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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att definiera lek känns angeläget, barns upplevelser och tankar om lek är en 
viktig del i den pedagogiska verksamheten. Lpfö 98 och Lpo 94 framhåller leken som viktigt 
för barns utveckling och lärande. I åtskilliga studier har leken som fenomen beskrivits utifrån 
olika perspektiv, men lek är inte så lätt att definiera. Få studier har dock tagit upp barns egna 
tankar om lek. Vi känner därför det som angeläget att ur ett barnperspektiv ta reda på barns 
tankar om fenomenet lek. 
 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka 6-åringars tankar och förväntningar om lek inför starten 
i förskoleklassen.  
 

Metod: I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi har inspirerats av en 
fenomenologisk livsvärldsfilosofi och vi kommer att bearbeta och analysera informanternas 
uttalanden med hjälp av meningskoncentrering. Vi kommer att bearbeta och analysera 
informanternas intervjusvar under centrala teman. 
 

Resultat: Lek innefattar många varierande lekområden i 6-åringens livsvärld, miljön i 
förskolan och hemma. 6-åringen leker ensam ibland, men föredrar att leka med kamrater. Ett 
intressant resultat var att barnen definierade dataspel, tv-spel och tv tittande som lek, vilket 
var ett oväntat resultat. 6-åringen har svårt att konkretisera sina förväntningar om lek inför 
starten i förskoleklassen, men kan efter sitt första besök i förskoleklassen beskriva miljön och 
leksakerna. 
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Inledning 
 
 
Att definiera lek känns angeläget, barns upplevelser och tankar om lek är en viktig del i den 
pedagogiska verksamheten. I vår utbildning har vi läst mycket om lek ur pedagogperspektivet, 
och därför vill vi nu fördjupa oss i vad 6-åringar har för tankar och förväntningar om lek 
innan de börjar i förskoleklassen. För att kunna tolka och förstå barns livsvärld, hur de tänker 
och uppfattar sin lek, är det viktigt som pedagog att få barnperspektivet och definition av 
fenomenet lek. I vår studie har vi utgått från den fenomenologiska livsvärldsfilosofin som 
teoretisk ansats och vi har studerat leken som fenomen ur barnperspektivet. Att studera 
fenomenet lek, är att ur barnperspektivet få ta del av barns erfarenheter av lek. ”En grund för 
att närma sig barns perspektiv är våra antaganden om hur vi kan förstå andra.” (i Johansson, 
2003, s. 44). Via kommunikation deltar man i varandras världar, och enligt Merleau-Ponty 
(1962) är förutsättningen för att förstå andra människor mötet eller interaktionen med dem 
(Johansson, 2003). 
 
Lillemyr (2002) menar att leken är en viktig grund för barns lärande och att detta synsätt 
kallas ett livslångt lärande. Lillemyr (1990) beskriver lekens värde i tre perspektiv: Lekens 
psykologiska betydelse - genom leken får barnen upplevelser och erfarenheter. Barnen lär 
genom leken - lekens sociala och kulturella betydelse, den roll som leken spelar för att föra 
barnkulturen vidare och för att för att socialisera barn till olika grupper och sociala system. 
Lekens pedagogiska betydelse - som ett led i uppfostran och hur den används som pedagogisk 
hjälpmedel. 
  
År 1959 antog FN en ny deklaration om barns rättigheter, och i denna nämns lek för första 
gången, och i antagandet av Barnkonventionen 1990, artikel 31 paragraf 1 kan man läsa att 
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassad till 
barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.” (Skolverket, 1999, 
s. 79).  
 
I Lpfö 98 står det att ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av 
leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan.” 
(Lpfö 98, s. 9). I Lpo 94 står det att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall 
tillägna sig kunskaper.” (Lpo94, s. 11). 
 
Vårt syfte med vår studie är att undersöka vad lek är för barn som skall börja i förskole-
klassen, och vi hoppas att vår undersökning kan ge både oss och andra pedagoger nya 
kunskaper om barns tankar och förväntningar om lek inför starten i förskoleklassen. 
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vad lek är för barn som skall börja förskoleklassen:  
 

 
• Vad har 6-åringar för tankar om lek? 

 
• Vad har 6-åringar för förväntningar om lek inför starten i förskoleklassen? 
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Forskningsbakgrund  
 
 
Begreppsdefinitioner 
 
Nedan presenterar vi de begrepp som är centrala i denna studie: 
 
Barnperspektiv: ”…barns sätt att se på tillvaron, att som vuxen forskare försöker lyfta fram 
barns sätt att se på världen.” (Torstensson-Ed, 2003, s. 32) 
Barns tankar om lek: 6-åringars tankar om vad lek är i barns livsvärld. 
Fenomenologisk livsvärldsfilosofi: Vi utgår ifrån Merleau–Pontys livsvärldsbegrepp och det 
innebär att den egna levda kroppen och själ bildar en integrerad helhet. (Bengtsson, 1999) 
Förskola: Pedagogisk verksamhet för barn mellan 1-6 år. 
Förskoleklass: Pedagogisk verksamhet inom skolan för 6-åringar. 
 

Tidigare forskning om lek 
 
 
Vad är lek? 
 
Vi erfar att begreppet lek inte så lätt låter sig definieras, men begreppet lek används med 
många olika betydelser och i olika kontexter. Det finns dock många olika forskare som i olika 
lekteorier försökt teoretisera och definiera vad fenomenet lek är. Lindqvist (1996) definierar 
lek som grunden för barns skapande, där barnet tolkar sina upplevelser och ger dem liv i 
estetiska och kulturella former. Lindqvist (1996, s. 71) menar att ”Leken har en estetisk form 
och det är hög grad känslan som påverkar dess förlopp…”. I lekens fantasiprocess hör lek och 
berättelse ihop, barnet dramatiserar och berättar en historia. 
 
Enligt Lillemyr (2002) är leken viktig för barnen, leken har ett stort egenvärde och utvecklar 
barnen inom alla områden, exempelvis socialt och kognitivt, men även barns ensamlek. 
Knutsdotter & Olofsson (2003) anser att leken har många möjligheter att vara ”på låtsas”, för 
i låtsasleken kan barnens inre bilder bli levande och det ger barnen en känsla av kontroll, men 
även en frihetskänsla. Knutsdotter & Olofsson (2003) menar också att i leken kan barnen 
träna sin språkförmåga, barnen talar ett mer varierat och utförligt språk, och genom att barnen 
verbaliserar vad de gör och vad de skall föreställa medvetandegörs förståelsen för leken.  
Lekforskning har bedrivits och teoretiserats ur många vetenskapliga perspektiv, där teorierna 
ibland är gränsöverskridande. Welén (2003) redogör för att de tidiga lekteorierna till en början 
anknöt till barns utvecklingsstadier, men att nutida lekteorier försöker se leken i dess sociala 
och kulturella kontext. 
 
Welén (2003) gör en indelning av de mest tydliga forskningsperspektiven på barn och lek: 
Utvecklingspsykologiska lekteorier, psykoanalytiska lekteorier och gränsöverskridande 
lekteorier. I den utvecklingspsykologiska teorin utgör stadietänkandet det centrala, där barns 
utveckling anses följa en viss bestämd ordning, och därmed också vad barn leker. Welén 
(2003) beskriver Piaget som en framträdande forskare inom den utvecklingspsykologiska 
lekteoretiska forskningen. Piaget ansåg bl.a. att förskolebarns tankar är icke-riktat, i motsats 
till vuxnas tankar som är logiska och riktade. I den psykoanalytiska teorin är barns lek ett sätt 
för barnet att lära sig att hantera och kontrollera olika händelser i livet som symboliskt 
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gestaltas i leken. Den psykoanalytiska lekteorin beskrivs i Welén (2003) och den har sin 
grund i Freuds tankar, och Erikson är exempelvis en forskare som utifrån Freuds tankar 
arbetat vidare med denna teori. Erikson ansåg att leken var barns sätt att bemästra 
verkligheten och sina inre konflikter. Welén (2003) redogör för att i den gränsöverskridande 
lekteorin studerar man leken i dess kontext, och leken som pågår mellan barnen. Vygotskij är 
en representant för den gränsöverskridande lekteorin, där barnet socialiseras in i samhället i 
en socialisationsprocess.  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) har forskare tittat på leken utifrån, definierat och 
kategoriserat leken, men sällan fångat dess innersta väsen. Även Löfdahl (2002) menar att det 
är de vuxnas definition och kategorisering som format synen på lek, men att det finns 
forskare, exempelvis Hjort (1996), som låtit barnen själva beskriva sin lek. Hjort (1996) är en 
forskare som menar att det är viktigt att lekforskningen bedrivs ur barns perspektiv. 
Löfdahl (2002) redogör för att dagens lekforskning verkar ha ett annat syfte än att 
kategorisera lek, och det som beskrivs är istället lekens möjligheter, lekens dynamik och 
leken i sin kontext, och forskare som Holmes, Mjaaland Heggstad, Knudsen, och Trageton (i 
Löfdahl, 2002, s. 41) redogör för att ”Definitioner av vad som betraktas som lek lämnas till de 
lekande själva att avgöra”. 
 
