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Abstract: 

 

Syftet med studien är att synliggöra vilka perspektiv på lek som finns i förskolans 

läroplaner 1998 till 2018. För att nå vårt syfte valde vi att använda oss av både 

kvalitativ och kvantitativ textanalys. Jämförelsen mellan förskolans läroplan 1998 

fram till och med den reviderade 2016 visar att de inte skiljer sig åt alls gällande 

lek. I förskolans läroplan 2018 kunde vi däremot se att en förändring gällande lek 

har skett. Vi skapade ett eget analysverktyg genom att tolka några forskares syn på 

lek och använde dem i vår analys av läroplanerna för förskolan. De analysverktyg 

som skapades var lek som lärande, lek som egenvärde och lek som fantasi. 

Resultatet av vår studie visar att begreppet lek är öppet för tolkning och att det 

finns olika sätt att se på lek i förskolans läroplaner. Vi fann även att lek som 

lärande är det mest framträdande perspektivet i samtliga läroplaner. Vår studie kan 

bidra med en insikt i alla förskolans läroplaner om hur lek kan tolkas och hur 

synen på lek har förändrats över tid i läroplanerna för förskolan.  
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Förord 

 

Detta examensarbete är vår slutdestination på vår långa resa som vi har gjort 

tillsammans under vår utbildning. Studien har tagit avstamp ur ett intresse kring 

lek och hur läroplanen kan definieras på olika sätt.  

 

Vi har under denna resa stött på olika hinder men tillsammans har vi tagit oss över 

dessa. Vi vill tacka vår handledare Ida Byhlin samt våra familjer för stödet genom 

denna resa.  

 

Cecilia Sääf och Sanna Haapala 
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1. Inledning 
I förskolan är lek ett prioriterat fenomen, leken är en utgångspunkt för barns lärande och 

utveckling enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). I läroplanerna för förskolan står 

det att leken ska användas för att främja barns utveckling och lärande, förskolans miljö ska 

bjuda in och locka till lek. Genom leken erövrar och söker barn kunskap, de utvecklar även sin 

fantasi och inlevelseförmåga genom leken (Skolverket, 1998). Det finns många olika sätt att se 

på vad lek är. Lek har och är fortfarande ett omdiskuterat fenomen hos dåtidens och nutidens 

forskare. Huizinga (1945) menade att leken är äldre än kulturen och att den är barnets och 

djurens naturliga sätt att uttrycka sig på. Enligt Knutsdotter Olofsson (2009) är leken magisk. 

Pramling Samuelsson (2017) menar att lek och lärande är lika viktiga samt att de är beroende 

av varandra då barn lär genom leken. Löfdahl (2002) skriver att leken inte alltid är rolig och 

lustfylld utan att den även kan vara kaosartad och vild. 

 

Lek nämns även i FN:s barnkonvention vilken kommer att bli lag 1:a januari år 2020. I FN:s 

barnkonvention (2009, s.28-29) artikel 31 står det att: ”Konventionsstaterna erkänner barnets 

rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i 

det kulturella och konstnärliga livet”. Ett förtydligande om vad som menas med lek i artikel 31 

i barnkonventionen har gjorts av barnombudsmannen (2013). I kommentaren står det att leken 

är något som kommer inifrån barnet och lek kan förekomma när som helst, var som helst. Leken 

är något som behöver motivation och glädje inifrån barnet och den används inte för att nå 

uppsatta mål, leken är även livsnödvändig för barns utveckling, dock framkommer det att inte 

alla ser leken som nödvändig för barn (Barnombudsmannen, 2013).  

 

Vi visste att vi ville fokusera på lek eftersom det är en stor del av barns vardag och vårt intresse 

för lek har blivit större under vår verksamhetsförlagda utbildning i vår förskollärarutbildning. 

Det var inte helt lätt för oss att komma fram till vad vi ville titta närmre på i vår studie, men vi 

visste att lek skulle vara i fokus. Tillslut började vi diskutera kring huruvida synen på lek har 

förändrats något över tid i de olika läroplanerna som finns för förskolan och vi valde att grunda 

vår studie på detta. När vi sökte efter forskning inom området lek kom vi fram till att det inte 

finns så många analyser av förskolans läroplaner. Den analysen av förskolans läroplaner som 

vi avser att göra anser vi blir aktuell då en ny läroplan för förskolan träder i kraft 1:a juli år 

2019, där leken har fått en egen underrubrik (Skolverket, 2018). Vi hoppas kunna bidra med 

kunskap om hur lek i läroplanen kan ses ur olika perspektiv. 
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2. Syfte och frågeställningar 

I den här studien är vi intresserade av att se om synen på lek har förändrats över tid i förskolans 

läroplaner. Syftet med vår studie är att synliggöra vilka perspektiv på lek som vi kan se i 

läroplanerna för förskolan från 1998 till och med 2018. För att nå vårt syfte har vi valt att utgå 

från följande frågeställningar: 

 Vilka olika perspektiv på lek kan urskiljas i förskolans läroplaner? 

 Har synen på lek förändrats i de olika läroplanerna för förskolan? 
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3. Bakgrund 

I följande del ges en historisk tillbakablick över förskolans framväxt i Sverige, från barnkrubban 

fram till den första skollagen och läroplanen för förskolan. Sedan presenteras regeringens beslut 

om förskolans läroplan och vad som står i barnkonventionen artikel 31 om barns lek och den 

allmänna kommentaren om artikel 31. Den här delen avslutas med en beskrivning om vad lek 

är utifrån olika lekteoretikers synsätt. 

 

3.1 Förskolans framväxt 

Under 1800-talet flyttade många människor in till städerna från landsbygden för att skaffa 

arbete. Det här resulterade i att barnen växte upp utan uppsikt av någon vuxen för att föräldrarna 

arbetade. På grund av detta startades barnkrubban där barn till de arbetande fattiga mammorna 

kunde vistas (Martin Korpi, 2015 & Tallberg Broman, 1995). Den första barnkrubban startades 

i Stockholm 1854 och det var Kungsholmens barnkrubba (Tallberg Broman, 1995). För att 

barnen skulle få en plats på barnkrubban krävdes ett intyg från fattigvården för att verksamheten 

var behovsprövad. Personalen som arbetade på barnkrubborna saknade ofta utbildning. 

Barnkrubborna hade enkel inredning och barngrupperna var stora men trots detta kunde barnen 

tilldelas tre mål mat om dagen och personalen var noga med att sköta om barnens hygien. 

Barnkrubborna bedrevs av kyrkliga församlingar, stiftelser och finansierades via donationer, 

filantropi och kollekt i församlingskyrkan (Martin Korpi, 2015).  

 

Under samma tid startades även en verksamhet som kallades för Kindergarten och den här 

verksamheten härstammar från Tyskland. Den kom senare att kallas för barnträdgården efter 

Friedrich Fröbels pedagogiska filosofi (Tallberg Broman, 1995). Friedrich Fröbel menade att: 

”barn sågs som plantor som skulle vårdas och växa i en väl anpassad miljö” (Martin Korpi, 

2015, s.10-11). Lekens betydelse lyftes och betonades under barnträdgårdens framväxt 

(Tallberg Broman, 1995). Verksamheten bedrivs genom finansiering av avgifter och barnen 

som befann sig på barnträdgården kom från familjer som var bildade och välbärgade. De som 

ansvarade för verksamheten var oftast privatpersoner. Vissa utgångspunkter som fanns i 

verksamheten finns kvar i dagens förskolepedagogik exempelvis synen på lekens betydelse för 

barns utveckling och att barn skulle få möjlighet att på olika sätt utöva sin kreativitet och att 

erfara olika saker (Martin Korpi, 2015). 
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3.2 Mitten av 1900-talet fram tills idag 

År 1968 tillsattes Barnstugeutredningen, vilken har gjort avtryck i nutidens förskola när det 

kommer till innehåll, organisation samt arbetssätt (Hammarström-Lewenhagen, 2016). 

Barnstugeutredningen skulle rikta in sig på barnstugornas pedagogiska innehåll, den allmänna 

verksamheten för fem och sex åringar samt barn med funktionshinder. Året efter utökas 

utredningen och arbetet innefattade även utformandet av riktlinjer för kommunal barnomsorgs 

planering samt förslag på hur barnstugorna skulle kunna ingå i stads- och byggnadsplaneringen 

under ett tidigt stadie. 1970 kommer ytterligare direktiv om att utreda utbildningsfrågorna. 

Barnstugeutredningen omfattades av en vetenskaplig grund där Piaget och Homburger Eriksson 

hade inflytande baserat på deras forskning om barns utveckling ur ett utvecklingspsykologiskt- 

och socialpsykologiskt perspektiv. Under barnstugeutredning börjar en syn på barns lek i 

förhållande till deras lärande träda fram. Synen på barnet ändrades, där dialogpedagogik blev 

framträdande, en ömsesidig respekt för barnet i relation till de vuxna blev nu viktig. Miljön 

skulle bjuda in till lek och traditionen om att ämnen skulle läras ut bröts mot ett mer temainriktat 

arbete (Martin Korpi, 2015). 

 

3.3 Skollagen och Styrdokument 

Den allra första lagstiftningen inom området förskola trädde i kraft 1975 och den gällde för 

sexåringar. Kommunen tog över ansvaret helt för förskoleverksamhet och 1995 infördes en lag 

som innebar att barnen skulle få en placering på förskolan inom skälig tid. Socialstyrelsen fick 

sedan ta över ansvaret att tillämpa arbetslag, barngrupps förslag och dialogpedagogik, dock 

skulle detta gå väldigt fort. Socialstyrelsen tog ett beslut om barngruppernas storlek samt skrev 

ut råd om hur miljön skulle utformas och verksamheten bedrivas. År 1998 lämnades ett 

regeringsförslag över till riksdagen om att en läroplan för förskolan skulle införas. Förskolan 

fick sin allra första läroplan i juni 1998 (Martin Korpi, 2015). Efter den första läroplanen har 

det tillkommit två reviderade läroplaner för förskolan, en 2010 och en 2016. En helt ny läroplan 

har tagits fram under året 2018 som blir giltig den 1:a juli 2019 (Skolverket, 2010 & Skolverket, 

2016 & Skolverket, 2018).   

 

Under 2010 års revidering ger regeringen skolverket i uppdrag att ge förslag på kompletteringar 

och förbättringar av vissa mål i förskolans läroplan Lpfö98. Ett av områdena som skulle 

förtydligas i skolverkets förslag var förskollärarnas pedagogiska ansvar för lärandet 

(Leijonborg, 2008). 2016 skedde ytterligare en revidering av förskolans läroplan och texten 
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som reviderades var under rubriken övergång och samverkan (Skolverket, 2016). I den senaste 

revideringen av förskolans läroplan behövde en granskning göras för att göra ett förtydligande 

av förskolans uppdrag. Detta resulterade i att en ny läroplan för förskolan, Lpfö 18. Ett av 

områdena som reviderades var mål och riktlinjer (Fridolin, 2017 & Skolverket, 2018). 

 

3.4 Barnkonventionen 

I Förenta Nationernas Barnkonvention Artikel 31 står det att: 

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 

till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” (FN 

Barnkonventionen, 2009, s.28-29). I Sverige kommer barnkonventionen att bli lagstadgad år 

2020. I den allmänna kommentaren för artikel 31 har barnombudsmannen skrivit ett 

förtydligande om vad som menas med begreppet lek. Leken är något som kommer inifrån barnet 

och lek kan förekomma när som helst, var som helst. Leken är något som behöver motivation 

och glädje inifrån barnet och det används inte för att nå uppsatta mål, leken är även 

livsnödvändig för barns utveckling. Det framkommer dock att inte alla ser leken som nödvändig 

för barn. Respekt mellan vuxna och barn kan skapas när kärleksfulla vuxna deltar i barnens lek. 

Barn ska vara fria från stress och kunna leka utan vuxna som kontrollerar, även utomhus, dock 

med en vuxen i närheten att vända sig till för stöttning. Miljön barnen vistas i ska vara säker för 

barnen samt inbjuda och utmana barnens lek (Barnombudsmannen, 2013). 

