mitt barn utvecklar sin 
förmåga att läsa och skriva genom denna 
typ av aktivitet. 
 

    

j. Jag anser att denna typ av aktivitet är lek. 
 

    

k. Jag anser att denna typ av aktivitet är 
undervisning. 
 

    

l. Jag anser att denna typ av aktivitet hör 
hemma i undervisningen.  
 

    

 
 

Övriga synpunkter: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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