 
Lek – ur barnperspektivet 
 
Knutsdotter & Olofsson (2003) menar att alla barn föds med förutsättningar för lek. Leken 
måste dock lockas fram och leksignalerna måste läras in, och inlärningen börjar i det tidiga 
samspelet mellan barnet och den vuxne vid skötbordet. Det är de vuxna i barnets närhet som 
har tålamod och känslighet nog att tillfredställa och utveckla barnets lekbehov.  
 
Evenshaug & Hallen (2001) anser att barnet lär sig grunderna för alla former av lek redan 
under det första levnadsåret och använder dem sedan parallellt. Olika barn lägger tonvikten 
vid olika typer av lek, beroende på erfarenhet, smak och läggning. Leken skiftar också 
beroende på den kulturella och sociala miljön, och för att leken skall kunna frodas krävs 
trygghet och möjlighet till ostördhet menar (Evenshaug & Hallen, 2001).  
 
I förskolan är leken en viktig del i den pedagogiska verksamheten och en källa till lärande. 
Lillemyr (2002) menar att lek för barn i förskoleåldern är en dominerande aktivitet, den har 
stor betydelse för barnets fysiska och psykiska utveckling. Genom leken vågar barnet uttrycka 
sina känslor och låta fantasin flöda, barnet blir helt uppslukad av leken och glömmer både tid 
och rum. Knutsdotter & Olofsson (2003) menar att barnen måste kunna vissa lekregler, som 
t.ex. samförstånd, det vill säga att barnet kan sluta leka när den andre inte vill leka längre. 
Andra lekregler som barnet måste anpassa sig till för att bevara lekens harmoni är turtagande 
och ömsesidighet i leken.  
 
 
Vem är 6-åringen? 
 
Att veta vad en 6-åring verkligen tänker och upplever är svårt, men vi ville ändå få viss 
kunskap om vad som kännetecknar ett barn som är, eller snart ska fylla 6 år. Vad kan och vet 
ett barn som är 6 år? Hur tänker och hur upplever en 6-åring lek? Vad och varför leker 6-
åringen? Diderichsen, Hansen & Thyssen  (1994) menar att vi vuxna kan lära mycket av 6-
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åringar. 6-åringen är ett nyfiket och vetgirigt barn som funderar och frågar mycket, både kring 
små vardagssaker som de stora livsfrågorna. 6-åringen är tålmodig, öppen och sensitiv för den 
vuxnes tankar och åsikter. Man kan se en 6-årings sätt att tänka som en liten filosof eller 
kreativ konstnär, Diderichsen m.fl. (1994) påtalar att man i förskolebarnets lek tydligt kan se 
barnet gestalta olika föreställningar eller tankar i bilder. Diderichsen m.fl. (1994) menar också 
att 6-åringen inte längre är ett småbarn, utan en tankfull, känslig och generös liten kompis 
som gärna möter och samtalar med vuxna. 6-åringen är framförallt ett lekande barn, som 
genom leken försöker förstå och tolka sin omvärld, leken är därför en viktig faktor för 6-
åringens utveckling. 
 
Diderichsen m.fl. (1994) menar att 6-åringens lek är en modell av verkligheten, men allt kan 
hända, allt är möjligt, där 6-åringen fantiserar och konstruerar en detaljerad låtsasvärld med 
ett bestämt lektema. Med jämnåriga barn kan 6-åringen komma överens om ett gemensamt 
lektema, med förutbestämda rollhandlingar. I 6-årsåldern börjar kamraterna bli mer viktiga, 
inte bara som lekkamrater, utan som riktiga vänner, och det är viktigt för barnets sociala 
utveckling.  
   
 
Lek i förskoleklassen 
 
Förskoleklassen infördes 1998 som en egen skolform i det offentliga skolväsendet. Att få gå i 
förskoleklass är en rättighet, men som barnets vårdnadshavare kan tacka nej till. Landets 
kommuner har däremot skyldighet att ordna en plats i förskoleklassen för landets alla barn det 
år barnet fyller sex år (Lumholdt & Klasén McGrath, 2006). Förskoleklassen skall vara som 
en överbryggande bro från förskola till skolan (Lumholdt & Klasén McGrath, 2006). Tanken 
med förskoleklassen är att integrera sexåringarna i skolans värld, d.v.s. att barnen successivt 
skall vänja sig vid den verksamhet som bedrivs i skolan. I förskoleklassen får barnen 
möjlighet att träna sig på de aktiviteter som pågår i skolans dagliga pedagogiska verksamhet. 
 
Det som tidigare var förskolans sexårsverksamhet fördes in i skolan och blev en egen 
skolform, förskoleklassen, efter ett riksdagsbeslut i december 1997 (Karlsson, Melander, 
Pėres Prieto & Sahlström, 2003). Skolverket (2001) sammanfattar dock, att utvecklingen 
snarare går mot att 6-åringarna fått mer skola än det som var tänkt i reformen, som innehöll 
lek, skapande, experimenterande och utforskande i förskoleklassen. Förskoleklassen har en 
viktig funktion att fylla, för att befrämja lust, lek och lärande. Leken skall inte bara användas i 
förskolan, utan leken skall fortsätta på skolans lektioner, raster och och på fritids (Knutsdotter 
& Olofsson, 2003).  
 
Vygotskij (1995) menar att knyta an fantasi och kreativitet till lärande skapar ett större 
engagemang i lärandet, för då utvidgas perspektiven för att eleverna skall kunna tillägna sig 
kunskap. Enligt Lindö (2002) är forskare och pedagoger överens om att leken är en viktig 
kunskapsform för förskoleklassen och därför är leken ett viktigt pedagogiskt inslag under de  
första skolåren. Lindqvist (2002) anser att leken är en viktig del att ta med i undervisningen i 
skolan, för att den kan ge mycket näring till barns lärande.  
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Teoretiska utgångspunkter  
 
 
Fenomenologi 
 
Vi har inspirerats av en fenomenologisk livsvärldsfilosofi som teoretisk ansats, därför att 
”Livsvärlden kan människan aldrig undslippa så länge hon är i livet. Den är självklart där i 
allt människan företar sig och tas utan reservation för given genom hela livet.” (Bengtsson, 
1999, s. 16-17). I den kvalitativa forskningsintervjun finns det möjligheter att träda in i 
livsvärlden, och kan ses som ett genomförande av Merleau-Pontys fenomenologiska 
vetenskapsprogram (Kvale, 1997).  
 
  

Det viktiga är, enligt Merleau-Ponty (1945), att beskriva det givna så exakt och 
fullständigt som möjligt, att beskriva snarare än att förklara eller analysera. 
Fenomenologin är ett försök till direktbeskrivning av upplevelsen, utan hänsyn 
tagen till upplevelsens ursprung eller orsak. (Kvale, 1997 s. 55). 
 
 
 

Fenomenologins ursprung utgår från Husserls filosofi, där fenomenologin är människors 
upplevelser av ett fenomen, men medvetandet om sig själv och om något som upplevs. Inom 
den fenomenologiska rörelsen finns det flera filosofiska inriktningar, men gemensamt för den 
fenomenologiska rörelsen är att man skall ”gå tillbaka till sakerna själva” och att det ”…inte 
kan finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för.” (Bengtsson, 
1999, s. 10-11).  
  
I vår studie utgår vi ifrån Merleau-Pontys teori om kroppens filosofi för att vi vill utgå ifrån 
barnens livsvärld och barn varseblir världen genom sin kropp och själ. Merleau-Ponty gör inte 
skillnad på kropp och själ utan allt är en enhet, ett subjekt. Leken kan i barns livsvärld ses 
som ett meningsfullt sammanhang, där tanke och handling bildar en helhet.  
 
I vår studie utgår vi ifrån barnperspektivet för att försöka definiera vad fenomenet lek är för  
6-åringen. För att medvetandegöra fenomenet lek för barnen, kan den kvalitativa 
forskningsintervjun och barnens intervjusvar, vara ett sätt för att möjliggöra en 
begreppsdefinition av fenomenet lek. 
 