 

3.5 Vad är lek?  

Synen på lek har förändrats över tid och det finns flera sätt att se på lek. Ett sätt att se på lek är 

Huizingas tankar om lek. Han menade att leken är äldre än kulturen och att den är barnets och 

djurens naturliga sätt att uttrycka sig på. Allt som utmärker leken finns redan i djurens värld, 

djuren leker likadant som människan. Huizinga såg på lek som något frivilligt utan tvång men 

att den sker inom bestämda regler. Leken ska fylla en viss funktion och det ska finnas en känsla 

av spänning och lycka. Lek ska ske på individens egna villkor och är en fri handling, lek som 

är påtvingat är inte lek och barn kan inte tvingas till lek. Leken kan ses som hemlighetsfull, 

lekens värde kan höjas genom att barnen gör den till en hemlighet. Leken är endast för den som 

leker och det verkliga livets regler och lagar gäller inte, barnen låtsas och är något annat än vad 

de är i verkligheten. Den som leker flyr från livet som den känner till och försvinner in i en 

låtsasvärld. Barnet vet redan vid tidig ålder att leken endast är på låtsas (Huizinga, 1945).  
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Friedrich Fröbels syn på lek är ett annat sätt som finns att beakta lek på. Han menade att leken 

har stor betydelse för barns lärande (Martin Korpi, 2015). Fröbel uppfann något som kallades 

lekgåvor som skulle hjälpa personalen i barnträdgårdarna med undervisningen. Dessa lekgåvor 

innehöll både riktlinjer och material för verksamheten och i den fria leken kunde barnen själva 

välja aktivitet som hade utgångspunkt i materialet. I leken skulle en vuxen vara närvarande och 

anpassa leken utan att den vuxna skulle dominera den (Welén, 2009). 

 

Den kognitiva utvecklingsteorin bygger på Piagets tankesätt från utvecklingspsykologin där 

han delar in barnets utveckling i olika stadier (Halpenny & Pettersen, 2015). Piaget menar att 

barnen leker olika typer av lekar beroende på vilket utvecklingsstadium barnet är i (Øksnes, 

2011). Jensen skriver om Piagets lekteori, där han beskriver att i teorin finns tre olika begrepp 

som är schema, assimilation och ackommodation. Begreppet assimilation innebär en förståelse 

hos barnet för sin omvärld och att detta inte innebär något lärande. Barnet använder alltså det 

schema som barnet känner till för att förstå sin omvärld och detta för att underhålla det barnet 

redan kan eller vet. Barn använder sig av assimilation när de leker, barnet använder sig av 

kunskap som den redan kan. När barnet imiterar exempelvis en vuxen när den vuxne äter och 

barnet lär sig att äta så är det ackommodation barnet använder sig av. Barnet lär sig alltså inte 

genom lek utan använder sin kunskap som barnet redan har i leken och provar denna kunskap. 

Det finns vissa kriterier som ska uppfyllas för att leken ska kallas för lek. Leken är något 

själviskt för barnet, den är spontan och lustfylld vilket innebär att barn är glada när de leker. 

Leken är ostrukturerad och den innehåller inte konflikter, samt att barn gärna gör sådant som 

de annars kanske inte skulle göra frivilligt. Barn kan inte gå igenom ackommodation när de 

leker, då de endast assimilerar och leken är mer värd för barnet än lärandet (Jensen, 2013). 

Piaget menar alltså att leken inte har någon betydelse för barnets lärande, utan den är endast till 

för barnets egna själviska behov av att leka (Lindqvist, 1996 & Halpenny & Pettersen, 2015). 

 

Homburger Eriksson har liknande tankar som Piaget, att barns lek utvecklas i olika stadier. Det 

första stadiet kallade Homburger Eriksson för autosfären vilka barn i åldern noll till arton 

månader leker. Det andra stadiet kallade han för mikrosfären där barn i åldern arton månader 

till tre år leker. I det första stadiet, autosfären, utforskar barn sin omgivning. I det andra stadiet 

riktar leken in sig på relationer och objekt i barnets omgivning. Trots ovanstående så menar 

Homburger Eriksson att rolleken är central i barns lek och att den bygger på barns egna 
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upplevelser och erfarenheter (Welén, 2009). Det som barnet leker kommer från det inre, att den 

sker av egen vilja och att en individ endast kan vara sig själv i leken (Jensen, 2013). 

 

Den sociokulturella teorin bygger på Vygotskijs tankar om fantasi och samspel, han menar att 

alla är kreativa och han kallar den kreativa förmågan för fantasi (Lindqvist, 1996). För att lek 

ska få kallas lek menar Vygotskij att den drivs av behovet som finns inom barnet särskilt av 

ouppfyllda önskningar. Barnet har önskningar inom sig som uppstår direkt i en situation som 

sker här och nu (Jensen, 2013). Barn under tre år kan inte föreställa sig saker utan de kan endast 

se det som sker i verkligheten (Vygotskij, 2016 & Jensen, 2013). När barnet kan föreställa sig 

så tillkommer regler i barnets lek. Rollek och lekregler står i relation till varandra (Jensen, 

2013). Genom att barnet får stöd i leken med något som barnet inte kan av en mer kompetent 

vuxen så kan barnet klara uppgiften, detta kallas för den proximala utvecklingszonen (Jensen, 

2013 & Vygotskij, 2016). Utvecklingsteorin som Vygotskij beskriver är inte en stadieteori 

liknande Piagets utvecklingsteori, däremot beskriver han ofta tre år som en ålder för en 

gränsdragning av utvecklingen. Vygotskij menar att barn under tre år inte kan vänta med att 

uppfylla sina önskningar och om de måste göra det så släpper de tanken om önskningen, barnet 

kan då inte leka utifrån sin önskning. Motivationen till lek är istället imitation och till exempel 

en tvååring saknar den föreställningsförmåga som en fyraåring har (Jensen, 2013).  

 

3.6 Sammanfattning 

I ovanstående del har förskolans framväxt presenterats. Barnkrubban och barnträdgården var 

de första institutioner som växte fram i Sverige, dessa kom till för att mödrarna började 

arbeta. Därefter tillkom barnstugeutredningen vilken har satt spår i nutidens förskola. 

Skollagen trädde i kraft år 1975 och gällde för sexåringar. År 1998 kom den första läroplanen 

för förskolan. Sedan har läroplanen för förskolan reviderats under årens gång och 

regeringsbeslutet som står till grund för dessa ändringar har presenterats. Barnkonventionen 

artikel 31 och kommentaren till denna har lyfts i texten då den är relevant eftersom att den blir 

lagstadgad 1:a januari 2020. Avslutningsvis i ovanstående del presenteras olika synsätt på vad 

lek är, där Johan Huizinga, Fredrich Fröbel, Jean Piaget, Erik Homburger Eriksson och Lev 

Vygotskij är några personer som studerat lek och barns utveckling.  
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4. Tidigare forskning 

I den här delen presenteras tidigare forskning om lek och hur vi har gått tillväga för att söka 

denna forskning. 

 

Vår sökning av tidigare forskning har fokus varit på att söka om lek i relation till förskolan. De 

sökmotorer som har använts i sökningen av tidigare forskning har varit summon, 

avhandlingar.se samt Libris. De sökord som använts har varit lek, förskola, förskol*, lärande*, 

play and learning (lek och lärande), play (lek), child (barn). De avgränsningar som gjorts är 

markering av rutor så att endast avhandlingar, peer-rewiev artiklar och e-resurser har visats. 

Referenslistor från andra studier har använts för att få inspiration till vilken forskning som 

kunde vara relevant för studien. Nedan presenteras den tidigare forskning som finns om synen 

på barns lek samt leken i förhållande till förskolans läroplan och även lek i relation till barns 

lärande. 

 

4.1 Barns lek och kamratskap  

Annica Löfdahl (2002) har skrivit en avhandling om förskolebarns lek, där det övergripandet 

syftet är att bidra till ny kunskap om barns lek utifrån ett kulturellt och socialt sammanhang i 

barns meningsskapande. Löfdahl har tittat på hur barnen själva ser på sin lek. För att nå sitt 

resultat har hon använt sig av videoobservationer, gruppsamtal med personalen och barnen samt 

observationer (Löfdahl, 2002). 

  

Löfdahl har haft ett sociokulturellt perspektiv som en grund för sin studie där hon ser barn som 

kompetenta och sociala samt att de kulturella erfarenheter barn har formar deras tänkande, 

värderingar och det språk som används. En dialog mellan henne och barnen var nödvändig för 

att få ett barns perspektiv och kunna sätta sig in barnens egna tankar om sin lek. Barnens lek är 

något som är vardagligt och fantasirikt och Löfdahl beskriver att barn leker utifrån olika teman. 

I temat överlevnad är barns lek initierad av det verkliga livet och riskerna som det innehåller, 

men barnen klarar av att lösa de problem och faror som de möter och kan handskas med dessa. 

Ett meningsskapande som är gemensamt uppstår då barnen i leken behöver förstå sina 

lekkamrater. De behöver tillsammans lösa problem utifrån de olika erfarenheter de olika barnen 

har, detta gör barnen genom att tolka varandras gestaltningar i leken. Ett annat tema som 

presenteras i studien är hegemonier, där barn ger uttryck för sin egen tolkning av att vara barn 

i leken. Ofta är ett barn ur ett maktperspektiv underordnat medan det andra barnet har en 
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starkare auktoritet. Barnen har en medvetenhet om regler, gränser och normer. Barnen gör 

uppror mot dessa genom att de lurar de vuxna och leker saker som är förbjudna att leka. Den 

roll barn har i samhället som underordnade förstår barnen, men genom leken där hegemonier 

fungerar som tema visar barnen på en medvetenhet om detta. Dock accepterar de inte den 

underordnade positionen utan leker skickligt fram en egen auktoritet. Vidare syns det att de är 

kompetenta att handskas med auktoriteter. Barnen använde sig av leken för att kunna avgöra 

vilka av olika normer som existerar i olika sammanhang. Genom deras lek upptäckte de också 

olika maktförhållanden och lärde sig genom detta att kunna påverka maktförhållandena. 

Löfdahl skriver att leken inte alltid är rolig och lustfylld utan att den även kan vara kaosartad 

och vild samt konfliktfylld. Genom synen på barn som kompetenta sociala deltagande i leken 

skapades en förståelse för hur innehållet i barns lek användes för att skapa mening (Löfdahl, 

2002). 

  

Barnen är medvetna om den maktrelation som existerar mellan barn och vuxna dock existerar 

dessa maktperspektiv även i deras lek tillsammans med sina lekkamrater. Hegemonier är ett 

tema som hela tiden har inflytande på barnens lek, dock överlappar temat med tema överlevnad 

som gör att leken mellan barn innehåller spänning och fara. Löfdahl menar att ett kritiskt 

förhållningssätt mot leken som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten behövs. En 

diskussion i huruvida barn ska ses som kompetenta hela tiden eller ej lyfts fram och hon frågar 

sig om barn inte får vara passiva om de ses som kompetenta. Dock kan barnens passivitet ses 

som en kompetens. Att i leken så är även det barn som är den svaga eller det barn som leker att 

den är liten alternativt drar sig undan också kompetent och att detta behöver vara tillåtet i leken. 

En oro behöver inte skapas i synen på barnet som en social aktör däremot skriver Löfdahl att 

detta synsätt och dess innehåll behöver problematiseras för att inte skapa ännu en ram som barn 

ska passas in i. Genom att barnen kommunicerar med varandra skapar de innehållet i leken och 

ett tema bildas (Löfdahl, 2002). 

