
  
 
 
 
LÄRARPROGRAMMET  
 
 
 
 

 

”Leken är alltid lärande för alla barn…”
En studie om pedagogers syn på lek

Lina Green
Jennica Nilsson

Examensarbete 15 hp
Vårterminen 2009

Handledare: Kristina Henriksson
Humanvetenskapliga Institutionen



HÖGSKOLAN I KALMAR
Humanvetenskapliga Institutionen

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp
Lärarprogrammet

Titel: ”Leken är alltid lärande för alla barn…”
Författare: Lina Green och Jennica Nilsson
Handledare: Kristina Henriksson

ABSTRACT
Syftet med studien var att undersöka vilken syn pedagogerna i förskolan och i skolan 
har  på  lek.  Vi  ville  likaså  lyfta  fram  pedagogernas  förhållningssätt  till  lek.  I 
bakgrunden  försöker  vi  ge  en  definition  på  begreppen  lek,  samt  olika 
användningsområden av lek. För att få svar på syftet använde vi oss utav enkät som 
skickades  ut  till  olika  förskolor  och  skolor.  Enkäten  formulerades  med  hjälp  av 
öppna  frågor  där  svaren  förväntades  vara  i  form  av  längre  kommentarer  och 
exempel.  För att  få  fram resultatet  har  vi  tagit  hjälp  utav Vygotskijs  och Piagets 
lekteorier och det framkom att pedagogerna såg leken på flera olika sätt. Antingen 
ses leken som ett avbrott i verksamheten eller ett hjälpmedel i lärandet.
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1 INTRODUKTION
Föreliggande studie handlar om leken i förskolan och i skolan upp till  år tre, där 
fokus ligger på pedagogers syn på lek. Det finns en hel del tidigare forskning som 
handlar  om leken,  men  dock inte  mycket  som utgår  från  pedagogers  perspektiv. 
Genom lärarutbildningen har vi fått upp ögonen för leken och vilket inflytande som 
senare  tidens  lekforskare  har  haft  på  leken.  Fokus  blev  därigenom  leken  ur  ett 
pedagogiskt perspektiv.

”Men det som var nästan allra roligast var att ha geografi eller historia för 
farbror Blå. För farbror Blå hade en stor jordglob, som de brukade resa på med  
pekpinnen, och han berättade hur det såg ut överallt, och så låtsades de att de  
bodde i de där olika länderna och ibland var de indianer och ibland negrer eller  
något annat roligt. Fast när de lekte, att de var indianer och farbror Blå var  
blekansikte  och  de  skulle  skalpera  honom,  så  väsnades  lille  Prick  så  
förskräckligt,  så  de  kunde  inte  fortsätta.  Men  en  gång,  när  de  hade  
historielektion, och farbror Blå var Karl den XII och Petter och Lotta var hans  
bussar, och de red omkring på käppar och lekte slaget vid Narva, så kom rätt  
som det var prosten på besök. Och farbror Blå skyndade sig att ta av sig Karl  
den XII- hatten och ställde sin häst vid väggen och sa till barnen med vänlig  
sträng skolmagister- röst att de hade lov från skolan och kunde gå hem. Men  
prosten satte sig ner och skrattade, så han blev alldeles röd i ansiktet, och det  
var nog för att han inte alls förstod att de hade lektion om slaget vid Narva,  
tänkte Petter och Lotta. Sedan den dagen stängde de i alla fall alltid dörren, när  
de hade historielektion” (Beskow, 1925. sid 2-3). 

I citatet framkommer det hur lek och lärande kan höra ihop. Leken kan användas i 
undervisningen  för  att  underlätta  barnens  inlärning.  Redan  under  Platon  och 
Aristoteles tid betonades vikten av leken. Platon menade att grunden i allt lärande 
måste  vara  leken,  en  person lär  sig  då inte  kunskap lika  bra  under  tvång som i 
lustfyllda situationer. Även Aristoteles, Platons elev, såg betydelsen av lek och lust i 
lärande, vilket kom att ha betydelse för senare forskare och deras teorier (Hägglund, 
1989). Lek och lärande var tidigare två skilda begrepp, men i den senaste läroplanen 
för grundskolan har leken fått ett större utrymme. Detta visar på att leken numera har 
fått  en  mer  betydande  roll  för  lärande,  och  att  de  båda  begreppen  numera  är 
sammankopplade. I läroplanen för förskolan betonas det att leken är något som ska 
präglas i verksamheten. Medan i grundskolans läroplan uppmanas pedagogerna att 
använda leken som ett hjälpmedel i undervisningen, det är dock inget måste utan ett 
val pedagogerna själva gör (Skolverket, 2006). 