 
Metod 
 
Vi har inspirerats av en fenomenologisk livsvärldsfilosofi, och fenomenologi är studier av 
människors upplevelser och föreställningar, som sammanfattas i världsbilder eller 
tankemönster (Wallén, 1996). För att ta reda på 6-åringarnas tankar och förväntningar om lek 
inför starten i förskoleklassen, har vi i vår studie valt att använda oss av kvalitativa 
halvstrukturerade forskningsintervjuer som metod (Kvale, 1997). Kvale (1997) menar att 
intervjun som metod är ett bra redskap för att skaffa sig kunskap om människors upplevelser 
och beteenden. Doverberg & Pramling (2000) menar att om man vill ta reda på vad och hur 
barn tänker, måste man ställa dem inför situationer där de behöver tänka. I en intervjusituation 
konfronteras barnet med sina egna tankar och upplevelser om olika fenomen, och därför valde  
vi att i vår studie intervjua barn om lek i barns livsvärld, för att vi ville få ett barnsperspektiv 
på fenomenet lek.  
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Tillvägagångssätt 
 
Vi kontaktade två förskolor i två olika kommuner i maj 2007. Vi berättade om syftet med vår 
studie och frågade förskollärarna om det gick bra om vi intervjuade barnen i förskolan. Vi 
skickade ut en samtyckesblankett till föräldrarna, där föräldrarna i samråd med sitt barn fick 
bestämma om deras barn skulle medverka i studien. Vi valde ett specifikt intervjutillfälle för 
att barnet skulle få möjlighet att förbereda sig inför den kommande intervjun. Barnen vi 
intervjuade har fyllt eller kommer att fylla 6 år under året de börjar i förskoleklassen. Barnen 
intervjuades enskilt i barnens egen miljö i förskolan, för att de skulle känna trygghet. Vi har 
inte intervjuat barnen i någon bestämd ordning, utan vi intervjuade barnen allt eftersom vi 
fick in samtyckesblanketterna.   
 
Innan vi intervjuade barnet presenterade vi oss. Vi berättade för barnet om studien syfte, för 
att vi ville få barnperspektivet på fenomenet lek i barns livsvärld. Innan vi började intervjua 
barnet förklarade vi att deras tankar och upplevelser av lek var väldigt viktiga för vår studie 
och att de hade möjlighet att avbryta intervjun under intervjuns gång. Vi poängterade också 
för barnet att barnet visste mer om lek än vi vuxna. Vi ansåg att barnen var experter på lek. Vi 
berättade för barnet att vi hade med en bandspelare för att vi ville komma ihåg exakt vad 
barnet sade och att det var viktigt att ha med det inspelat på band. Vi valde att ha öppna 
intervjufrågor för att utgå ifrån barnets svar och för att kunna ställa följdfrågor. Vi kunde även 
ändra turordningen på våra intervjufrågor under intervjuns gång. Under intervjuerna gav vi 
barnet tid för att tänka efter och att svara. Doverberg & Pramling (2000) anser att det är 
viktigt att ge barnet möjlighet att få den tid de behöver för att tänka färdigt. 
   
 
Urval 
 
Vi lämnade ut tolv samtyckesblanketter varav tio barn och föräldrar samtyckte till att deras 
barn skulle medverka i vår studie. Av de tio barnen som vi intervjuade, var det fem flickor 
och fem pojkar, som börjar i förskoleklass hösten 2007. Vi har intervjuat barn i två olika 
förskolor i två olika kommuner. Vi var inte kända för barnen mer än att barnen hade sett oss i 
förskolorna. Barnen fick en samtyckesblankett (se bilaga 2) med sig hem till föräldrarna och i 
samråd med barnen har föräldrarna gett sitt samtycke till intervju eller avstått från intervju.  
På samtyckesblanketten informerade vi om studiens syfte och etiska regler. Allt material som 
samlats in till studien, och alla uppgifter i studien har behandlats konfidentiellt och enbart 
använts just till denna studie. 
 
 
Bearbetning och analys 
 
Efter att intervjuerna hade spelats in på band skrevs intervjumaterialet ut på dator. Därefter 
läste vi intervjuerna flera gånger för att få en god överblick av intervjumaterialet. Utifrån 
intervjumaterialet gjorde vi en sammanställning av varje barns livsvärld. Efter vi skrivit ned 
varje barns livsvärld granskade vi intervjutexten noga och de centrala teman som vi bedömde 
relevanta för frågeställningarna skrevs ned. Därefter sorterade vi in barnens intervjusvar i 
centrala teman, och all text som hörde till ett enskilt tema placerades under denna. Sedan läste 
vi igenom texten en gång till för att se så ingen viktig information hade förbisetts Därefter 
fick varje tema en rubrik utifrån barnens livsvärld, och slutligen sammanfattades materialet 
under varje tema med egna ord (Kvale, 1997).  
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Forskningsetik 
 
I vår studie har vi utgått från etikreglerna i Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002). I individskyddskravet finns fyra olika grundläggande 
krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som 
vi har tagit hänsyn till i vår studie. 
 
Vi har lämnat information om studien och studiens syfte både till barnen och till föräldrarna. 
Att delta i studien har varit frivilligt, barnen och föräldrarna har i samråd haft möjlighet att 
medverka eller avstå. I studien kommer barnen att vara anonyma och barnens identitet 
kommer inte att kunna synliggöras i vår studie. 
 
I vår studie har vi intervjuat både flickor och pojkar, men kön har inte relevans för syftet och 
resultatet i denna studie. Vi kommer att benämna informanterna med fiktiva namn, för att 
barnen inte skall bli igenkända. Det insamlade materialet har behandlats konfidentiellt och har 
använts enbart i denna studie. Intervjuerna är transkriberade kommer de inspelade banden att 
förvaras så att obehöriga inte kan ta del av informanternas intervjusvar.  
 
Vi har intervjuat ett barn i taget, för att varje barn ska få möjlighet och tid att verbalisera sina 
tankar. Vi har valt att genomföra intervjuerna i barnens förskola, eftersom det är en välkänd 
och trygg miljö för barnen. Vi har tagit fasta på att barnen i intervjusituationen kan känna 
utsatthet, och därför har vi strävat att försöka göra intervjusituationen så positiv och trygg 
som möjligt för barnen. Vid varje intervjutillfälle har vi talat om för varje barn hur viktigt och 
betydelsefullt barnets medverkan är, och vilken värdefull information barnets kunskap om lek 
är för studien.  
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Kvale (1997) är studiens reliabilitet och validitet inte något som granskas i efterhand, 
när studien är färdigställd, utan en process som pågår kontinuerligt under studiens alla stadier, 
vilket vi har försökt att uppnå i denna studie.  
 
Vi har vid vår forskningsplanering tagit hänsyn till de konsekvenser vår forskning kan få för 
de som berörs av vårt arbete med studien, som att barn i en intervjusituation kan känna 
utsatthet (Kvale, 1997). Vi har vid planering, genomförande och analys av intervjuerna strävat 
efter att uppnå kvalitativa och tillförlitliga intervjuer.  Vi har under intervjuerna, bekräftat 
informanternas svar, och ställt eventuella följdfrågor för att inte misstolka informanterna. 
Efter datainsamlingen har vi lyssnat av banden med intervjuerna, och skrivit ut intervjuerna 
ordagrant. Vi har även i intervjuutskrifterna noterat informanternas tystnad och tonfall. Vi har 
under intervjuerna kontrollerat att vi fått svar på de frågor som fanns med i vår intervjuguide 
(se bilaga 1). Vi har analyserat intervjusvaren utifrån meningskoncentrering och centrala 
teman. 
 
Eftersom vi i denna studie endast har ett litet urval av barn, anser vi inte att resultaten i denna 
studie är generaliserbara för en större studie. Resultaten från denna studie kan möjligtvis 
användas som jämförelsematerial i liknande studier. Utifrån den forskning vi gjort, redogör vi 
för de resultat vi kommit fram till i vår studie, men vi överlämnar till läsaren att avgöra 
huruvida studiens resultat är valida eller ej.   
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Resultat 
 
 
Vi redovisar vårt intervjuresultat av de tio intervjuerna med utgångspunkt ifrån de inledande 
frågeställningarna. Det resultat som vi har kommit fram till redovisar vi under varje enskild 
frågeställning. Frågeställningarna var: 
 
 

• Vad har 6-åringar för tankar om lek? 
 

• Vad har 6-åringar för förväntningar om lek inför starten i förskoleklassen? 
 
 

Vår teoretiska utgångspunkt är en fenomenologisk livsvärldsansats, vilket innebär att man i en 
intervjusituation ställer frågor till barnen, som får varje barn att beskriva sin livsvärld om 
fenomenet lek och vi har sammanställt intervjumaterialet i centrala teman utifrån barnens 
beskrivning av sin livsvärld.  
Vi har använt oss av Kvales (1997) riktlinjer för rapportering av intervjucitat, för att på bästa 
sätt konkretisera intervjuresultaten av barnens tankar och förväntningar om lek inför starten i 
förskoleklassen. När vi bearbetade och analyserade informanternas intervjusvar har vi skapat 
centrala teman, och under dessa teman har intervjusvaren sammanställts i en sammanfattande 
text. Vi redovisar svaren på våra två frågeställningar genom informanternas intervjusvar i 
centrala teman och citat från dessa. Efter resultatredovisningen gör vi en sammanfattande 
analys och studien avslutas med en diskussion.  
 