 

4.2 Det lekande lärande barnet 

Syftet med Johanssons och Pramling Samuelssons (2006) studie är att bidra med kunskap och 

undersöka vilka uttryck av lek och lärande i relation till varandra som kan ses i verksamheten i 

förskola och skola. Valet av deltagande grupper gjordes utifrån gruppernas intressen varav nio 

arbetslag var intresserade av att delta i undersökningen. Efter en tid valde tre av arbetslagen att 

avbryta sitt deltagande, sex av de deltagande grupperna fullföljde undersökningen. Nitton lärare 
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fullföljde projektet och etthundrafjorton barn deltog. Forskarna har använt sig av intervjuer, 

barnintervjuer, observationer och spontana samtal som metod. Johansson och Pramling 

Samuelsson menar att lek och lärande står i relation till varandra hela tiden för barn, att de inte 

skiljer på vad lek eller lärande är. För att kombinera lek och lärande på ett sätt som inte kränker 

barnens lekvärld ska läraren inte ska vara rädd för att samspela och leka med barnen. Om läraren 

anser att barns lek ska lämnas ifred och har detta förhållningssätt så riskerar lärarna att missa 

flertalet lärtillfällen för barnen och att fånga upp barnens erfarenheter. I forskarnas studie har 

barnens lek ofta blivit osedd och de skriver att läraren har ett ansvar gentemot barnen, att utmana 

och motivera barnen på ett lekfullt sätt. När lärare använder lek och lärande i relation till 

varandra på ett tematiskt sätt kan det synas i barnens lek utifrån de erfarenheter de tillägnat sig. 

En lyhörd lärare kan ta vara på det barnen leker och arbeta med på ett tematiskt arbetssätt, då 

arbetar läraren mot läroplanens mål för förskolan. Lek och lärande kan definieras av begreppen 

kontroll, fantasi, kreativitet och barns meningsskapande (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2006). 

  

Pramling Samuelssons och Johansson (2006) har också skrivit en artikel där de beskriver leken 

som en viktig del i barns lärande och att leken är central för lärandet. Grunden för artikeln är 

syftet att undersöka hur lärare integrerar med barn för att främja lärandet genom leken och leken 

genom lärandet. I deras projekt har trettio barngrupper från hela Sverige deltagit, däremot 

används två observationer i artikeln för att förtydliga deras teoretiska diskussion. En lyhörd 

lärare krävs för att delta i barns lek och att nyare forskning säger att det är av stor vikt för barns 

lärande att lärare faktiskt deltar i leken på ett lyhört sätt. Genom att lärare leker tillsammans 

med barnen visar de vuxna att barnens lek är viktig. Forskarna vill förmedla hur viktigt det är 

med en närvarande lärare i barns lek för att främja barnens lärande men på ett respektfullt sätt 

i förhållande till barnens lek interagera med barnen för att skapa lärandesituationer. För att klara 

detta krävs en kompetent lärare (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). 

 

4.3 Lek och barnkonventionen 

Sundsdal och Øksnes (2015) vill med sin artikel visa på att barns lek har blivit ett politiskt 

problem. De använder sig av barnkonventionens kommentar till artikel 31 

(Barnombudsmannen, 2013) för att belysa de begränsningar barn stöter på i sin möjlighet att 

leka fritt i förskolan då de vuxna använder sig av leken som metod (Sundsdal & Øksnes, 2015). 

Vuxna försöker styra barns lek mot lärande och målstyrda aktiviteter, men forskarna tycker inte 
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att det finns tillräckligt med forskning för att detta ska vara försvarbart utan att viss forskning 

stödjer att leken ska ha sitt egenvärde kvar. I relation till kommentaren till artikel 31 i 

barnkonventionen vill de belysa att kommentaren är av betydelse för vuxna som arbetar i 

förskolan. Sundsdal och Øksnes diskuterar att lekens egenvärde är lågt värderad och att 

vuxenstyrd lek snarare begränsar barnen i relation till det som står i barnkonventionen under 

artikel 31, vilket gör att barnens egen lek inte värderas. Barnen ska kunna leka fritt utan att en 

vuxen är inblandad i leken, lekens egenvärde ska beaktas vilket innebär den lek där barnet 

känner glädje och välbehag. I relation till det som står i kommentaren till artikel 31 i 

barnkonventionen, så ska inte leken användas som metod, utan att leken ska få fortsätta vara ett 

eget fenomen, däremot kan en vuxen vara med och stötta barnens lek (Sundsdal & Øksnes, 

2015). 

 

4.5 Lek och läroplan 

Jonsson (2013) har gjort en studie om läroplanen i relation till de yngsta barnen i förskolan. 

Syftet med hennes studie är att bidra med kunskap om hur lärare kan arbeta med de yngsta 

barnen i förskolan. Det gör hon genom att diskutera vad en egen läroplan för de yngsta barnen 

i förskolan skulle kunna ha för betydelse för deras lärande och utveckling. Metoden hon använt 

sig av är intervjuer och observationer av förskollärare, barnskötare och barn i åldrarna ett till 

tre år. Urvalet var nio barngrupper där nio till sexton barn i åldrarna ett till tre år deltog (Jonsson, 

2013). 

  

Läroplanen kan tolkas ur flera perspektiv, där den kan ses som begränsande, den kan ses som 

ensidigt barncentrerad men även som lärarcentrerad. En begränsad läroplan tar inte hänsyn till 

barns perspektiv. En begränsning sker genom att barnens lärande och utveckling ges bättre 

förutsättningar i barnens egna aktiviteter än vad de ger i de lärarstyrda aktiviteterna. Hon menar 

även att om det skulle finnas en läroplan som är riktad mot de yngsta barnen i förskolan så 

skulle tveksamheter kring barns bästa minska. Studien visar att utbildningen på förskolan kan 

begränsas för de barn som inte vistas på förskolan varje dag. Eftersom personalen ser de barn 

som vistas mer på förskolan i större utsträckning så är det också dessa barns intresse som får ta 

mer plats. Genom detta kan vissa delar av läroplanen åsidosättas (Jonsson, 2013).  

 

Ekstrand (2013) har gjort en kvalitativ textanalys av Lpfö98 och Lpfö98 reviderad 2010. Syftet 

med studien är att finna skillnader mellan de två läroplanerna samt att ta reda på fem 
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förskollärares syn på deras pedagogiska roll och hur deras roll påverkar pedagogernas synsätt 

på lärande och omsorg. Metoden som han använt sig av är intervjuer med förskollärare samt 

kvalitativ textanalys. Urvalet som gjorts var fem förskollärare som deltog i studien. I resultatet 

valde han att dela upp tre olika områden för att förtydliga vad som är nytt. Dessa områden är 

mål och riktlinjer, uppföljning, utvärdering och utveckling samt förskolechefens ansvar. 

Omsorg och lärande är två begrepp som framkommer i resultatet och det som skiljer dem åt är 

synen på begreppen. Störst fokus ligger på lärande och utveckling i läroplanen. En stor skillnad 

som finns i den reviderade läroplanen är hur ansvaret ska fördelas inom arbetslaget samt hur 

verksamheten ska genomföras. Intervjuerna med förskollärarna visade att det fanns en positiv 

syn över att ansvarsfördelningen synliggjorts i förskolans läroplan. Trots detta ansåg 

förskollärarna att arbetsbelastningen ökat och att detta leder till att vissa situationer kan 

bedömas som att personalen inte räcker till (Ekstrand, 2013). 

 

4.6 Sammanfattning 

Under den här delen har tidigare forskning om lek och förskolans läroplan presenterats. Löfdahl 

(2002) skriver om det kompetenta lekande barnet och hur maktförhållande förekommer i barns 

lek. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver om lek i förhållande till lärande och 

att barn inte skiljer på vad lek eller lärande är. Jonsson (2013) menar att det borde finnas en 

anpassad läroplan för de minsta barnen i förskolan samt att den kan tolkas ur flera perspektiv. 

Ekstrand (2013) skriver att utveckling och lärande är mest framträdande i de läroplaner han har 

gjort en textanalys av och att pedagogerna han intervjuat menar att arbetsbelastningen ökat på 

grund av den reviderade läroplanen.  
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5. Analytiska verktyg 

I den här delen redogör vi för de analytiska verktygen som har använts i analysen. Vi har sökt 

relevant forskning och använt oss av litteratur för att ta reda på vilka analytiska verktyg vi kan 

använda oss av i analysen av de olika läroplanerna för förskolan. De analytiska verktyg som 

vår sökning resulterat i kan sammanfattas med följande teman: lek som lärande, lek som 

egenvärde och lek som fantasi. Varje analytiskt verktyg som presenteras i denna del har en kort 

inledning om vad de innebär. 

  

5.1 Lek som lärande 

Det analytiska verktyget lek som lärande är baserat på vår tolkning av Eva Johansson och Ingrid 

Pramling Samuelsson (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006) syn på barns lek. De 

beskriver leken som att den står i relation till lärande och att barn inte skiljer på vad lek och 

lärande är.  

 

Båda fenomenen lek och lärande är lika viktiga och beroende av varandra då barn lär och leker, 

genom att de lär kan de leka nya lekar (Pramling Samuelsson, 2017). Lek och lärande står i 

relation till varandra hela tiden för barn, barn skiljer inte på vad lek eller lärande är (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2006). Lärarna ger stöd åt barnens meningsskapande genom att skapa 

miljöer för barns lek som också stimulerar barns lärande. I samspel mellan barn och lärare ges 

barnen möjlighet att leka och lära genom berättande. Lärarna skapar miljöer där berättande 

uppmuntras och på så vis kan de vuxna driva igenom sina avsikter med lektillfället för att också 

väva in lärandet. En närvarande lärare som medverkar i barns lek är nödvändig för att främja 

barnens lärande i leken. Ett tematiskt arbetssätt är mer gynnsamt för barns lek och när lärare 

väljer att utgå från ett tema skapar läraren lärandesituationer som blir mer lekfulla i motsats till 

om läraren endast ska försöka lära ut ett ämne. Leken har inte en sådan central roll som det ofta 

förekommer en bild av i förskolan, när det kommer till samspelet i leken mellan lärare och barn 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). 

 

För att kombinera lek och lärande på ett sätt som inte kränker barnens lekvärld ska läraren inte 

vara rädd för att samspela och leka med. Om läraren anser att barns lek ska lämnas ifred och 

har detta förhållningssätt så riskerar lärarna att missa flertalet lärtillfällen för barnen och att 

fånga upp barnens erfarenheter. I forskarnas studie har barnens lek ofta blivit osedd och de 

skriver att läraren har ett ansvar gentemot barnen, att utmana och motivera barnen på ett lekfullt 
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sätt. När lärare använder lek och lärande i relation till varandra på ett tematiskt sätt kan det 

synas i barnens lek utifrån de erfarenheter de tillägnat sig. En lyhörd lärare kan ta vara på det 

barnen leker och arbeta med det på ett tematiskt arbetssätt, genom detta arbetar läraren mot 

läroplanens mål för förskolan. De lärare som leker tillsammans med barnen skapar en närmare 

relation till barnen och visar att leken är viktig. Forskarna vill förmedla hur viktigt det är med 

en närvarande lärare i barns lek för att främja barnens lärande men på ett respektfullt sätt i 

förhållande till barnens lek interagera med barnen för att skapa lärandesituationer. För att klara 

detta krävs en kompetent lärare. Lek och lärande ska vara till grund för den pedagogiska 

verksamheten och leken är en viktig del i barns lärande och för lärandet är leken central 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2006).  

 

5.2 Lek som egenvärde 

Det analytiska verktyget lek som egenvärde bygger främst på Einar Sundsdal och Maria Øksnes 

(Øksnes, 2011 & Sundsdal & Øksnes, 2015) syn på lek, där de menar att leken har ett egenvärde 

och att leken inte kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Leken blir inte längre lek då 

personalen i förskolan använder den för lärandetillfällen. 