Med detta i åtanke har det gjort oss mer intresserade av vad pedagogerna anser om 
leken och hur de medvetet använder sig av den i både förskolan och i skolan. Precis 
som det står i läroplanen, har leken en stor betydelse i förskolans verksamhet medan 
i skolan känns det som man fortfarande ser lek och lärande som två skilda begrepp. 
Efter vår tid på praktikplatserna har vi sett att vissa skolor ser sammanhanget mellan 
begreppen och nu använder leken mer i verksamheten.  Med gällande studie vill vi få 
fram hur pedagogerna tänker om lek men också hur de använder den i både skolan 
och förskolan. Meningen med studien är inte att jämföra verksamheterna, utan att få 
fram vad pedagogerna tycker och tänker om lek. I föreliggande studie kommer orden 
pedagog, lärare och vuxen att förekoma och dessa tre begrepp representera en och 
samma person.
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2 BAKGRUND
I bakgrunden kommer vi att ta upp relevant litteratur för vår studie, vi kommer att 
belysa olika forskares tankar om leken. Först kommer vi att definiera begreppet lek, 
därefter tar vi upp vad den vuxne kan har för påverkan på barnens lek. Sist beskrivs 
olika lekteorier och tidigare forskning.

2.1 Vad är lek?
Lek är ett svårdefinierat och diffust begrepp som kan ses utifrån två skilda synsätt. 
Leken kan antingen ses som att lek hör ihop med lärande eller att det är två helt 
skilda begrepp som inte kan kopplas samman (Knutsdotter Olofsson, 2003). Enligt 
Knutsdotter Olofsson är leken det som ger barnet det lilla extra i vardagen. Leken 
innehåller  mimik i ansiktet,  rörelse med hela kroppen och olika röstlägen.  Det är 
dessa signaler som indikerar att det är en lek som pågår, tillsammans med barnets 
inställning bildas det en ram runt leken. Med denna ram får leken regler och barnet 
väljer själv att gå in i och ut ur den. Väl inne i lekramen är det lekens egen logik som 
står  i centrum. Leken blir  barnets  egen verklighet  där omgivningen kopplas bort. 
Bilden av leken kan bara ses av barnet själv, i sitt inre. Det vi lärare få beskåda är de 
spår som barnen lämnar efter sig i leken där vi kan tolka och följa leken, samt lyssna 
till  deras  berättande  (Wetso,  2006).  Eriksson  menar  att  lika  mycket  som vuxna 
behöver prata om sina problem behöver barn leka och på det sättet bearbeta sina 
problem. Leken är väsentligt för att barnen ska kunna lösa olika utvecklingskriser 
som de kan hamna i (Hägglund, 1989). 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att alla barn föds med de förutsättningar som 
krävs för att leka, det  är dock leken som behövs lockas fram av den vuxne. Hon 
nämner även att leksignaler är något som finns i leken men att det är just dessa som 
behövs läras in. Det är under barnets första år som de lär sig grunderna i leken, där 
signalerna bland annat är en av dem. För att leken ska kunna utvecklas krävs det att 
barnen inte bli störda och att de känner trygghet.  När barn leker olika sorters lek 
utvecklas deras olika förmågor. Med hjälp av leken lägger de grunden till ett senare 
socialt liv i samhället (Knutsdotter Olofsson, 2003; Hägglund, 1989). Enligt Eriksson 
har leken flera olika syften. Leken bidrar till att barnen lär sig behärska verkligheten 
runt om kring sig och kan där igenom skapa låtsassituationer. Där kan barnen testa 
och undersöka olika tänkbara möjligheter av omgivningen. På det sättet kan barnen 
öka sin förståelse för sin egen kropp, nya ämnen och tid. Barnen ges också möjlighet 
att identifiera sig med andra genom leken (Jerlang, 2008). I leken tränar barnet också 
sina kroppsliga och sociala processer och använder leken som ett redskap för jaget. 
Att  stimulera  barn  tillräckligt  ger  dem  insikt  i  sin  utveckling  av  jaget.  När 
exempelvis ett barn lärt sig gå, är det på grund av att barnet upprepar en handling ett 
flertal gånger och i slutänden lyckas. Barnet är på detta sätt på väg i en riktning mot 
det sociala och med mer stimulans utvecklas deras jag (Eriksson, 1993).