 
Vad har 6-åringar för tankar om lek? 
 
När vi har intervjuat barnen om deras tankar om lek har vi fått fram liknande svar, men vad 
lek är för barnen i våra intervjuer beskriver och definierar barnen på olika sätt. Nedan har vi 
sammanfattat barnens egna livsvärldar om lek. Livsvärldarna visar att barnen i stor uträckning 
beskriver sin lek, med vilka leksaker och material som barnen använder sig av i de olika 
lekarna men även miljön hemma påverkar barnen.  
 
 
Anna 6 år  
 
När Anna berättar om lek då tänker hon på när hon leker med Barbie, ritar, läser en bok, leker 
med plastdinosaurier och när hon hämtar matvagnen på förskolan. Varför Anna leker är för att 
hon tycker att man måste leka för att inte ha tråkigt. När Anna blir tillfrågad om varför man 
måste leka säger hon att det är om man inte har något att göra, och har man inte något att göra 
så kan man ringa en kompis, säger Anna. Anna tycker inte om att leka ensam, hon föredrar att 
leka med kompisar. Anna leker både inne och ute, och när hon är leker ute, cyklar och gungar 
hon. Om man kan sluta leka, svarar Anna att det kan man, om man inte vill leka en lek mer, 
och när man blir större och vill sluta leka kan man exempelvis sluta spela ett spel. Anna 
tycker att när man leker med en kompis, och man säger att man vill sluta leka, då ska 
kompisen lyssna och sluta leka. Anna tror att hon kommer att leka i förskoleklassen, och att 
hon kanske kommer att leka med fröknarna, för enligt Anna så leker fröknarna ibland. 
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Carolina 6 år 
 
Carolina leker med Barbie och hundar i dockvrån. Lek för Carolina är när man leker mamma, 
pappa, barn och då kan man använda lite låtsatsgrejor till mat. När Carolina leker, låtsats hon 
att det regnar och så kan man till och med leka teater. Någon berättar att någon sover och 
någon får vara mamma och en får vara syster. På förskolan leker Carolina hårfrisörska med 
hårgrejer. Ibland på förskolan så leker de teater, skattjakt och trycker tryck på papper. Någon 
gång har de fått titta på film, men de läser även sagor på förskolan. Ute cyklar Carolina, leker 
med rockringar och kastar prick på burkar och säckar. Vidare berättar Carolina, att hon 
sprutar vatten med en vattenspruta. Hemma brukar Carolina leka ensam och då leker hon med 
Barbie och ponnyer. Varför Carolina leker det är för att bara ha roligt. Att sluta leka det kan 
man väl. Ibland så kan man väl sluta, om man vill göra en annan lek med smådockor. Då 
leker hon med dockorna i ett stall med hästar och hästgrejer. Om man kan leka när man är 
stor, svarar Carolina att då slutar man och leka, fast mamma och pappa spelar fotboll och gör 
andra grejer, som att prata och gå på klubbar. I förskoleklassen tror Carolina att man leker 
inomhus och utomhus, spelar spel och jage. Man kan lära sig veckodagarna, skriva och läsa i 
förskoleklassen. Om Carolina kommer att leka med sin fröken i förskoleklassen svarar hon att 
hon aldrig lekt med fröken. Carolina kommer inte att leka med fröken i förskoleklassen, för 
fröken måste se till barnen så att de inte är busiga. Carolina berättar att fröken kanske får höra. 
”Vad skall vi göra sen?” Också får fröken titta i listan först, också kanske någon ringer i 
telefon och då måste fröken svara.  
 

Evelyn 6 år 
 
När Evelyn leker inomhus så leker hon i dockvrån, doktorslek, utklädningslek, ritar, pusslar, 
pärlar på pärlplatta. När Evelyn leker utomhus leker hon i träd, cyklar, gungar och i 
sandlådan. Evelyn leker för att hon tycker det är roligt, hon leker ensam ibland och ibland 
leker hon med en kompis. När Evelyn tröttnar på leken så kan hon sluta leken. När man blir 
större och börjar i förskoleklassen får man inte leka så mycket, och man måste göra läxan 
innan man får leka. Evelyn vet inte vilka lekar hon kommer att leka i förskoleklassen, men 
hon beskriver de olika lekmiljöerna som finns i förskoleklassen, som dockvrån, doktorsrum, 
discorum och dockteater. Evelyn tror inte att hon kommer att leka med sin fröken i 
förskoleklassen. 
 

Felicia 6 år 
 
De lekar Felicia berättar om är mamma-pappa-barn och leka tjuv. Felicia leker för att få bra 
kompisar, och hon leker aldrig ensam. När Felicia leker är hon både inne och ute, Felicia 
säger att hon leker ”överallt”. Felicia säger att hon kommer att leka när hon börjar i 
förskoleklassen, och att hon kommer att leka många olika slags lekar där. Felicia beskriver 
olika leksaker och olika lekmiljöer, exempelvis studsmatta och dockvrå inomhus och en 
snurra, klätterställning, rutschkana och gungor utomhus. Felicia tror inte att hon kommer att 
leka med sin fröken i förskoleklassen. 
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Frans 6 år 
 
Lek för Frans är att leka med lego, traktorn och tågbana. Frans berättar och att man kan bygga 
en tågbana och när det är färdigt kan man ha ett tåg där och så åker man. Frans tycker också 
om att leka med lego, läsa bok och skriva med magnetbokstäver. Frans berättar att han kan 
skriva sitt namn på tavlan med hjälp av magnetbokstäverna. Ute kan Frans cykla, gräva tåg 
och bygga ett slott i sandlådan. Vidare berättar Frans att man kan hämta en hink och hälla 
vatten i hinken, också kan man ta lite sand och blanda och göra tårtor och så, när det är 
färdigt, så kan man hälla kulor och papper på. Och man kan leka att det är kakor och så kan 
man låtsasäta det. Var Frans leker svarar han att det är där alla brukar leka, på avdelningen. 
När Frans leker ensam så ritar han och leker med smålego och storlego. Varför Frans leker det 
är för att det är kul. Att sluta leka det kan man enligt Frans och då städar man upp alltihop och 
så säger man till fröken att man inte vill leka mer. Frans har hälsat på i förskoleklassen och 
där fanns det en bondgård och bilar, Frans tror att han kommer att leka med bondgården eller 
läsa bok när han har börjat där. Ute kan man leka affär, leka att man bakar tårtor och gunga. 
Man kan stoppa gungan och så kan man ta fart på gungan, enligt Frans. Att leka med sin 
fröken det kan man inte, för fröken skall jobba och så, utan man skall leka med barnen.  
 
 
Ida 6 år 
 
Ida berättar att man kan leka inne och ute. Ida beskriver innelek som när man leker 
tillsamman några stycken och när man leker tyst, för annars får man ont i öronen. Ensamlek 
för Ida är att leka med tågbana, lego eller leka mamma-pappa-barn och spela på datorn. Ida 
leker i skaparverkstaden, lugna rummet men inte i lekhallen, för det säger Ida är småbarnens 
rum. Ida berättar att de stora barnen får vara i lekhallen på eftermiddagen, men hon nämner att 
småbarnen får vara där nästan hela tiden, enligt Ida är det småbarnens rum. Ute leker Ida på 
gården och där åker hon rutschkana, gunga, gräva med grävskopa, labyrinten, mamma-pappa- 
barn. Ida berättar att labyrinten är byggt av stenar och den är alldeles ny på gården. Ida leker 
för att det är roligt och för att man inte skall vara ensam, och därför vill Ida leka med 
kompisar. Om man kan sluta leka svarade Ida att man måste leka länge, för annars säger 
fröken att man skall leka en stund till och inte avsluta leken. Efter att alla har lekt färdigt 
måste man hjälpa till och städa och se till att alla saker ligger på rätt plats. Ida berättar att man 
får leka i förskoleklassen, men om fröken plingar i klockan då skall man städa. Ida berättar att 
det i dockvrån i förskoleklassen skall ligga fyra tallrikar och muggar, låtsasmat och 
godisgrejer. Hon berättar vidare att det finns olika miljöer i förskoleklassen t.ex. lugna 
rummet, skaparverkstad, byggrummet, djurrummet och discorum, där man kan dansa och 
sjunga. Ida har besökt skolgården på fritiden och där finns det hage, rutschkana, banor, 
gungor och en klätterställning. Ute kan man också stöta kula och leka med låtsatsslangbellor, 
med mjuka kulor och som man också kan träna hur långt man kan kasta och försöka träffa i en 
burk. Fröken i skolan inte är så leksam av sig, enligt Ida, och fröken skall se till att barnen inte 
har tråkigt och se till så att allt är städat.  
 