 

En problematik kring barns lek och hur denna ses på är vanlig (Øksnes, 2011). Problematiken 

kan jämföras med att vuxna har fritid och att barn leker, detta för att ofta ses barns lek som 

viktig för deras utveckling medan fritiden vuxna har endast är till för deras eget nöje. En protest 

mot att barns lek är till för lärande kan göras, däremot, att protestera mot att leken har en stor 

betydelse för barn finns det ingen som skulle göra. Barns rätt till deras egna fria lek är på väg 

att försvinna tack vare att läraren hela tiden har ögonen på lärandetillfällen. Leken blir inte 

längre känd som barnens naturliga sätt att bete sig på och vara, utan används som ett 

pedagogiskt verktyg (Øksnes, 2011). Den nordiska traditionen där en syn på barns lek som fri 

och utan vuxnas inblandning försvinner mer och mer, idag ses lärande som en viktigare aspekt 

än barnens lek (Sundsdal & Øksnes, 2015). De skriver att i förskolan används leken för lärande, 

men att denna lek inte har något egenvärde för barnen. De vuxna använder den som en metod 

eller ett redskap för att nå de mål som finns i läroplanen. I kommentaren gällande 

barnkonventionens artikel 31, som Sundsdal och Øksnes bygger sin diskussion på, så menar de 

att leken inte ska vara vuxenstyrd, utan den ska ha ett egenvärde byggt på glädje från barnen, 

men att vuxna kan stötta barns lek, så länge barnen tycker att leken känns glädjefull. De 

problematiserar hur pedagogik styrd förskolan är och att den är på väg att bli mer skolinriktad, 
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samt att vuxna inte förstår värdet av lek för barns välmående och utveckling (Sundsdal & 

Øksnes, 2015). 

 

Øksnes (2011) skriver om en oro om leken som barn leker behöver anpassas till ett sätt som för 

vuxna är acceptabelt, samt att vuxna utnyttjar synen på att barn lär genom lek genom att leda 

barnen via leken mot de pedagogiska mål den vuxne har i åtanke. Trots den oron hittar barn 

egna vägar till att leka trots de vuxnas krav på målinitierad lek. Karnevalisk lek är en lekform 

som Øksnes framställer som rolig och något som barnen tillägnar sig själva. I vuxenvärlden kan 

den kännetecknas som en lek som är tokig och går emot normerna för vad som ses “normalt”. 

Spontan lek som är självstyrande, allvarlig och samtidigt innehåller den inga regler, det är 

kännetecken för karnevalisk lek. Barnen bestämmer inte leken, utan det är leken i sig som styr 

ut barnen på ett äventyr (Øksnes, 2011).  

 

5.3 Lek som fantasi 

Analytiska verktyget lek som fantasi har skapats genom en tolkning av lekforskaren Gunilla 

Lindqvist, (1996 & 1997) syn på lek. Hon beskriver att fantasin kan användas för ett gestaltande 

arbetssätt av de vuxna inom förskolan. Genom att skapa leksituationer utifrån olika berättelser 

där fantasi används görs detta möjligt. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) samt Jensen 

(2013) har också inspirerat till analysverktyget då de också beskriver fantasi. 

 

Alla människor är kreativa och den kreativa förmågan kallar Vygotskij för fantasi. Leken är 

något kreativt som barn skapar och pedagogens förhållningssätt behöver vara kreativt. Fantasi 

och verklighet står i relation till varandra, dessa går alltså inte att särskilja. I leken kan barn 

bearbeta något som hänt i verkligheten med hjälp av fantasin (Lindqvist, 1996). Barn har ett 

behov av att uppfylla ouppfyllda önskningar vilka uppstår i direkta situationer som barnet 

upplever. Exempelvis så kan ett barn se en hästdroska och barnet vill då skapa en situation där 

barnet själv kör en hästdroska och använder sig av det som finns i närheten för att uppfylla 

behovet av sin önskning (Jensen, 2013).  

  

Lärare ska skapa olika aktiviteter som ger barn möjlighet till att använda sin kreativitet och sin 

fantasi. Om lärare endast arbetar ämnesinriktat och inte på ett tematiskt arbetssätt finns risken 

för att barns möjlighet till kreativitet och fantasi försvinner i de planerade aktiviteterna 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). Enligt Lindqvist (1997) kan barnet tolka 
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situationer och få ett sammanhang av en berättelse och genom berättelsen skapa sin egen 

lekvärld. Barnen får möjlighet att i leken tolka vad som är tillåtet eller inte i situationen. De kan 

stiga in i en lekvärld genom att de vuxna arbetar med ett gestaltande arbetssätt. Barnen ser de 

vuxna som likvärdiga lekkamrater och alla barn vill vara med i leken när vuxna använder sig 

av ett gestaltande arbetssätt. Leken blir gemensam och barnen blir säkra på att det är lek när 

barnen känner att de vuxna är på barnens sida. När barnet föreställer sig att barnet är något 

annat sker en förvandling och detta är karakteristiskt för lek. I denna förvandling sker ett möte 

mellan barnets inre och den yttre omgivningen. Denna omvandling är en fantasiutveckling. 

Barnet leker, fantiserar och tänker samtidigt, vilket innebär att fantasi och medvetande inte kan 

skiljas åt. Genom leken får barnen chans att uttrycka sin fantasi och tankeförmåga med hjälp av 

sin kropp. Leken blir en estetisk uttrycksform och en fantasiprocess som barnen kan skapa nya 

betydelser genom (Lindqvist, 1997). Att skapa olika lekvråer med förutbestämt material 

bestämmer innehållet i vad barn ska leka. Lindqvist (1997) menar då att de vuxna i förskolan 

ska skapa lekvärldar och då kan leken få andra möjligheter att utvecklas. 

 

5.4 Sammanfattning 

I ovanstående del har de analytiska verktygen som använts för studien presenterats. Enligt 

Johansson och Pramling Samuelsson står lek och lärande i relation till varandra hela tiden för 

barn, de skiljer inte på vad lek eller lärande är. Det är nödvändigt för lärare att medverka i barns 

lek för att främja deras lärande i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). I motsats till 

detta är en syn på att leken ska ha ett egenvärde utan att vuxna ska använda den i pedagogiska 

sammanhang där de vuxna styr leken mot målstyrda processer. Leken slutar att vara lek när den 

används som metod för lärande, istället blir det en pedagogisk aktivitet (Sundsdal & Øksnes, 

2015 & Øksnes & Sundsdal, 2016). Denna syn har beskrivits som lek som egenvärde. Det tredje 

analysverktyget är lek som fantasi där vi utgått från Lindqvist (1996) syn på lek, att den är något 

kreativt som barn skapar. I leken kan barn bearbeta något som hänt i verkligheten med hjälp av 

fantasin. Genom att de vuxna deltar i barnens lekvärldar och drar nytta av deras fantasi kan de 

genom ett gestaltande arbetssätt utveckla barnens lek (Lindqvist, 1996 & Lindqvist, 1997). 
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6. Metod och genomförande 

I den här delen beskriver vi den metod vi använt oss av under vårt arbete med studien. Urval, 

material och trovärdighet presenteras, avslutningsvis sammanfattas texten. 

 

6.1 Metod 

Under vår arbetsgång har vi gjort en kvantitativ undersökning av förskolans läroplaner där vi 

räknat begreppet lek och ord som lek ingår i vilket presenteras under avsnittet resultat. Vi 

använde oss av pennor för att stryka under begreppet lek i förskolans läroplaner. Sedan använde 

vi oss av funktionen sök i Adobe Acrobat reader för att kontrollera att vi inte hade missat något 

begrepp någonstans. Björkdahl Ordell (2007) skriver att kvantitativ metod innebär att forskare 

använder sig av siffror eller begrepp som mer än eller mindre än som exempel. Det här har vi 

gjort i den kvantitativa analysen av hur många gånger begreppet lek används. Vi har också valt 

att använda oss av kvalitativ textanalys. Tolkningstraditionen som textanalysens bakgrund vilar 

på heter hermeneutik, vilket betyder tolka eller förklara på grekiska. Analysen kan göras med 

hjälp av tre dimensioner, den första dimensionen innefattar en analys av författaren, 

upphovsmannen eller redaktören till en text. Där analysen går ut på att analysera det som 

författaren själv menar. Den andra dimensionen innebär att analysen görs av textens innehåll 

och hur den är utformad grammatiskt samt innehållet i texten. Den tredje dimensionen utgår 

ifrån att tolka en text och vilken innebörd den får i relation till något utanför texten (Widén, 

2015). Vi har valt att utgå ifrån den tredje dimensionen och vi har gjort det genom att analysera 

läroplanernas text om lek och tolkat dessa avsnitt utifrån olika syner på lek. 

 

Vi har tolkat några av Eva Johanssons och Ingrid Pramling Samuelssons (2006), Einar 

Sandbergs och Maria Øksnes (2015) samt Gunilla Lindqvists (1996 & 1997) texter om lek för 

att skapa våra analytiska verktyg. När vi genomförde vår analys använde vi oss av våra 

analytiska verktyg för att tolka förskolans läroplaner. Vi valde en mening från läroplanen för 

förskolan som var relevant utifrån vårt syfte. Till exempel, genom ett gott samarbete mellan de 

som arbetar i förskolan ska miljön utformas på så vis att den främjar barnens lek (Skolverket, 

1998 & Skolverket, 2010 & Skolverket, 2016). Sedan analyserade vi den med exempelvis stöd 

av bland annat Johansson och Pramling Samuelssons (2006) texter om lek med lärande i fokus.  

 

Widén (2015) menar att valet av text ska göras utifrån det tänkta problemet och det som är 

tanken med analysen samt att kritiska frågor är grunden för ett vetenskapligt analysarbete. Det 
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här har vi beaktat i processen och vi valde att fokusera på hur lek kan tolkas i de olika 

läroplanerna med hjälp av våra analytiska verktyg. Vi har även utgått ifrån de frågeställningar 

vi har under syftet för vår studie för att hålla oss kritiska till texten. Ödman (2007) skriver om 

begreppet att veta, att det är något personer har kunskap om sedan innan och att detta kan 

påverka studien. Vi har kritiskt granskat våra egna åsikter i förhållande till arbetsgången, då vi 

reflekterat kring förhållningssättet vi själva har till begreppet lek och vår kunskap om detta. 

Något har varit en ständigt pågående process under arbetets gång. 

 

6.2 Urval och material 

Det urval vi gjort är att analysera läroplanerna för förskolan från Lpfö98 till och med den nya 

läroplanen som träder i kraft första juli år 2019. För att kunna fastställa våra analytiska verktyg 

har vi läst en stor mängd forskning och sedan har vi gjort ett urval av forskningen. Vi tog oss 

an forskning om lek där vi hittade olika perspektiv på lek och utifrån den forskning som vi 

ansåg var relevant för vår studie skapade vi våra analytiska verktyg. En medvetenhet finns om 

att forskningen går att tolka på andra sätt och att det finns andra forskare som har andra syner 

på lek.  

 

6.3 Trovärdighet 

Validitet innebär “om huruvida en metod undersöker vad den påstår sig undersöka” (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.402). Alltså om metoden stämmer överens med vad som faktiskt har gjorts 

under studiens gång. Dovemark (2007) menar att forskaren ska ställa sig kritisk till den kunskap 

som materialet bidrar till. Även hur forskarens egna grundantaganden påverkat analysen ska 

beaktas under processens gång. Det har vi beaktat under studiens gång, då vi hela tiden 

diskuterat våra ställningstaganden med varandra. Fördelen med att vi varit två som gjort denna 

studie har varit att vi har kunnat ifrågasätta varandras åsikter och tankar. Det har gjort att vi 

omvärderat och problematiserat våra uppfattningar om lek. Dovemark (2007) skriver att 

forskaren ska reflektera över materialet och en fördjupning kan ske av vissa perspektiv medan 

andra delar i studien avvisas genom reflektionen. Vi har tagit hänsyn till det Dovemark (2007) 

skriver då vi efter reflektion och diskussion tagit bort vissa delar av vårt material på grund av 

irrelevans mot syftet i studien medan andra delar har fördjupats.  
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Reliabilitet innebär att en undersökning gått till på rätt sätt. Thurén (2007) menar att forskaren 

exempelvis ska ha räknat rätt samt att de mätningar som gjorts, har gjorts på rätt sätt. Detta har 

beaktats under den kvantitativa analysen av studien då begreppet lek räknats. Pennor användes 

för att stryka under begreppet i läroplanerna för hand, dessutom användes funktionen sök i 

Adobe Acrobat reader för att räkna begreppet lek och för att kontrollera att begreppet inte 

missats. Reliabiliteten ökar också när två personer genomför ett arbete tillsammans (Kihlström, 

2007). Eftersom vi varit två som läst och analyserat läroplanerna så tänker vi att detta ökar 

reliabiliteten i den kvalitativa analysen. 