Lek består av många olika typer av lekar och utvecklas under tiden barnen själva 
utvecklas.  De finns bland annat;  övningslek,  bråklek,  rollek,  konstruktionslek och 
låtsaslek.  Varje  lek  hjälper  barnen  att  bearbeta  och  utveckla  olika  förmågor  och 
erfarenheter (Wikare, Berge & Watsi, 2002). Rollekar är bland de vanligaste lekar 
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hos  barn,  en  är  bland  annat  ”mamma,  pappa  och  barn”.  Genom  denna  lek  får 
exempelvis den som leker mamma möjlighet att känna sig som en mamma. 
Hantera de känslor som medföljer, då hon håller i en docka eller tar hand om sin 
lekkamrat  som spelar  barn  (Lindqvist,  1999).  De vanligaste  kommentarerna  som 
kommer från barn när de leker är bland annat, ”Vi leker att…”, ”Vi låtsas att…”. 
Många barn  använder  sig  även av  dåtids  tempus,  för  att  på  det  sättet  mota  bort 
lekkamraternas protester om hur leken ska genomföras (Knutsdotter Olofsson, 2003).

Vygotskij påpekar att under hela barnets uppväxt leker de och det har stor betydelse 
för deras utveckling. Lekarna stämmer hela tiden överrens med vart barnet befinner 
sig i sin utveckling och sitt intresse. Alltifrån det barnet kryper och övar på att greppa 
olika föremål till orientering i ett rum, bearbetas och vinns kunskap och förmågor 
som är nödvändiga allt eftersom de växer. Vygotskij menar att med hjälp av leken lär 
sig barn de mest grundläggande förmågor och reaktioner (Lindqvist, 1999). Eriksson 
menar att barns lek har olika stadier beroende på i vilken ålder de befinner sig. I det 
första stadiet leker barnet bara med den egna kroppen för att sen övergå till att leka 
själv  med  saker.  Om  barnet  ofta  blir  avbruten  i  sin  lek  kan  det  få  negativa 
konsekvenser  som i  värsta  fall  kan leda  till  att  barnet  slutar  att  leka  (Hägglund, 
1989).

Millar (1970) menar att leken kan används i många olika sammanhang som ett stöd 
och hjälpmedel  för barn.  Ett  område är inom terapin,  där  användningen har ökat 
eftersom kunskapen om att  barn bearbetar sin verklighet genom lek även den har 
ökat. För att en terapeut ska kunna fastställa vad för slags lek som är relevant för 
situationen behöver han eller hon barnets bakgrund. Denna innefattar  bland annat 
vad barnet  har för hemförhållanden,  vad de egna erfarenheterna  kan vara och de 
önskningar  barnet  kan  tänkas  ha.  Genom att  reda  ut  hur  bakgrunden  kan  se  ut, 
försöker man därefter se vad barnets lek har för motiv, om det möjligen kan vara en 
symbolisk lek. Modellerna av terapi är mycket varierande, terapeuten kan agera som 
både passiv eller aktiv. Leken kan terapeuterna använda med olika syften. Den kan 
exempelvis användas som att skapa en god relation med barnet, eller att begränsa 
möjligheterna  i  leken  med  föremål  för  att  barnet  ska  kunna  reproducera  den 
traumatiska situationen med leken. Föräldrarna har även de en stor roll genom hur 
engagerade  de  är,  samt  hur  länge  och  hur  ofta  som  barnet  behöver  genomgå 
behandlingen (a.a.). Freud menar att med hjälp av leken bearbetar barnet exempelvis 
sin rädsla. Är de rädda för tandläkaren, leker de tandläkare. Med denna upprepning 
minskar barnens rädsla. Terapeuter har tagit vara på Freuds lekteori och använder 
den ofta i arbetet med barn som behöver terapi. Den psykoanalytiska lekteorin har på 
senare tid utvecklats i olika riktningar men utgår alltid från Freuds teorier (Hägglund, 
1989). 

2.1.1Fantasi och kreativitet 
Enligt Freud använde barn leken liksom fantasin till att tillfredställa sina drömmar. 
Barnen använder leken för att koppla bort den verkliga världen och skapar därmed 
sin egna (Hägglund, 1989; Freud, 1986). Hangaard Rasmussen (1979) menar att om 
en lek ska kunna bildas kräver det att barnet har fantasi. Första tecknet på att barnet 
håller på att utveckla fantasi, är när exempelvis en kloss blir en bil.  I tanken blir 
objektet något annat än vad det är i verkligheten. Barnet behöver dock ha en klar bild 
av hur föremålet som föreställs fungerar. Alla de olika alster som barn skapar i sin 
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fantasi bygger på och hämtas ur deras verklighet, det vill säga deras empiri kommer 
ur vardagen (Vygotskij, 1995). För att koppla fantasin till lärande ger Vygotskij ett 
exempel där en lärare undervisar i astronomi. För att barnen ska få ett begrepp om 
hur långt avståndet är mellan solen och jorden, räcker det inte att endast säga antalet i 
kilometer.  Om eleverna exempelvis får frågan om vad de skulle göra om de blev 
beskjutna från solen, så svarar de flesta att de skulle hoppa undan. Läraren kan då 
förklara att barnen hinner bli lika gammal som läraren innan kulan kommer fram till 
jorden. Eleven får nu med hjälp av sina tankar och sin fantasi en bild av hur långt 
avståndet egentligen är. Genom att utgå från någonting som barn känner igen kan de 
lära sig att förstå någonting okänt (Lindqvist, 1999).