 
Kalle 6 år 
 
Kalle leker för att det är roligt och för att han vill göra något. Innelek för Kalle är att bygga 
tågbana, hus med klossar och enligt han själv är han bra på det. Utelek för Kalle är när han 
går, springer och rör sig och det förklarar som att när han rör sig så är det tävling med 
kompisar vem som springer snabbast. Att sluta leka innebär, att man säger till sina kompisar 
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att nu slutar vi leka. På frågan om man kan leka ensam svarade Kalle att det kan man om man 
bara vill, men att det finns två sätt att säga det på; man kan säga att man vill vara ifred eller 
och att man vill leka ensam. Enligt Kalle kan man använda teckenspråk om man inte kan 
prata. Kalle tror att man får leka i skolan och det vet han för han har äldre syskon i skolan för 
han är med när syskonen hämtas. Kalle beskriver olika lekar som man kan leka i skolan, som 
mamma, pappa, barn och lek med smålego. Kalle berättar vidare att man får spela spel i 
skolan, han nämner bl.a. spelen ”Tre i rad” och ”Vem är där”. Kalle tror att man ibland kan 
leka med sin fröken.  
 

Mattias 6 år 
 
När Mattias leker ute så cyklar han, klättrar i träd, leker apa och går i skogen. Mattias leker 
med kompisar när han leker, och när han vill sluta leka så säger han bara att han inte vill leka 
mer. Mattias säger att det inte alltid är så att man slutar leka när man blir stor. Mattias säger 
att han kommer att leka i förskoleklassen, men han vet inte vilka lekar han kommer att leka. 
Mattias beskriver vilka leksaker som finns i förskoleklassen, som pirater, riddare, slott och 
lego. Mattias beskriver också vilka leksaker han tycker mest om att leka med hemma, 
Bionichle-lego och Transformers. Mattias tror inte att han kommer att leka med sin fröken i 
förskoleklassen. 
 

Noa 6 år  
 
Noa berättar att när han leker så leker han en stenålderslek med sin kompis och så bygger han 
med träklossar. När Noa tänker på lek beskriver han också en lampa som låter som en traktor 
som han har i sitt rum. Noa är i sitt rum eller i sin systers rum när han leker, och ibland är han 
ute och leker. Noa vet inte om man kan sluta leka. Det kan vara roligt att leka ensam ibland, 
och då leker han med sina träklossar. Noa har varit och besökt skolan där han ska gå i 
förskoleklassen, och eftersom han har sett att det finns leksaker där, så säger han att han 
kommer att leka i förskoleklassen. Noa beskriver leksakerna som finns förskoleklassen, 
inomhus leker Noa med en jättestor bil och utomhus leker Noa i ett klätternät eller så gungar 
han. Noa vet inte om han kommer att leka med fröken i förskoleklassen. 
 
 
Samuel 6 år 
 
Samuel berättar att lek är att leka, det är när man tar fram saker typ smålego, storlego, bilar 
och Barbie. Och att det är att man leker med sina kompisar och det tycker Samuel är roligt. 
Hemma hos Samuel brukar han hoppa i studsmattan, spela bandy med sina kompisar ute. Inne 
spelar han X-box med sina kompisar, och det är tv-spel berättar Samuel. Samuel har ”Fyra i 
rad”, ”Ishockey”, ”Star wars 2” och ”Lego” spel i tv-spelet. Varför Samuel leker det är för att 
det är roligt och för att kompisarna vill det. Om man kan sluta leka svarade Samuel att det kan 
man väl om man städar först. Att leka som vuxen tycker Samuel att det är lite konstigt, men 
Samuels mamma brukar hoppa studsmatta, om Samuel ber henne göra det och då har ju 
mamma lekt, enligt Samuel. Om man kan leka ensam svarade Samuel att det kan man och då 
leker Samuel med smålego på förskolan och hemma. I förskoleklassen kan man leka enligt 
Samuel och det vet han för att han har varit där på besök Samuel berättar för mig att det finns 
spel där som heter ”Tre i rad”. Inne kan man läsa saga eller bygga koja och bygga koja kan 
man göra ute också och så kan man ha en trappa, som man klättrar upp på med tak och en 
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dörr på kojan, enligt Samuel. En sådan koja har Samuel haft hemma men den har han pajat, 
för där skulle studsmattan stå. Att leka med fröken berättar Samuel, att han vet att fröken 
tycker det är tråkigt att leka. 
 
 
Vad leker 6-åringar med? 
 
Under rubriken Vad leker 6-åringar med? Sammanfattar vi olika sorters lekar och leksaker i 
centrala teman utifrån barnens livsvärldar och citat från barnintervjuerna. Vi har namngett 
dessa teman som konstruktionslek, lek med leksaker, lek med lekredskap, regellek, rollek, 
skapande lek, utelek, virtuella leksaker och övrig lek. 
 
 
Konstruktionslek  
  
Lego, träklossar, tågbana i trä och transformers. 
 
 Mattias: Bionichle-lego som jag bygger till figurer... 

Vuxen: Hade dom det där i skolan? 
Mattias: Nää…  
Vuxen: Nää…var har du sett det då…Bionichle-lego? 
Mattias: Jaaa…jag köper såna… 
Vuxen: Du har det hemma? 
Mattias: Hmmm.. 
Vuxen: Okey…du har sådana leksaker hemma…har du några andra leksaker, eller lekar som du 
brukar göra hemma…? 
Mattias: Leker med min transformers… 
Vuxen: Transformers? Vad är transformer för någonting? Jag vet inte vad det… 
Mattias: Det är några gubbar som kan bli maskiner… 
Vuxen: Jaha…som man kan liksom bygga om dom då? 
Mattias: Hmmm… 
 
 

Lek med leksaker  
 
Barbiedockor, plastdinosarier, hästar, pirater, riddare, slott, bondgård, bilar och traktorer, 
låtsasmat i plast och dockor. 
 
 Vuxen: Jaa…Vad leker du, när du leker? Du sa Barbie, sa du och… 

Anna: Jaa. 
Vuxen: Rita, är det något annat du leker då? 
Anna: Med dinosaurier. 
 

 
Lek med lekredskap 
 
Gungor, nät att klättra i, studsmatta, labyrint, klätterställning, stege, klätterrep, klättervägg, 
rutschkana och en snurra på en lekplats. 
 

Ida: Man kan gunga eller leka mamma, pappa, barn och  
gräva och gräva låtsats grävskopa och…åh vad var det nu mer,  
också kan man åka rutschkana och snart…också kan vi vad 
heter det nu igen… vad heter det…labyrinten. 
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Regellekar 
 
Leka tävling, springa snabbast, leka ta, kasta längst och hoppa hage. 
 
 Kalle: För att man kan leka tävling när man, den som springer snabbast och sånt. 
 Vuxen: Jaha, och tävla. 
 Kalle: Ja. 
 Vuxen: Är det roligt? 
 Kalle: Ja. 
 Vuxen: Ja, okej. 
 Kalle: Det tycker jag! 
 Vuxen: Det tycker du om. Ja, okej. Brukar du tävla ensam eller brukar du tävla med kompis. 
 Kalle: Nej, med en kompis. 
 Vuxen: Med en kompis eller kan man vara flera med då? 
 Kalle: Ja, det kan man också va. 
 
 
Rollek 
 
Mamma-pappa-barn, doktorslek, stenålderslek, leka affär, hårfrisörska, leka tjuv, teater, klä ut 
sig, disco, dockteater, baka och fri lek utomhus. 
 

Carolina: Lek är liksom när man leker, som om man leker 
mamma, pappa, barn, så låtsats man att nån är mamma, 
också kan man använda lite grejor och sånt till mat och 
sånt och hundar. Så leker man det också. Kan man låtsats att  
det regnar och så kan man till och med leka teater och en  
berätta att nån sover och en får vara mamma och en får vara syster. 

  
 Carolina: …och så kan jag leka hårfrisörska med hårgrejor och… 
 

 
Skapande lek 
 
Rita och måla, färgtryck, pärla på pärlplattor, sandlådelek, vattenlek, dansa och sjunga. 
 

Evelyn: Leker i dockvrån, å så rita och pärla…? 
Vuxen: Jaha, det tycker du är roligt…aaa… 
 
Frans: Också kan man ta spadar och gräva tåg, också kan man bygga ett slott… 
Vuxen: Jaa… 
Frans: Också kan man hälla vatten ut där, också kan man hämta en hink och hälla vatten i 
hinken, också kan man ta lite sand också kan man blanda och göra tårtor och så… 
Vuxen: Hmm…det kan man göra… 
Frans: Också kan man…när det är färdigt, så kan man hälla kulor och papper, också kan man 
hitta på och så kan man leka att det blir kakor, och så kan man låtsasäta det.. 
Vuxen: Jaha…låtsatsäta kakor…ja, just det…jaa! 
Frans:  Mmm. 
 