  

Roos (2014) skriver att forskare behöver ta hänsyn till att metoden svarar på syftet. I en 

textanalys ska valet av text göras utifrån det tänkta problemet och det som är tanken med 

analysen (Widén, 2015). Detta har beaktats i denna studie då en fortlöpande diskussion pågått 

under arbetets gång huruvida vi förhållit oss till att besvara syftet eller ej. 
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7. Forskningsetiska aspekter 

I den här delen redogör vi för de forskningsetiska aspekter som vi beaktat under studiens 

samtliga delar. 

 

För att bidra till samhällets och individers utveckling är kunskap viktigt. Höga förväntningar 

ställs på forskning och den har en betydelsefull samhällsställning (Vetenskapsrådet, 2017). Vi 

har beaktat de åtta olika uppförandekraven som finns i god forskningssed när vi genomfört vår 

studie (Vetenskapsrådet, 2017). Den första punkten är att vi ska tala sanning om vår forskning, 

vilket vi gjort då vi hela tiden tagit avstamp i tidigare forskning samt sådant som är relevant för 

studien. Vi har också försökt att vara transparenta och beskriva varje steg vi tagit i studien. 

Under punkt två ska vi granska och redovisa de utgångspunkter vi haft i vår studie vilket vi 

gjort under syfte och frågeställningar. Metoder och resultat ska öppet redovisas, detta står under 

punkt tre och det har vi gjort under rubrikerna som heter metod samt resultat. Under punkt fyra 

står det att kommersiella intressen och andra bindningar ska redovisas, detta har inte behövts 

göras i studien då vi inte haft någon sådan problematik. Vi har även beaktat punkt fem, att vi 

inte får stjäla forskningsresultat från andra. Detta genom att förhålla oss till referenser där vi 

tydligt redovisat vilken forskare eller författare som skrivit det material vi använt oss av. Punkt 

sex innebär att en god ordning ska hållas i forskningen, detta har vi gjort då vi använt oss av 

tydliga rubriker och underrubriker i studien. Under vår studie har vi tagit hänsyn till hur vi 

skriver fram vår data och genom detta har vi tagit punkt sju i beaktning. Sista punkten, punkt 

åtta, om att vara rättvis i bedömningen av andras forskning har vi tagit hänsyn till. Vi har 

diskuterat och problematiserat huruvida vi förhåller oss till andras forskning samt hur vi skrivit 

fram denna (Vetenskapsrådet, 2017). 
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8. Resultat 

I den här delen presenteras resultatet som framkommit vid analys av läroplanerna i förhållande 

till vad det står om lek i dessa. 

 

8.1 Läroplanen för förskolan 1998 

I den första läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 1998) finns inte något eget avsnitt 

eller rubrik om lek. Det står att miljön i förskolan ska bjuda in till lek samt att leken är viktig 

för barns utveckling och leken ska användas för att främja barns lärande. Enligt läroplanen 

utvecklar barn sin fantasi, samarbetsförmåga, problemlösning, inlevelseförmåga och 

symboliskt tänkande när de leker. Känslor, erfarenheter samt upplevelser kan barnen bearbeta 

genom den gestaltande och kreativa leken enligt Lpfö98. Kunskapsbegreppet skrivs ut och 

genom lek tillägnar sig barn kunskap. Barnens egna planer, kreativitet och fantasi i leken ska 

barnen få utrymme för. Leken ska också få utrymme i naturmiljö samt i den planerade 

utemiljön. Genom ett gott samarbete mellan de som arbetar i förskolan ska miljön utformas på 

så vis att den främjar barnens lek enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998). 

  

De strävansmål i förskolans läroplan som innefattar begreppet lek är: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 

och lära  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att leka med ord 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama (Skolverket, 1998, s.12 & s.13). 

 

8.2 Läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2010 

I läroplanen för förskolan som är reviderad år 2010 står det att miljön i förskolan ska bjuda in 

till lek. Att använda leken på ett medvetet sätt för att främja barns lärande och utveckling lyfts 

i denna reviderade läroplan. Det står att leken stimulerar barns fantasi, kommunikativa förmåga, 

sitt symboliska tänkande, sin inlevelse, att samarbeta och lösa problem. Barnen ska få möjlighet 

att bearbeta känslor, erfarenheter och upplevelser i skapande och gestaltande lek. Här står också 
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att genom lek söker och erövrar barn kunskap. Barnens egna planer, kreativitet och fantasi i 

leken ska barnen få utrymme för. Leken ska främjas i naturmiljö och i den planerade utemiljön 

i verksamheten. De som arbetar i förskolan ska se till att miljön är utformad på så vis att den 

bjuder in barnen till lek (Skolverket, 2010). 

  

De strävansmål i förskolans läroplan reviderad 2010 som innefattar begreppet lek är: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 

och lära  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att leka med ord 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama (Skolverket, 2010, s.9 & s.10). 

 

8.3 Läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2016 

I läroplanen för förskolan som är reviderad 2016 (Skolverket, 2016) står det att leken ska 

användas för att främja barns utveckling och lärande samt att förskolans miljö ska bjuda in till 

lek. Leken stimulerar barns fantasi, kommunikationsförmåga, inlevelseförmåga, symboliskt 

tänkande samt problemlösning och förmågan att kunna samarbeta. Det står även att genom lek 

söker och erövrar barn kunskap. Barnens egna planer, kreativitet och fantasi i leken ska de få 

utrymme för. Det står även att leken ska främjas i naturmiljön och i den pedagogiska utemiljön. 

Att bearbeta och uttrycka känslor, erfarenheter och upplevelser ska barnen ges möjlighet till 

genom skapande och gestaltande lek. De som arbetar i förskolan ska se till att miljön är 

utformad på så vis att den bjuder in barnen till lek (Skolverket, 2016). 

  

De strävansmål i förskolans läroplan reviderad 2016 som innefattar begreppet lek är: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 

och lära  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att leka med ord 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama (Skolverket, 2016, s.9 & s.10). 

 

8.4 Nya läroplanen för förskolan 2018 

Den senaste läroplanen för förskolan kommer att gälla från och med 1:a juli 2019. Till skillnad 

mot de andra läroplanerna belyser texten arbetslagets betydelse för barns lek. De tidigare 

läroplanerna belyser endast arbetslagets roll under rubriken utveckling och lärande. I läroplanen 

står det att leken främjar barns fantasi och inlevelseförmåga. För att ge barn större möjlighet till 

att bredda sina lekmönster ska förskolan erbjuda barnen många valmöjligheter. Utbildningen i 

förskolan ska organiseras på så vis att barnen leker tillsammans oavsett könstillhörighet och på 

samma villkor (Skolverket, 2018).   

  

I den här läroplanen har leken fått en egen underrubrik och texten om lek har omformulerats. 

Det står att lek är grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande samt att det är själva 

leken som är viktig för barnet. Leken stimulerar barns fantasi, de får möjlighet att imitera och 

även bearbeta intryck. Barnen får möjlighet att genom leken tillägna sig en självkännedom samt 

få en uppfattning om andra människor. Kommunikationen, motoriken, samarbete och 

problemlösning utvecklas genom barns lek enligt läroplanen. Barns lek behöver få ta plats i 

förskolan och i utbildningen ska barnen få tid, ro och rum för lek. Leken är kärnan för 

utbildningen på förskolan. Arbetslaget ska ha ett förhållningssätt där barns lek står i centrum i 

förhållande till deras lärande, välmående och utveckling. Miljön ska locka och uppmuntra till 

barns lek enligt den nya läroplanen. Utifrån de förmågor och förutsättningar barnen har ska de 

ges möjlighet att delta i lekar som är gemensamma, både lekar som barnen själva leker men 

även lekar som någon vuxen leder. Om det finns begränsningar i leken kan dessa 

uppmärksammas genom att en vuxen deltar i barns lek på ett lämpligt sätt eller observerar den. 

De faktorer som främjar barnens lek kan utvecklas genom en observant deltagande vuxen, både 

arbetslaget arbetssätt samt hur miljön är utformad har betydelse för barns lek. Konflikter som 

kan uppstå mellan barn kan förebyggas och kommunikationen mellan dem kan stödjas genom 

att en vuxen deltar på ett lämpligt sätt i barns lek. Enligt läroplanen för förskolan lär sig barn 

genom leken och genom att skapa en utmanande miljö och ett omväxlande arbetssätt kan 

barnens lärande bli mångsidigt. Detta gör också att utbildningen i förskolan lockar till lek och 

aktivitet. I läroplanen för förskolan under avsnittet utveckling, lärande och omsorg lyfts leken 



 

24 
 

fram som en grund för utbildningen. Under avsnittet uppföljning, utvärdering och utveckling 

står det framskrivet att arbetslaget ska hitta vägar för att förbättra utbildningen i förskolan så 

att målen i läroplanen följs. Det står även att utvärderingen ska bidra till att upptäcka vilka 

förbättringar som behöver beaktas för barns förutsättningar för lek i förskolan (Skolverket, 

2018). 

  

De mål i förskolans läroplan som innefattar begreppet lek är: 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och 

lära  

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att leka med ord 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära 

 

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för lek 

 

Arbetslaget ska ta vara på barnens vilja och lust att leka (Skolverket, 2018, s.13 & s.15). 

 

8.5 Skillnader i de olika läroplanerna  

I den nya läroplanen för förskolan har det tillkommit en ny underrubrik om lek och texten har 

omformulerats (Skolverket, 2018), medan i de tre äldsta läroplanerna nämns begreppet lek 

endast i den löpande texten (Skolverket, 1998 & Skolverket, 2010 & Skolverket, 2016). I den 

nya läroplanen står begreppet lek tjugosju gånger, medan i de äldre läroplanerna står begreppet 

lek endast tretton gånger. 
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Figur 1. Sammanställning av antalet gånger begreppet lek förekommer i förskolans läroplaner. 

 

I den nya läroplanen belyser texten arbetslagets betydelse för barns lek. Genom att pedagogerna 

är närvarande i leken kan de på så vis stödja barnen och förebygga samt hantera olika konflikter 

som kan uppstå mellan barnen. I läroplanerna från år 1998 till och med 2016 har tre strävansmål 

som innefattar lek medan den nya läroplanen endast har två mål om lek. I ett av målen i 

förskolans läroplan har ordet lek tagits bort i den nya läroplanen medan begreppet finns i de tre 

äldre läroplanerna. Detta strävansmål och mål är: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama (egen kursivering) (Skolverket, 1998, s.13 & Skolverket, 2010, s.10 & 

Skolverket, 2016, s.10). 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka 

och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, 

drama, rörelse, sång, musik och dans (Skolverket, 2018, s.14). 

 

I den nya läroplanen för förskolan har begreppet förmåga tagits bort i ett mål. Däremot finns 

begreppet i de tre äldre läroplanerna för förskolan. Strävansmålet och målet är:  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 

och lära (Skolverket, 1998, s.12 & Skolverket, 2010, s.9 & Skolverket, 2016, s.9). 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och 

lära (Skolverket, 2018, s.13). 
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9. Analys  

I den här delen presenteras analysen av det som kommit fram i resultatet. Vi kommer att 

benämna förskolans läroplaner, 1998, 2010 och 2016 som Lpfö98 eftersom vi utifrån resultatet 

sett att de är identiska i de områden som innefattar lek. Läroplanen för förskolan 2018 kommer 

att benämnas som Lpfö18. De teoretiska verktygen används här som hjälpmedel för att 

analysera olika delar ur läroplanerna för förskolan. 