 

Utelek 
 
Klättra i träd, cykla, leka apa utomhus, gå i skogen, stöta kula, låtsasslangbellor med mjuk 
boll, spela fotboll och bandy, kasta prick med burkar och säckar, rockringar, vattenspruta och 
kasta boll. 
  

Vuxen: Då undrar jag, för jag vet ju inget om vad lek är för någonting…då undrar jag, kan du 
berätta för mig, om vad lek är för något? 
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Mattias: Jaa…jaa…jag tycker om att cykla i alla fall… 
Vuxen: Cykla…ute… 
Mattias: Hmm…Klättra i träd. 
Vuxen: Jaa… 
Mattias: Och leka apa…  
 
 

Virtuella leksaker 
 
TV-spel, dataspel, Video, Dvd och titta på TV. 
 
 Samuel: Spela X-Box. 
 Vuxen: Basebollsset? 
 Samuel: Nej, X-Box. 
 Vuxen: Jaha, TV-spel, jaha, du menar TV-spel? 
 Samuel: Få fyra i ett rad, har vi. 
 Vuxen: X-Box heter det. 
 Samuel: Ishockey, Star wars 2, Lego. 
 Vuxen: Det brukar du göra med dina kompisar, spela TV-spel. 
 
 
Övrig lek  
 
Läsa böcker, fiska, hämta matvagnen, pussel, spel och magnetbokstäver med magnettavla 
m.m. 
 
 Noa: Så har jag en lampa som låter. 

Vuxen: Jaha, har du en lampa som låter…men vad låter den då? 
Noa: Som en traktor. 
Vuxen: Som en traktor? 
Noa: Jaa. 
 
Vuxen: Vad leker du för någonting? 

 Frans: Att leka med magnetbokstäverna! 
 Vuxen: Jaha! Att skriva bokstäver. Vad tänkte du? 

Frans: Att skriva bokstäver, man har bokstäver med magneter på 
 
 
Var leker man? 

 
Barnen beskriver sin lek med vilka leksaker och material som barnen använder sig av i de 
olika lekarna, och det styr också var barnen väljer att leka. I intervjuerna berättar barnen om 
var de är när de leker, hemma eller i förskolan, inomhus eller utomhus. Barnen ger exempel 
på i vilka olika slags rum och miljöer i förskolan som leken pågår, t. ex. i dockvrån, 
byggrummet, lugna rummet, djurrummet, lekhallen, skaparverkstaden och på utegården. 
Var barnet befinner sig styr också vilken lek barnet väljer att leka, om barnet är hemma eller i 
förskolan, inomhus eller utomhus.  
  

Ida: Man får leka i skaparverkstaden eller lugna rummet, inte i lekhallen, för där är bara småbarn 
och sånt, det är småbarnas tur nu mitt på dagen och är det våras storas barns tur på 
eftermiddagen. 
Vuxen: Jaha, ni har sådana där turer. 
Ida: Hmm. 
Vuxen: Så ni får… 
Ida: Men småbarnen får vara där nästan hela tiden. 
Vuxen: Jaha okey, då kan man nästan säga att det är deras rum då? 
Ida: Hmm… 
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Varför leker man? 
 
Barnen leker ensamma ibland, men föredrar oftast att leka med kompisar. En del av barnen 
upplevde att de lekte för att de ville ha kul eller för att det är roligt, och för att inte ha tråkigt, 
men även för att kompisarna ville leka. 
 
 Vuxen: Då vill jag veta varför leker man då? 
 Samuel: …[Barnet tänker]. 
 Vuxen: Varför skall man leka? 
 Samuel: Det är roligt! 

Vuxen: Det är roligt, ja, just det, det är roligt. Är det något mer varför man måste leka? 
Samuel: Kompisarna vill det. 
Vuxen: Att man har kompisar. 
 
Ida: Lek är som man skall leka tillsammans och sånt. 
Vuxen: Jaha, okej…man leker många ihop då? 
Ida: Hmm…men man får inte leka för mycket. 
Vuxen: Jaha. 
Ida…för annars blir för mycket ljud, så att man får ont i örona. 
Vuxen: Jaha, man får ont i öronen då…jaha, men man får leka många ihop? 
Ida: Hmm. 
Vuxen: Jaha du vill säga något mer… Vad tänkte du… 
Ida: Att man skall göra så här att man skall leka tyst och leka såhär att alla skall få vara med. 
Vuxen: Jaha, alla får va med, det är ju viktigt. 
Ida: Att man skall inte vara för många. 
Vuxen: Nähä, det får inte vara för många heller? 
Ida: Nej, men det får vara några stycken. 
Vuxen: Några stycken… Hur många tycker du är bra. 
Ida: Äh…mittemellan. 
Vuxen: Mittemellan, ja. 
Ida: Ja. 
Vuxen: Ja, det är alltid bra att vara mittemellan, jaa… 
 
 

Leka ensam? 
 
En del barn brukar leka ensamma ibland, men de flesta föredrar att leka med en eller flera 
kompisar. 
 
 Vuxen: Kan man leka ensam då? 
 Samuel: Ja. 
 Vuxen: Ja, det kan man. Jaha, vad gör du då när du leker ensam? 
 Samuel: Leker med smålegot och det… 
 Vuxen: Du leker med smålegot och… 
 Samuel: Mmm, hemma och här. 
 Vuxen: Hemma och här, okey. 
 Vuxen: Jaa, just det…men leker du ensam, eller leker du…? 
 Samuel: Ibland leker jag ensam…men ibland leker jag med en kompis. 
 
 Vuxen: Jag tänker…leker du ensam någon gång? 
 Anna: Ähum…jaa, jag vill inte leka ensam. 
 Vuxen: Det vill du inte, nää, är det inte roligt att leka ensam? 
 Anna: Nää. 
 Vuxen: Det är roligare med kompisar, kanske eller…? 
 Anna: Jaa. 
 
 Vuxen: Leker du ensam någon gång då…eller…Felicia? 
 Felicia: Neej. 
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 Vuxen: Det gör man inte? 
 Felicia: Neej. 
 Vuxen: Nehej…inte en endaste gång, kompisar är det som är det roligaste, eller? 
 Felicia: Hmm. 
 
 
Sluta leka? 
 
Den här frågan tolkade barnen som om man kunde sluta en lek som pågick, men vår fråga var 
egentligen om man barnen slutade leka när de började i förskoleklassen och när barnen blev 
äldre.     
 
 Vuxen: Hur gör man då när man slutar och leka? 
 Mattias: Man bara säger att man slutar…att man inte vill leka mer… 
 Vuxen: Jaha…man bara bestämmer och säger: Nu vill inte jag leka mer. 
 Mattias: Jaa…så kan det vara ibland… 
 Vuxen: Jaa…när man blir stor då? 
 Mattias: Det vet jag inte. 
 Vuxen: Slutar man att leka när man blir stor? 
 Mattias: Nää…inte alltid… 
 Vuxen: Nää…man kan leka när man blir stor alltså? 
 Mattias: Mmm. 
 
 Vuxen: Kan man leka ensam? 
 Kalle: Hmm. 
 Vuxen: Det kan man. 
 Kalle: Om man vill. 
 Vuxen: Om man vill, då bestämmer man bara att nu vill jag leka ensam, så leker man! 
 Kalle: Hmm. 
 Vuxen: Hmm. 
 Kalle: Att det finns två, att säga det på . 
 Vuxen: Jaha. 

Kalle: Det är att...Jag vill vara ifred eller så kan man säga jag vill leka ensam. Det finns två 
grejor som man kan säga det på. 
Vuxen: Jaha, okej och då säger du det, också får du vara ifred då eller leka ensam. 
Kalle: Mmm. 
 
 
 

Vad har 6-åringar för förväntningar om lek inför starten i förskoleklassen? 
 
Leka i förskoleklassen? 
 
6-åringen har svårt att definiera vad lek kommer att vara i förskoleklassen, de har ingen 
förförståelse för den verksamheten. Det barnen kände till om förskoleklassen är det barnen 
har sett vid deras första besök och vad eventuellt äldre syskon och kompisar har berättat.  
 

Vuxen:… när man blir större…slutar man leka då eller? 
 Evelyn: Då slutar man på dagis…å då får man gå i skolan och börja i 0:an…? 

Vuxen: Jaa, just det i förskoleklassen då… 
Evelyn: Mmm. 
Vuxen: Jaa, just det….men där leker man väl också eller hur…eller? 
Evelyn: Mmm…man där går man i…man får inte leka så mycket…då får man göra läxan, sen så 
får man leka…man får inte leka så mycket… 
Vuxen: Jaså, säger du det, jaha, mmm…men du tror att man kan leka då i förskoleklassen, fastän  
inte lika mycket…  
Evelyn: Mmm… 
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Vad leker man när man börjar i förskoleklassen? 
 
I intervjuerna beskriver barnen vad de har sett och upplevt vid sitt första besök i förskole-
klassen, och då är det framförallt olika lekmiljöer och olika leksaker som barnen tar upp vid 
intervjuerna. 
  

Vuxen: Neej…Jaa, vad tror du att du kommer att leka då när du börjar i förskoleklassen? 
Evelyn: Vet inte. 
Vuxen: Det vet du inte…Har du varit och hälsat på då? 
Evelyn: Jag har sett hur det ser ut… 
Vuxen: Jaa…hade de några leksaker där då? 
Evelyn: De hade dockvrå och en studsmatta...och…doktorsrum… 
Vuxen: Jaa…kanske inte är så lätt att komma ihåg, kanske var mycket grejor och så…eller, hur? 
Evelyn: Mmm. 
Vuxen: Var det något annat du tänkte på när du var där i förskolan [förskoleklassen] då…som du 
såg? 
Evelyn: Mmm…discorum var det… 
Vuxen: Ett discorum? Hade dom det? 
Evelyn:  Jaa…och så kunde man göra dockteater… 
 
 

Leka med fröken? 
 
De flesta barnen tror att de inte kommer att leka med sin fröken i förskoleklassen eller så vet 
barnen inte om de kommer att leka med fröken. 
 

Vuxen: Jaa, men jag tänkte på en annan sak, det är ju en fröken där i skolan, tror du att du 
kommer att leka med din fröken? 
Ida: Nej, det är inte sådär leksamma. 
Vuxen: Är de inte det? Hur vet du det? 
Ida: För att de leker inte med barnen. 
Vuxen: Näha. 
Ida: De måste arbeta och se om barnen leker och inte slarvar och inte bråkar. 
Vuxen: Jaha, de skall se till …Jaha. 
Ida: Om barna har det kul och inte tråkigt. 
Vuxen: Jaha, okey. 
Ida: Om man glömmit och städa och sånt…om de har gått …glömmit och städa och gått någon 
annanstans. 
 
 
 

Sammanfattande analys 
 
 
Vad lek är för barnen i barnintervjuerna beskriver och definierar barnen på olika sätt. Barnen 
ger många olika exempel på vad deras lekar innehåller och vilka leksaker och material barnen 
behöver i de olika lekarna. Barnen svarade på våra intervjufrågor på ganska likartad sätt, 
vilket innebär att vi kunnat bearbeta och analysera informanternas intervjusvar i centrala 
teman. Barnen beskriver även sådant som inte har relevans för våra frågeställningar, men som 
ändå är ett intressant resultat, exempelvis kom vi underfund med att barnen styrde 
intervjusituationen på olika sätt t ex. genom att berätta om familjen, regler på förskolan, 
fritidsaktiviteter och olika händelser som hade hänt hemma och i förskolan. 
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Vi kom fram till att det är många olika faktorer som påverkar hur en barnintervju kommer att 
utforma sig. Att själva intervjun inte bara är en bestämd form frågor som skall besvaras, utan 
att det finns många andra faktorer som avgör hur en intervju kommer att gestaltas, t.ex. i 
vilken miljö intervjun äger rum och vilka pedagoger som arbetar den dagen barnet intervjuas. 
Vi upplevde att under vissa intervjuer blev vi störda, både barnen och vi tappade 
koncentrationen, p.g.a. att pedagogen dammsög i angränsande rum, pedagoger som 
diskuterade högljutt i rummet bredvid och att barn och pedagoger öppnade och stängde dörren 
till rummet där vi intervjuade. En variation som vi dock kunde se var att barnens intervjusvar 
på de olika förskolorna skilde sig åt. I en av intervjuerna kom det fram att det är pedagogerna 
som begränsar barnens möjligheter till lek, exempelvis nämner ett av barnen att deras lektid i 
lekhallen är begränsad.  
 
Om man kan sluta leka tolkade barnen som om barnen konkret skulle avsluta en lek som 
pågick, men vi hade dock tänkt oss intervjufrågan annorlunda. Vår fråga var egentligen om 
barnen slutade leka när de började i förskoleklassen och när barnen blev äldre.  
 
Ett viktigt resultat som kom fram när vi intervjuade barnen var att barnen hellre ville leka med 
kompisar än ensamma, vilket visar hur viktig leken är som socialisationsprocess. Även 
Lillemyr (2002) anser att leken är viktig för barns sociala utveckling. Knutsdotter & Olofsson 
(2003) säger att barnen utvecklar sin språkliga förmåga i leken, när de hanterar språket så har 
de lättare att lära sig det sociala samspelet och att barnen måste kunna vissa lekregler, som 
exempelvis samförstånd, turtagande och ömsesidighet. Welén (2003) menar att inom den 
gränsöverskridande lekteorin är leken en pågående socialisationsprocess, där Vygotskij (i 
Welén, 2003) menar att barnet socialiseras in i samhället genom leken. 
 
Ett annat viktigt resultat som kommit fram i intervjuerna om barnens förväntningar om lek, är 
att barnen har svårt att definiera vad lek kommer att bli i förskoleklassen. Barnen tror dock 
inte att de kommer att leka lika mycket som i förskolan och barnen tror att de inte kommer att 
leka med sin fröken. Under intervjuerna kommer det dock fram att barnen får möjlighet att 
fritt leka ut sin kreativitet i låtsasleken och rolleken. Lillemyr (2002) menar att genom leken 
lär sig barnen uttrycka sina känslor och barnen får utlopp för sin fantasi. Forskare och 
pedagoger anser att förskoleklassens miljö är en plats där leken utgör en viktig kunskapskälla 
(Lindö, 2002).  
 
 
Diskussion 
 
 
Innan vi påbörjade vår studie funderade vi mycket på vilken teoretisk utgångspunkt vi skulle 
välja för att kunna förstå barns livsvärld. Vi valde en fenomenologisk livsvärldsansats för att 
försöka förstå fenomenet lek ur barnperspektivet.  
 
I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa halvstrukturerade forskningsintervjuer, 
för att få svar på våra två frågeställningar. Frågeställningarna var: 
 
 

• Vad har 6-åringar för tankar om lek? 
 

• Vad har 6-åringar för förväntningar om lek inför starten i förskoleklassen?  
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I resultatet kom det fram att 6-åringars tankar om lek beskrivs på liknade sätt, men vad lek är 
beskriver och definierar barnen på olika sätt. 6-åringarna beskriver i stor uträckning sin lek 
med vilka leksaker och material som barnen använder sig av i de olika lekarna. 6-åringen 
föredrar att leka med kompisar än ensamma. 6-åringarnas förväntningar om lek i 
förskoleklassen är att 6-åringarna inte tror att de kommer att leka lika mycket som i förskolan 
och att fröken inte kommer att leka.   
 
Att vi valde intervjuer som metod var att vi ville få barnsperspektivet på fenomenet lek, och 
vi har bearbetat och analyserat informanternas svar om vad fenomenet lek är. Ur en 
fenomenologisk livsvärldsansats kan man som forskare fråga sig om inte livsvärlden bör vara 
vad den är, i denna studie valde vi att tolka det empiriska materialet utifrån vår livsvärld och 
tidigare forskning om lek. Kvale (1997) anser att för att ha en möjlighet att ändra frågornas 
form och ordning under intervjun, och att stämma av med den intervjuade om svaren är rätt 
uppfattade, kan man med fördel använda den halvstrukturerade intervjuformen. 
Kvale (1997) anser att det råder en viss maktsymmetri och att intervjuerna med barnen inte är 
något ömsesidigt samspel mellan två likställda parter. Hjort (1997) menar dock att när man 
intervjuar barn om lek känner sig barnet inte i underläge, för att leken ingår som ett naturligt 
inslag i barnets livsvärld, och barnet upplever också att de kan tillföra vuxna kunskaper om 
lek. En neutral och trygg utgångspunkt för barnintervjuerna var att besöka förskolan som 
gäster, och att intervjua barnen i förskolan. När vi intervjuade barnen var det svårt att ställa 
frågor om fenomenet lek, det var inget barnen hade tänkt på, lek ingår naturligt i barns 
livsvärld.  För att barnen skulle få möjlighet att uppfatta våra frågor rätt om fenomenet lek var 
vi konkreta i våra intervjufrågor. 
   