 

9.1 Läroplanen för förskolan 1998, 2010 och 2016 - Lek som lärande 

Enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998) är leken viktig för barns utveckling och leken ska användas 

för att främja barns lärande, vidare står det att miljön i förskolan ska bjuda in till lek. Utifrån 

lek som lärande tolkar vi det som att leken ska användas för att främja barnens lärande och att 

detta är ett effektivt sätt för att barn ska lära sig i förskolan på ett lekfullt sätt. Det framgår också 

att lärare ska stimulera barns lek och lärande genom att skapa miljöer och på det här viset får 

barnen stöd i sitt meningsskapande. När lärare skapar en miljö där berättande uppmuntras 

genom lek så kan läraren få igenom sin avsikt med att kombinera lek och lärande (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2006). Det här kan relateras till Lpfö98 där det står att barn genom 

kreativ och gestaltande lek kan förmedla upplevelser, erfarenheter och känslor. I Lpfö98 står 

det att barn tillägnar sig kunskap genom lek (Skolverket, 1998). Det kan förstås som att barn 

lär sig genom lek och därigenom tillägnar sig barnen ny kunskap genom leken och lärandet 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2017). I förskolan ska barnens egna planer, kreativitet och 

fantasi i leken få utrymme (Skolverket, 1998). Vi tolkar det som att om barnens egna planer får 

ta plats och läraren lämnar barnens lek ifred så kan läraren missa flertalet tillfällen för lärande 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). Genom ett gott samarbete mellan de som arbetar 

i förskolan ska miljön utformas på så vis att den främjar barnens lek enligt Lpfö98 (Skolverket, 

1998). Detta kan förknippas med att läraren har ett ansvar att utmana barnen på ett lekfullt sätt 

och att lek och lärande ska vara till grund för den pedagogiska verksamheten (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2006).  

 

I Lpfö98 står det att: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 

och lära (Skolverket, 1998, s.12).  
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Vi kan relatera ovanstående citat till att lärare i förskolan kan arbeta mot läroplanens 

strävansmål genom att använda sig av ett tematiskt arbetssätt. Lek och lärande ska vara till 

grund för den pedagogiska verksamheten. Utifrån synen lek som lärande är lek viktig för barns 

lärande och lärandet är centralt i barnens lek (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

Lärarna kan hjälpa barnen att utveckla sin förmåga och lust att leka och lära samt deras 

nyfikenhet genom att en lyhörd och respektfull lärare medverkar i barnens lek. För att klara 

detta krävs en kompetent lärare (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). 

  

I Lpfö98 står det att: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att leka med ord (Skolverket, 1998, 

s.13).  

 

I relation till ovanstående citat tolkar vi det som att om läraren på ett medvetet sätt brukar leken 

för lärandet så märker inte barnen det eftersom lek och lärande hela tiden står i relation till 

varandra för barn. Barn skiljer inte på vad lek eller vad lärande är (Johansson och Pramling 

Samuelsson, 2006). Eftersom barn inte skiljer på lek och lärande så märker barnen möjligtvis 

inte att de utvecklar en förmåga när de leker med ord. Vi tänker att leka med ord är lek i relation 

till barnens lärande.  

 

I Lpfö98 står det att: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama (Skolverket, 1998, s.13).  

 

Utifrån ovanstående citat kan en tolkning göras att lek och lärande definieras av begreppen 

kontroll, fantasi, kreativitet och barns meningsskapande. När barn får förmedla sina upplevelser 

och tankar använder de sig av sin fantasi och är kreativa samt skapar mening vilket kan 

förknippas med barns lek och lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

 

9.2 Läroplanen för förskolan 2018 - Lek som lärande 

Texten i den nya läroplanen för förskolan under rubriken “Lek är grunden för utveckling, 

lärande och välbefinnande” (Skolverket, 2018, s.8) belyser arbetslagets betydelse för barns lek. 
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Detta kan relateras till betydelsen av att en närvarande lärare är av stor vikt och nödvändig för 

att främja barnens lärande i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Att leken fått en 

egen rubrik i Lpfö18 (Skolverket, 2018) kan vi tolka som att leken inte har haft en sådan central 

roll i förskolan som det ofta ges en bild av (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Nu 

tydliggörs dock vikten av lek i Lpfö18 då det står i rubriken att ”lek är grunden för utveckling, 

lärande och välbefinnande” (Skolverket, 2018, s.8). Det här kan tolkas som att avsnittet ska 

göra det tydligare för personalen att leken är viktig för lärandet. Pramling Samuelsson och 

Johansson (2006) menar att läraren kan stötta barnen i dialoger och konflikter på ett lättare sätt 

om de har en nära relation till barnen. Genom att läraren leker tillsammans med barnen visar de 

att barnens lek är viktig och på så vis skapas nära relationer mellan lärare och barn. Utifrån det 

som Pramling Samuelsson och Johansson (2006) skriver anser vi att det kan relateras till det 

som står i Lpfö18 om närvarande pedagoger. Pedagogerna ska vara närvarande i leken och på 

så sätt kan de stödja dialogen mellan barnen och förebygga samt hantera olika konflikter som 

kan uppstå (Skolverket, 2018). Ett samband kan ses mellan att leken är en viktig del i barns 

lärande och att lärandet är centralt i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006) i 

förhållande till det som står i Lpfö18 att lek är grunden för barns utveckling och lärande. Leken 

är kärnan för utbildningen på förskolan (Skolverket, 2018) vilket även Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) lyfter i sin diskussion, att lek och lärande ska vara till grund för den 

pedagogiska verksamheten. I Lpfö18 står det att arbetslaget ska ha ett förhållningssätt där barns 

lek står i centrum i förhållande till deras lärande, välmående och utveckling (Skolverket, 2018). 

Det kan uppfattas som att lärarna ska kombinera lek och lärande på ett sätt som inte kränker 

barnens lekvärld, vilket kan göras genom att lärarna inte ska vara rädda för att samspela med 

barnen i deras lek. En närvarande lärare som medverkar i barns lek är nödvändig för att främja 

barnens lärande i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

  

Genom att skapa miljöer som stimulerar barns lek och lärande så ger läraren stöd åt barnens 

meningsskapande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006), vilket också står i Lpfö18. Barns 

lärande kan bli mångsidigt genom att en utmanande miljö skapas och att ett omväxlande 

arbetssätt tillämpas. Genom att miljön är utmanande och stimulerande lockar den också till lek 

och genom leken lär sig barn. Barnen ska ges möjlighet att delta i lekar som är gemensamma, 

både lekar som barnen själva leker men även lekar som någon vuxen leder (Skolverket, 2018). 

Det tolkar vi som att lärare har ett ansvar gentemot barnen, att på ett lekfullt sätt motivera och 

utmana dem. En lärare som är närvarande och medverkar i barns lek är nödvändig för att främja 

barnens lärande i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006) vilket även står i Lpfö18. I 
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Lpfö18 står det att om det finns begränsningar i leken så kan dessa uppmärksammas genom att 

en vuxen deltar i barns lek på ett lämpligt sätt. De faktorer som främjar barnens lek kan 

utvecklas genom en observant deltagande vuxen (Skolverket, 2018). 

 

I Lpfö18 står det att:  

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och 

lära (Skolverket, 2018, s.13).  

 

Utifrån ovanstående mål tänker vi att en lärare bör planera sin undervisning på ett sätt som 

kombinerar lek och lärande för att kunna uppfylla målet. Att arbeta tematiskt gör att barnens 

lek främjas och lärandesituationer upplevs mer lekfulla. Vi tolkar det som att barn får 

förutsättningar för att leka, utvecklas och lära när läraren använder sig av ett tematiskt 

arbetssätt. Lyhörda lärare kan ta vara på det barnen leker och arbeta med det genom teman 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2006 & Skolverket, 2018). 

 

I Lpfö18 står det att:  

 

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för lek (Skolverket, 2018, s.15).  

 

I relation till ovanstående mål tolkar vi det som att om lärarna skapar en god och tillgänglig 

miljö ger de stöd åt barns meningsskapande som också stimulerar deras lek och lärande 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

 

9.3 Sammanfattning 

I ovanstående del har vi gjort en analys av läroplanerna för förskolan utifrån lek som lärande. 

Det vi kan se i vår analys är att lek som lärande är relevant i förhållande till läroplanerna för 

förskolan från 1998 till och med 2018. Med hjälp av vårt analysverktyg har vi upptäckt att leken 

är betydelsefull för barns lärande enligt läroplanerna för förskolan. Leken och lärarens 

förhållningssätt är viktigt och läraren ska ta tillfället i akt för att inte missa lärtillfällen. Vi fann 

att lek och lärande står i relation till varandra i förskolans läroplan. Det kan uppfattas som, 

utifrån vår analys, att barnen ska lära sig något genom leken när de är i förskolan och att lärarna 

ska samspela med barnen i leken utan att de kränker barnens lekvärld. En närvarande lärare är 

nödvändig för att främja barns lärande genom lek. Ett tematiskt arbetssätt är till fördel för barns 
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lärande. Vi kunde också se att barns lärande och lek kan bli mångsidigt av en stimulerade och 

utmanande miljö.  

 

9.4 Läroplanen för förskolan 1998, 2010 och 2016 - Lek som egenvärde  

I Lpfö98 står det att leken ska användas för att främja barns lärande (Skolverket, 1998). Utifrån 

lekens egenvärde så är leken viktig för barns utveckling, däremot ska leken inte användas för 

barns lärande. Lekens egenvärde försvinner om den används som ett pedagogiskt verktyg för 

lärande (Sundsdal & Øksnes, 2015). Känslor, erfarenheter samt upplevelser kan barnen 

bearbeta genom den gestaltande och kreativa leken enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998). En 

tolkning kan göras att det som står i Lpfö98 kan relateras till karnevalisk lek. Att leken är tokig, 

glädjefull och som uppstår spontant inifrån barnet. Leken är kreativ och den styr ut barnen på 

ett spännande äventyr (Øksnes, 2011). Genom karnevalisk lek kan det också ses som att barnen 

utvecklar sin fantasi, problemlösningsförmåga, inlevelseförmåga, samarbetsförmåga och deras 

symboliska tänkande (Skolverket, 1998). Vi förstår det här som att en vuxen inte ska lägga sig 

i barnens lek på ett sätt som gör att leken används som metod. Den vuxna ska endast stötta 

barnen i leken för att leken fortsättningsvis ska få ha ett eget värde och att barnen ska känna att 

leken är glädjefull (Sundsdal & Øksnes, 2015). Vuxna kan också ha svårt för denna typ av lek 

då den ofta går emot det som anses normalt för barns lek (Øksnes, 2011). 

 

I Lpfö98 står det att barn tillägnar sig kunskap genom lek (Skolverket, 1998). Synen på barns 

lek behöver problematiseras (Øksnes, 2011). Leken ses ofta som endast en viktig del för barns 

utveckling och inte som att den har ett eget värde. Vilket kan jämföras med synen på vuxnas 

fritid där den tiden endast ses som tid för vuxnas eget nöje (Øksnes, 2011). I relation till det 

som står i Lpfö98 om att kunskap tillägnas genom lek (Skolverket, 1998) kan en tolkning göras 

att leken som egenvärde är på väg att försvinna. Genom att läraren hela tiden har lärandet som 

baktanke i barnens lek, blir inte leken längre känd som barnens naturliga sätt att bete sig på och 

vara, utan används som ett pedagogiskt verktyg. Barns lek behöver anpassas efter vuxnas sätt 

att se på lek och som de tycker är acceptabelt (Øksnes, 2011). Vi tänker att det här kan bli 

problematiskt, utifrån lek som egenvärde, i förhållande till det som står i Lpfö98 om att barns 

egna planer ska få utrymme i leken (Skolverket, 1998). Vuxna utnyttjar synen på att barn lär 

med hjälp av leken genom att leda barnen mot de pedagogiska mål och till följd av detta kan 

barns egna planer försvinna i deras lek (Øksnes, 2011). 
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Genom ett gott samarbete mellan de som arbetar i förskolan ska miljön utformas på så vis att 

den främjar barnens lek enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998). Om arbetslaget samarbetar och 

utformar miljön så att den främjar barnens lek kan en tolkning göras att de vuxna vill hjälpa 

barnens lek framåt och stötta dem utan att styra leken. Genom att göra detta får leken behålla 

sitt egenvärde (Sundsdal & Øksnes, 2015). 

 

I Lpfö98 står det att: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 

och lära (Skolverket, 1998, s.12).  

I relation till ovanstående strävansmål kan det tolkas som att vuxna ska utnyttja synen på att 

barn lär genom lek och tack vare det minskar värdet av lekens egenvärde i barns fria lek (Øksnes 

2011). Dock kan strävansmålet också tolkas som att leken står för sig själv utan någon relation 

till lärande. Leken har ett eget värde där vuxna ska stötta barnens förmåga att leka (Sundsdal & 

Øksnes, 2015). 

 

I Lpfö98 står det att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att leka med ord  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama (Skolverket, 1998, s.13). 

Utifrån aspekten att leken har ett eget värde så kan strävansmålen ovan tolkas som att den vuxne 

använder leken som metod för att lära barnen något genom leken. Detta gör att lekens eget 

värde går förlorat (Øksnes, 2011). 

 

9.5 Läroplanen för förskolan 2018 – Lek som egenvärde 

För att ge barn större möjlighet till att bredda sina lekmönster ska förskolan erbjuda barnen 

många valmöjligheter (Skolverket, 2018). Eftersom barnen ska erbjudas många valmöjligheter 

så kan det tolkas som att barn får större möjlighet att leka spontant och fritt, vilket gör att lekens 

egenvärde får ta plats. Men det kan även ses ur ett annat perspektiv att vuxna styr in barnen mot 

de pedagogiska mål som de vill att barnen ska uppnå. Genom att de vuxna väljer vilka 

valmöjligheter som barnen får tillgång till. Den nordiska traditionen som förespråkar den fria 
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leken har försvunnit mer och mer och lärandet har prioriterats högre i förskolan vilket innebär 

att synen på lekens egenvärde har minskat (Sundsdal & Øksnes, 2015). Däremot kan det tolkas 

som att den nordiska traditionen får ta plats i förskolan eftersom leken fått en egen rubrik och 

texten har omformulerats i Lpfö18. I Lpfö18 står det att det är själva leken som är viktig för 

barnet (Skolverket, 2018) vilket också gör att lekens egenvärde lyfts i denna mening. Då 

barnens lek är spontan och leken styr ut barnen på ett äventyr som inte innehåller några regler 

(Sundsdal & Øksnes, 2015 & Øksnes, 2011). Däremot står det också att lek är grunden för barns 

utveckling, lärande och välbefinnande (Skolverket, 2018). Vi tolkar det som att när de vuxna 

använder leken som metod för barns lärande går lekens egenvärde förlorat (Sundsdal & Øksnes, 

2015). Leken stimulerar barns fantasi, de får möjlighet att imitera och även bearbeta intryck 

genom leken (Skolverket, 2018, s.8). När barnen leker något som kallas för karnevalisk lek kan 

det tolkas som att barnen utvecklar sin fantasi och kreativitet då leken är tokig och rolig. Barnen 

tillägnar sig själva den här typen av lek och tack vare det behåller leken sitt egenvärde samtidigt 

som de utvecklar sin fantasi. Vuxna kan ibland ha svårt för den här typen av lek då den går 

emot normerna för vad som anses vara normalt för barns lek (Øksnes, 2011). I Lpfö18 står det 

att barns lek behöver få ta plats i förskolan och i utbildningen ska barnen få tid, ro och rum för 

lek. Leken är kärnan för utbildningen på förskolan (Skolverket, 2018). Utifrån lek som 

egenvärde kan vi tolka det som står i läroplanen, att leken har ett egenvärde som ska få ta plats 

i förskolan. Leken som egenvärde är den form av lek som ger barnen glädje (Sundsdal & 

Øksnes, 2015). 

 

I Lpfö18 ska arbetslaget ha ett förhållningssätt där barns lek står i centrum i förhållande till 

deras lärande, välmående och utveckling (Skolverket, 2018). Lekens egenvärde kan 

problematiseras i relation till det här, då förskolan blir mer skolinriktad och att vuxna inte alltid 

förstår värdet av lek i förhållande till deras välmående och utveckling (Sundsdal & Øksnes, 

2015). Utifrån de förmågor och förutsättningar barnen har ska de ges möjlighet att delta i lekar 

som är gemensamma, både lekar som barnen själva leker men även lekar som någon vuxen 

leder. Om det finns begränsningar i leken kan dessa uppmärksammas genom att en vuxen deltar 

i barns lek på ett lämpligt sätt eller observerar den (Skolverket, 2018). Genom att en vuxen 

deltar i barns lek på det här viset så kan barnens egna fria lek försvinna. Den vuxne kan i sig 

begränsa barnens lek genom att delta i den, men så länge barnen tycker det är glädjefyllt att en 

vuxen deltar kan den vuxne vara med och ge stöttning (Øksnes, 2011 & Sundsdal & Øksnes, 

2015). Detta behöver också beaktas i relation till att den vuxne ska stödja barnens 

kommunikation och förebygga konflikter mellan barnen i deras lek på ett lämpligt sätt 
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(Skolverket, 2018). Enligt Lpfö18 (Skolverket, 2018) lär sig barn genom leken och genom att 

skapa en utmanande miljö och ett omväxlande arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt. 

Det här gör att utbildningen i förskolan lockar till lek och aktivitet. I relation till Lpfö18 kan 

det tolkas som att de vuxna utnyttjar barns lek genom att använda den som ett verktyg för barns 

lärande (Øksnes, 2011). Genom det här arbetssättet är förskolan på väg att bli mer skolinriktad 

och lekens egenvärde prioriteras inte (Sundsdal & Øksnes, 2015). 

 

I Lpfö18 står det att: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och 

lära 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära 

(Skolverket, 2018, s.13 & 15). 

Det kan tolkas som att leken står för sig själv utan någon relation till lärande i ovanstående mål. 

Leken har ett eget värde där vuxna ska stötta barnens förmåga att leka (Sundsdal & Øksnes, 

2015). Dock kan målen också tolkas som att vuxna ska utnyttja synen på att barn lär genom lek 

och tack vare detta minskar värdet av lekens egenvärde (Øksnes 2011). 

 

I Lpfö18 står det att: 

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för lek  

Arbetslaget ska ta vara på barnens vilja och lust att leka (Skolverket, 2018, s.15). 

En tolkning kan göras av ovanstående mål att så länge barnen finner leken glädjefylld när vuxna 

stöttar och deltar i barnens lek så behåller leken sitt egenvärde (Sundsdal & Øksnes, 2015). 

 

I Lpfö18 står det att:  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att leka med ord (Skolverket, 2018, 

s.15). 

Vi tolkar ovanstående mål som att den vuxne ska använda leken som metod för lärande. När 

detta arbetssätt tillämpas och leken används som metod för att lära barnen något, förlorar leken 

sitt egenvärde (Øksnes, 2011). 
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9.6 Sammanfattning 

I ovanstående del har vi gjort en analys av läroplanerna för förskolan utifrån lek som egenvärde. 

Det vi kunde se i vår analys av läroplanen utifrån analysverktyget var att lekens egenvärde tog 

mindre plats i Lpfö 98 än vad den gör i Lpfö 18. I vår tolkning av läroplanerna kunde vi se att 

lekens egenvärde försvinner om den användes som ett pedagogiskt verktyg. När leken kommer 

inifrån barnet får leken ett egenvärde men när vuxna använder leken som metod går egenvärdet 

förlorat. Vi såg också att karnevalisk lek kan ta plats i Lpfö 98 genom den gestaltande och 

kreativa leken. I Lpfö 18 kunde vi se att lekens egenvärde lyfts då det står att själva leken är 

viktig för barnet. Vi kunde även se att en problematik kan finnas då lärande prioriteras högre 

än barns lek vilket kan tyda på att barns fria lek håller på att försvinna. Vi kunde finna i vissa 

mål i Lpfö 18 att leken har ett eget värde då vuxna ska stötta barnens förmåga att leka och att 

dessa inte hade någon relation till lärande. Samma mål kunde också förstås som att vuxna 

utnyttjar synen på att barn lär genom lek och genom detta försvinner lekens egenvärde.  

 

9.7 Läroplanen för förskolan 1998, 2010 och 2016 - Lek som fantasi 

Enligt Lpfö98 utvecklar barn sin fantasi, samarbetsförmåga, problemlösning, inlevelseförmåga 

och symboliskt tänkande när de leker. Känslor, erfarenheter samt upplevelser kan barnen 

bearbeta genom den gestaltande och kreativa leken (Skolverket, 1998). Det här kan ses ur 

perspektivet lek som fantasi, då barn skapar lek och denna lek är något kreativt som också 

kännetecknas som fantasi. Barn kan bearbeta något som de varit med om i verkligheten genom 

att använda sin fantasi i leken (Lindqvist, 1996). I förskolan ska barnens egna planer, kreativitet 

och fantasi i leken få utrymme enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998). I relation till lek som fantasi 

kan vi tolka det som att barnet ska få möjlighet att uppfylla det behov barnet har av att 

tillfredsställa sina inre önskningar. Detta kommer inifrån barnet själv och uppstår i situationer 

som sker här och nu. Det kan exempelvis vara att barnet ser en hästdroska och barnet vill leka 

att barnet själv kör en hästdroska. Barnet använder sig av materialet som finns i närheten för att 

leka hästdroska och utifrån den inre bilden av hästdroskan fortlöper fantasileken (Jensen, 2013). 

  

Genom ett gott samarbete mellan de som arbetar i förskolan ska miljön utformas på så vis att 

den främjar barnens lek enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998). I relation till detta kan det tänkas att 

pedagogerna behöver vara kreativa för att främja barnens lek och fantasi (Lindqvist, 1996). För 

att ge barn möjlighet till att använda sin kreativitet och fantasi så behöver lärarna skapa en miljö 
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där olika aktiviteter erbjuds (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Genom att de vuxna 

skapar lekvärldar får barns lek möjlighet att utvecklas (Lindqvist, 1997). 

 

I Lpfö98 står det att: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 

och lära  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att leka med ord 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama (Skolverket, 1998, s.12-13). 

 

I relation till strävansmålen ovan och genom en syn på lek som fantasi behöver lärare arbeta på 

ett tematiskt arbetssätt och inte endast fokusera på ämnesinnehållet. Om läraren fokuserar på 

ämnesinnehållet finns risken att barns möjlighet till kreativitet och fantasi försvinner i de 

planerade aktiviteterna. Läraren behöver skapa olika aktiviteter som gör att barnen får möjlighet 

att använda sin fantasi och kreativitet (Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). Om de 

vuxna använder sig av ett gestaltande arbetssätt kan barn kliva in i en lekvärld och de vuxna 

blir likvärdiga lekkamrater (Lindqvist, 1997). 

 

9.8 Läroplanen för förskolan 2018 – Lek som fantasi 

Leken främjar barns fantasi och inlevelseförmåga enligt Lpfö18 (Skolverket, 2018). Det här 

kan knytas an till lek som fantasi, genom att fantasi och verkligheten står i relation till varandra 

och inte går att särskilja. Barn använder leken och sin fantasi för att bearbeta upplevelser som 

hänt i verkligheten (Lindqvist, 1996). Barns motorik utvecklas genom deras lek enligt Lpfö18 

(Skolverket, 2018). Detta kan förknippas med lek som fantasi då barnet kan uttrycka sin fantasi 

och tankeförmåga genom leken och med hjälp av sin kropp (Lindqvist, 1996). För att ge barn 

större möjlighet till att bredda sina lekmönster ska förskolan erbjuda barnen många 

valmöjligheter. Arbetslaget ska ha ett förhållningssätt där barns lek står i centrum i förhållande 

till deras lärande, välmående och utveckling. Miljön ska locka och uppmuntra till barns lek 

enligt Lpfö18 (Skolverket, 2018). Lärarens förhållningssätt är viktigt utifrån synen lek som 

fantasi, där pedagogen behöver vara kreativ (Lindqvist, 1996). Kreativiteten behövs för att 
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kunna skapa en miljö som innehåller olika aktiviteter för att främja barnens lek och fantasi. Ett 

tematiskt arbetssätt främjar detta hos barnen (Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). 

Enligt synsättet lek som fantasi kan barn bearbeta sina erfarenheter i deras lek genom att 

använda sig av fantasin (Lindqvist, 1996). Vilket kan relateras till Lpfö18, att leken stimulerar 

barns fantasi och de får möjlighet att imitera samt bearbeta intryck (Skolverket, 2018). 