Tidigare forskare, exempelvis Knutsdotter Olofsson (2003) och Löfdahl (2002), har tittat på 
leken utifrån, definierat och kategoriserat leken, men sällan fångat dess innersta väsen.  
Det finns dock forskare som låtit barnen själva beskriva sin lek och som tycker att det är 
viktigt att lekforskningen bedrivs ur barns perspektiv, exempelvis Hjort (1996). Dagens 
lekforskning verkar ha ett annat syfte än att kategorisera lek, det som beskrivs istället är 
lekens möjligheter, lekens dynamik och leken i sin kontext, och vad som betraktas som lek får 
de lekande själva definiera (Löfdahl, 2002).  
 
Vi har analyserat det empiriska materialet utifrån vår livsvärld, vi har tolkat barnens 
intervjusvar utifrån deras livsvärld, det vill säga barns upplevelser och tankar om fenomenet 
lek. Bengtsson (1999, s. 43) menar att ”Det empiriska materialet bör få komma till uttryck på 
sina egna villkor inom ramarna för den fråga som det vill vara ett svar på”. Johansson (2003) 
menar att man kommunicerar med andra genom att delta i varandras världar och det är en 
grund för att närma sig barns perspektiv och våra antaganden om hur vi kan förstå andra.  
 
I vår forskningsbakgrund tar vi upp att leken är viktig för barnets sociala förmåga (Lillemyr, 
2002). Även Knutsdotter & Olofsson (2003) anser att barnen har lättare att lära sig det sociala 
samspelet om de kan de vissa lekregler, som exempelvis samförstånd, turtagande och 
ömsesidighet. Barnen leker ensamma ibland, men föredrar oftast att leka med kompisar. En 
del av barnen upplevde att de lekte för att de ville ha roligt, men även för att kompisarna ville 
leka. I intervjuerna berättar barnen om var de är när de leker, i vilka olika slags miljöer, och 
det styr också vilken lek barnet väljer att leka.  
I vår inledning skrev vi att  ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig 
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kunskaper.” (Lpo94, s.11). Att leken är ett viktigt pedagogiskt inslag är forskare och 
pedagoger överens om (Lindö 2002) och det anser vi bekräftas i vår studie.  
 
I Welén (2003) beskrivs Vygotskijs teorier, där leken ses som en social process, i leken lär sig 
barnet regler och koder för kommunikation, normer och värderingar, vilket gör att barnet 
socialiseras in i samhället. Vid intervjuerna var vissa barn noga med att vi hade uppfattat 
deras svar rätt. Barnen ville förstå den vuxnes tankar och sökte den vuxnes erkännande och 
respekt genom kommunikationen. Diderichsen & Hansen, (1994, s. 39) menar att ”Den 
speciella sårbarhet som samtidigt kännetecknar 6-åringen hör just ihop med detta behov av att 
bli tagen på allvar som det tänkande, förnuftiga väsen som barnet nu utvecklas till”.  
 
6-åringen har svårt att definiera vad lek kommer att vara i förskoleklassen, de har ingen 
tidigare erfarenhet av den verksamheten. Det barnen känner till om förskoleklassen är vad 
barnen har sett vid sitt första besök, framförallt de olika lekmiljöerna och olika leksaker, och 
vad eventuellt äldre syskon och kompisar har berättat. De flesta barnen tror att de inte 
kommer att leka med sin fröken i förskoleklassen. 
 
Att knyta an fantasi och kreativitet till lärande, som Vygotskij (1995) menar, känns för oss 
mer angeläget, än innan vi påbörjade vår studie. Diderichsen, Hansen & Thyssen (1994) 
menar att vi vuxna kan lära mycket av 6-åringar, och det vi har lärt oss av den här studien, är 
att 6-åringen framförallt är ett lekande barn som föredrar att leka med jämnåriga.  
 
Vi valde fenomenologin som teoretisk utgångspunkt, för att vi ville ha fram vad barn har för 
tankar och förväntningar om fenomenet lek inför förskoleklassen och det tycker vi att vi fått 
reda på utifrån barns livsvärld.  
 
I resultatet har vi beskrivit barnens tankar och upplevelser av lek utifrån barnperspektivet och 
därför har vi valt att beskriva centrala teman om lek, så fullständigt som möjligt, så som 
barnen har beskrivit fenomenet lek. För att förfina resultatet i vår studie, och för att se barnens 
upplevelser av fenomenet lek, hade barnobservationer varit ett bra komplement till 
barnintervjuerna.  
 
För fortsatt forskning kan en annan teoretisk utgångspunkt vara ett sociokulturellt perspektiv, 
eftersom det i vår studie har kommit fram att kompisar är viktiga för 6-åringen. En 
frågeställning skulle kunna vara, hur 6-åringen i interaktion leker i förskola och 
förskoleklassen, och vilken betydelse det har för barnets socialisering? En annan intressant 
frågeställning som kom upp efter våra barnintervjuer, var på vilka sätt pedagogerna begränsar 
barnets lekvärld? 
 
Studiens syfte var att undersöka 6-åringars tankar och förväntningar om lek inför starten i 
förskoleklassen. Vi upplever att vi har fått svar på våra två frågeställningar att ta reda på barns 
tankar och förväntningar om fenomenet lek inför starten i förskoleklassen. Ett intressant men 
oväntat resultat var att vissa barn definierade dataspel, tv-spel och tv tittande som lek. Det 
hade vi tidigare inte definierat som lek innan vi påbörjade vår studie om fenomenet lek, men 
vad lek är för barn är mer varierat än vad vuxna tror? I vår studie kom vi fram till att 6-
åringen tycker att leken är viktig och att 6-åringen utgår ifrån den miljö barnen befinner sig i. 
När vi frågade om fenomenet lek, så var det leksaker, inne- och utemiljö som barnen 
reflekterade över. I vår studie kom det också fram att 6-åringens förväntningar om lek i 
förskoleklassen är att det inte tror att de kommer att leka lika mycket som i förskolan. 
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Att ta del av barns livsvärld ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv har varit givande, vi 
har lärt oss mycket om vad fenomenet lek är ur barnperspektivet. I barnintervjuerna har vi fått 
intressanta och ibland oväntade svar, men det gör att vi förstår lek ur barnperspektivet lite 
bättre än innan vi påbörjade vår studie. Att få ta del av barns livsvärld har varit lärorikt och 
intressant, kunskapen om hur viktig leken är för barns utveckling och lärande, är en 
betydelsefull insikt för oss som blivande pedagoger och för vår kommande yrkesroll.  
Kanske har vi kunnat ana och förstå tankar och förväntningar om fenomenet lek i barns 
livsvärld, och därför har vi med denna dikt om Trollringen, för att har du hittat en likadan 
trollring så kanske du kan se in i barns livsvärld. 
 
 
  Trollringen 
 
  När jag gick och tänkte på ingenting 
  Kom där ett troll med en silverring. 
  Ser jag genom ringen som trollet gett 
  Ser jag det ingen i välden sett. 
  Och när jag min trollring till örat fört 
  Hör jag det ingen i välden hört. 
  Sätter jag på stortån den ring jag fått 

 Vill du följa med mig så går det an 
  Om du kan hitta en likadan. 
 
  Lennart Hellsing 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

Intervjuguide 

 
1. Berätta för mig om lek? 

2. Varför leker du? 

3. Vad leker du när du leker? 

4. Var leker du? 

5. Kan man sluta leka? 

6. Vad gör du när du leker? 

7. Kan man leka ensam? 

8. Kan man leka i förskoleklassen, där du börjar till hösten? 

9. Vad tror du att du leker när du börjar i förskoleklassen?  

10. Tror du att du kommer att leka med din fröken? 
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    Bilaga 2 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser 6:e terminen på lärarprogrammet vid Högskolan 
Väst i Vänersborg. Vi har nu fått till uppgift att skriva en c-uppsats, och vårt 
syfte är att undersöka barns upplevelser och tankar om lek.  
 
För att få underlag till vår uppsats har vi valt att intervjua barn. 
Vid intervjutillfället kommer barnen att träffa Salme Lipponen som  
intervjuare. Vid intervjutillfället kommer intervjuerna att spelas in på band,  
och resultatet kommer att redovisas i vår uppsats. Barnen kommer inte att 
nämnas vid namn och kommer inte heller kunna identifieras på annat sätt 
i uppsatsen.  
 
Vi hoppas att ert barn vill medverka i vår undersökning och att ni samtycker  
till detta.  
 
Vi är tacksamma för svar snarast möjligt, dock senast den 11 maj. 
 
Tack på förhand! 
 
Salme Lipponen och Viola Petri 
 
 
 
Barnets namn: ____________________________________________________ 
 
I samråd med mitt barn har vi kommit fram till att: 
 
     JA, mitt barn kan tänka sig att medverka i en intervju. 
 
     NEJ, mitt barn vill inte medverka i en intervju. 
 
 
Förälders namnteckning: ____________________________________________ 
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