  

Enligt Lpfö18 lär sig barn genom leken och barns lärande kan bli mångsidigt genom att 

arbetslaget skapar en utmanande miljö och har ett omväxlande arbetssätt. Detta gör också att 

utbildningen i förskolan lockar till lek, kreativitet och aktivitet (Skolverket, 2018). Med ett 

gestaltande arbetssätt ger läraren barnet möjlighet till att använda sin fantasi i leken. Barnet 

kan då genom detta föreställa sig något och då sker en förvandling. Det här är karakteristiskt 

för lek och förvandlingen är en fantasiutveckling, där barnet tänker, fantiserar och leker 

samtidigt (Lindqvist, 1997). Barns lek behöver få ta plats i förskolan och i utbildningen ska 

barnen få tid, ro och rum för lek (Skolverket, 2018). Barns lek är viktig och för att den ska få ta 

plats i förskolan tolkar vi det som att barn behöver få utlopp för att uppfylla sina önskningar 

vilket de gör genom lek och fantasi (Jensen, 2013). Barn bearbetar även upplevelser genom 

leken med hjälp av fantasin (Lindqvist 1996) och därför kan lek som fantasi relateras till att 

leken är kärnan för utbildningen i förskolan (Skolverket, 2018). 

 

I Lpfö18 står det att: 

  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och 

lära 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, lek och lära 

(Skolverket, 2018, s.13 & s.15). 

 

Målen ovan kan vi tolka som att lek som fantasi är en förutsättning för barns kreativitet, 

utveckling och nyfikenhet. Pedagogernas förhållningssätt behöver vara kreativt (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2006).  

 

I Lpfö18 står det att:  

 

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för lek, 
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Arbetslaget ska ta vara på barnens vilja och lust att leka (Skolverket, 2018, s.15). 

 

Lärares arbetssätt där de ska skapa olika aktiviteter som främjar barns kreativitet och fantasi 

kan relateras till ovanstående mål för förskolan (Lindqvist, 1996). Genom att vuxna skapar 

lekvärldar får barnens lek möjlighet att utvecklas (Lindqvist, 1997). 

 

9.9 Sammanfattning 

I ovanstående del har vi gjort en analys av läroplanerna för förskolan utifrån lek som fantasi. 

Det vi kunde finna var att fantasi har en relativt stor plats i samtliga läroplaner för förskolan. 

Vi kunde se att genom leken och fantasin kan barnen bearbeta sådant som de har varit med om. 

Vi såg också att barnens egna planer får ta plats i förskolans läroplaner genom att barnen får 

möjlighet att uppfylla sina inre önskningar. Vi fann också en att de vuxna har ett ansvar att 

skapa en miljö som stimulerar barns fantasi och lekvärldar. Utifrån vår tolkning av lek som 

fantasi kan vi se att vuxnas roll i förskolans läroplaner är viktig. Då de vuxna behöver skapa 

aktiviteter som gör att barn använder sin kreativitet och fantasi, vilket kan göras genom ett 

gestaltande arbetssätt.  
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10. Diskussion 

I den här delen presenteras vår metoddiskussion och även vår resultatdiskussion utifrån studiens 

analys. I vår studie har vi haft ett fokus på lek i förskolans läroplaner. Vårt syfte med studien är 

att synliggöra vilka perspektiv på lek som kan urskiljas i förskolans läroplaner från 1998 till 

och med 2018 och om dessa ändrats över tid. Förskolans läroplan 1998, reviderad 2010 och 

2016 benämns som Lpfö98 och den nya läroplanen 2018 benämns som Lpfö18. 

 

10.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda en kvalitativ textanalys som metod för att analysera läroplanerna för 

förskolan. Vi anser att vi inte kunde analyserat läroplanerna på något annat vis. Vi valde 

också att använda en kvantitativ analys för att räkna hur många gånger begreppet lek 

framkom i de olika läroplanerna för förskolan. Vi hade heller inte kunnat göra detta på något 

annat sätt. De svårigheter vi mött var att fastställa våra analytiska verktyg för att det fanns 

många olika sätt att se på lek. För att förstärka vår analys av förskolans läroplaner hade vi 

kunnat intervjua personal i förskolan för att få en inblick i hur de tolkar begreppet lek. 

Däremot ansåg vi att tiden inte räckte till för att genomföra intervjuer så därför valde vi bort 

den metoden.  

 

10.2 Resultatdiskussion 

I Lpfö98 står det att barnen ska utveckla sin lust och förmåga att leka och lära (Skolverket, 

1998) och det framkom under studiens gång att det kan tolkas på olika sätt. Detta för att vi hade 

olika åsikter om hur vi såg på begreppen leka och lära, där leka och lära kan stå ihop men även 

för sig själv. Vi insåg att en tolkning av begreppen kan göras beroende på vilken syn vi själva 

går in med på lek och på lärande. I Lpfö18 står det att “lek är grunden för barns utveckling, 

lärande och välbefinnande” samt att det är själva leken som är viktig för barnet (Skolverket, 

2018, s.8). En problematisering kan göras då läroplanen säger emot sig själv, dels säger 

läroplanen att leken ska vara grunden för barnens lärande men den säger också att det är själva 

leken som är viktig för barnet. Även här kan olika tolkningar av läroplanen göras, vi tänker att 

om personalen endast har ett sätt att se på lek kan det bli problematisk. Eftersom genom lek 

som lärande så ska barnen lära sig något, i lek som egenvärde ska inte barnen lära sig något. 

Ekstrand (2013) skriver att lärande och utveckling är mest framträdande i läroplanen. Vi anser 

att båda synsätten bör få ta plats i förskolans utbildning för att pedagogen ska kunna uppfylla 

målen i förskolans läroplan och för att bevara lekens egenvärde. Vi tänker att personalen i 
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förskolan behöver ha en medvetenhet om att det finns flera sätt att se på lek. I Lpfö18 står det 

att “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att 

leka och lära” (Skolverket, 2018, s.13). Det vi kan se i Lpfö18 är att begreppet förmåga tagits 

bort jämfört med Lpfö98. Vi tänker att synen på barns lek förändrats och i den här 

formuleringen kan det tolkas som att barn redan har en förmåga att leka. Vi anser att leken har 

blivit mer framträdande i Lpfö18 jämfört med Lpfö98 då leken fått ett eget avsnitt och nämns 

fler gånger i texten.  

  

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) skriver att leken är en viktig del i barns lärande 

och för lärandet så är leken central. Däremot menar Sundsdal och Øksnes (2015) att barns 

möjlighet till att leka fritt möter begränsningar i förskolan idag för att de vuxna använder sig av 

leken som metod för lärande. I relation till begreppet lek är läroplanernas intentioner 

problematiskt då personalens syn på lek är avgörande. I Lpfö18 står det att barnens lek ska få 

ta plats i förskolan och att de ska få tid och rum för denna (Skolverket, 2018). I relation till att 

barns lek ska få ta plats kan det tolkas som att läroplanen går emot synen på lek som lärande, 

då läraren missar flertalet lärtillfällen genom att lämna barnens lek ifred (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2006). Däremot i synen på lek som egenvärde är detta något som ska beaktas och 

om en vuxen deltar i barns lek för att göra det till ett lärtillfälle kan lekens egenvärde försvinna 

(Øksnes, 2011). Det står även i Lpfö18 (Skolverket, 2018) att om det finns begränsningar i 

barnens lek så ska dessa uppmärksammas genom observation av barns lek eller genom att en 

vuxen deltar i leken på ett lämpligt sätt. Utifrån lek som egenvärde får inte barnen vara sig 

själva i leken om den vuxne deltar för att uppmärksamma begränsningar (Øksnes, 2011 & 

Skolverket, 2018). Det kan tänkas att barnen inte får vara sig själva genom att den vuxne deltar 

i leken och blir därför själv en begränsning i barnens lek. Lpfö18 kan anses säga emot sig själv 

då det står att barns lek behöver få ta plats i förskolan och i utbildningen ska barnen få tid, ro 

och rum för lek samt om det finns begränsningar i leken kan dessa uppmärksammas genom att 

en vuxen deltar i barns lek på ett lämpligt sätt eller observerar den (Skolverket, 2018). Det står 

att barns lek ska få ta plats och att barn ska få tid och ro för lek men det står även att 

begränsningar ska uppmärksammas i leken av en vuxen som deltar och observerar leken. Vi 

tänker att det är viktigt att hitta ett förhållningssätt där en balansgång mellan att använda leken 

som lärande och att leken får ha sitt egenvärde, för att båda delar ska få ta plats i förskolan. 

 

I kommentaren till FN:s barnkonvention artikel 31 står det att miljön barnen vistas i ska vara 

säker för barnen samt inbjuda och utmana barnens lek (Barnombudsmannen, 2013). Detta kan 
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relateras till att arbetslaget i förskolan ska utforma miljön på så vis att den främjar barnens lek. 

Utifrån synen på lek som fantasi behöver pedagogerna vara kreativa för att främja barnens lek, 

kreativitet och fantasi och skapa en miljö där olika aktiviteter erbjuds (Lindqvist, 1996 & 

Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Leken är något som ingår i barns vardag och är rik 

på fantasi enligt Löfdahl (2002). Lärare ska skapa olika aktiviteter där barn ges möjlighet till 

att använda sin kreativitet och fantasi genom att arbeta på ett tematiskt arbetssätt (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2006). I synen på lek som egenvärde blir då barns lek inte längre lek, 

utan ett pedagogiskt verktyg (Øksnes, 2011). Återigen kan vi se att läroplanerna för förskolan 

går att tolka på olika vis och att lek som fantasi samt lek som lärande står relativt nära varandra 

medan lek som egenvärde står långt ifrån dessa två perspektiv. Beroende på vilken syn 

pedagogerna har på lek så kan också barnens vistelse i förskolan påverkas.  

 

Enligt den allmänna kommentaren till barnkonventionen artikel 31 ska leken ha ett eget värde 

dock ska det finnas en kompetent vuxen som stöd (Barnombudsmannen, 2013). Vi tolkar det 

som att Lpfö18 beaktar lekens egenvärde för att det står att barns lek ska få ta plats i förskolan 

och barnen ska få tid, rum och ro för lek. Vi anser däremot att Lpfö18 även strider mot 

barnkonventionen då det står att leken är grunden för barns lärande (Skolverket, 2018). Leken 

förlorar sitt egenvärde om den används som ett pedagogiskt verktyg (Sundsdal & Øksnes, 

2015). När barnkonventionen blir lag tror vi att det kan bli komplicerat att utföra uppdraget i 

Lpfö18 utifrån synen på lek som lärande, då barnkonventionen skriver om lekens eget värde. 

Utifrån synen på lek som egenvärde försvinner lekens egenvärde när den vuxne använder den 

som pedagogiskt verktyg (Sundsdal & Øksnes, 2015). Vi tänker att det här kan bli problematiskt 

och komplicerat i förhållande till Lpfö18. 

 

10.3 Slutsats och förslag på fortsatt forskning 

Under vår studie har vi kommit fram till att begreppet lek i läroplanen är ett begrepp som är 

öppet för tolkning. Vi fann att det finns flera sätt att se på lek i förskolans läroplaner. Lek som 

lärande är det synsätt som är tydligast i läroplanerna för förskolan. En diskussion kring 

balansgången mellan lek som lärande, lekens egenvärde och lek som fantasi behövs i förskolan. 

För att kunna nå målen i förskolan behöver lek som lärande få finnas men barn behöver också 

få leka fritt och därför bör lekens egenvärde inte uteslutas. 
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Vi har sett en förändring i förskolans läroplaner mellan lpfö98 till och med den reviderade 2016 

och lpfö18. Leken har fått en större position i lpfö18 och det kan tyda på att den nordiska 

traditionen där fri lek ses som viktig kommer att leva kvar i framtiden.  

 

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att studera hur barnkonventionen artikel 31 

påverkar personalens arbete i relation till lpfö18 när barnkonventionen blir lag. Fortsatt 

forskning skulle också kunna göras genom att intervjua personalen i förskolan om hur de tolkar 

lek i förskolans läroplaner. 
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