Som tidigare nämnts har leken en betydande roll för barn när den används i form av 
terapi  eller  bearbetning  av  sin  verklighet.  Med  hjälp  av  fantasin  bildas  stora 
möjligheter för de barn som exempelvis har drabbats av en svår sjukdom. De nya 
vägarna  som  bildas  hjälper  dem  att  ge  uttryck  för  verkligheten.  Det  som  vill 
förmedlas är att leken och fantasin, som är ett imaginärt beteende, inte kan klara sig 
utan varandra. Leken är hjälpmedlet till att förverkliga fantasin och fantasin är endast 
motad, dold och outvecklad lek (Lindqvist, 1999). I verksamheten inom förskola och 
skola, är det ett stort behov att jobba medvetet med leken för att det ska främja barnet 
i deras utveckling och i lärandet. Genom olika typer av lärande i lek blir samtidigt 
fantasin, inlevelsen och kommunikationen stimulerad. Det ökar även förmågan till att 
samarbeta med andra, lösa problem och det symboliska tänkandet. Det är inte endast 
den planerade leken som ska ges utrymme, barnens egna idéer och tankar ska visas i 
både inne- och utemiljö (Skolverket, 2006).

”Fantasin är en oerhört betydelsefull psykisk process. Den bildar grundvalen för 
all  fortsatt  mänsklig  utveckling.  Utan  fantasi  ingen  framtid.”  (Hangaard  
Rasmussen, 1979. Sid. 36)

Detta citat visar på att fantasin hos barn utvecklas i första hand i leken där de kan 
sortera verkligheten utefter sina egna behov. Ju mer deras fantasi utvecklas, desto 
mer  självständig  blir  barnet  (Hangaard  Rasmussen,  1979).  Av  alla  de  kreativa 
aktiviteter som barn väljer att använda sig av, är det fantasin som ligger i grunden 
(Vygotskij, 1995). Det Vygotskij menar med fantasi, är att allt som barn och även 
vuxna tänker  ut  grundar  sig  i  sin  konkreta  verklighet.  Ska  ett  barn  fantisera  om 
exempelvis en flygande häst som Pegasus eller en sjöjungfru, kopplar han eller hon 
det till sina materiella erfarenheter. Pegasus är en häst som har vingar likt en fågel 
och sjöjungfrun är hälften kvinna och hälften fisk. Det går inte att fantisera om ett 
ting  utan  att  det  har  något  samband  med  verkligheten.  Förutom  sina  verkliga 
erfarenheter finns det andra element som kan ha påverkan på fantasin. Detta kan vara 
hur personen känner sig emotionellt och vad de har för inre upplevelser. Känslorna 
hör samman med fantasin då vi ger uttryck för bland annat lust,  sorg, rädsla och 
lycka.  Dessa  känslor  ges  inte  bara  uttryck  av  verkliga  händelser  utan  kan  även 
komma ur fantasin (Lindqvist, 1999).
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2.1.2Lärande och lek
Qvarsells (1987a) har studerat hur eleverna ser på lek och lärande. Eleverna anser att 
lek och lärande inte hör ihop, de ser skolan som tråkig och förknippar den enbart 
med inlärning.  Lek är något  roligt  och nödvändigt men ingenting man lär  sig av 
anser barnen. Att leken inte har någon plats och kan kopplas till undervisningen i 
skolan beror på att eleverna själva skapar sin lek. I förskolan har leken ständigt haft 
en grundläggande roll,  eftersom man betonar  barnets  sociala  utveckling  före den 
mentala. Men även om leken har ansetts viktig i förskolan har den inte prioriterats 
eller  framställts  som  pedagogisk  verksamhet  (Lindqvist,  2002).  Eriksson  menar 
däremot att i förskoleåldern börjar barnen dela sin lekvärld med andra barn och de 
börjar lära sig de sociala reglerna. När barnet kommer upp i förskoleålder träder de 
in i det andra lekstadiet som är en värld de delar med andra. Under det stadiet lär sig 
barnen hur man ska behandla andra människor och föremål. Barnen lär sig att socialt 
samspela. Enligt Eriksson är det i leken den väsentligaste inlärningen sker och det är 
därför viktigt att barnen får mycket tid att just leka (Hägglund, 1989). Även Wikare 
m.fl. (2002) menar att lek är den viktigaste aktivitet barn har. Leken är lika viktig 
som att sova och äta för barn och hjälper dem att utvecklas både motoriskt, socialt, 
emotionellt och intellektuellt. Leken bidrar både till att träna den sociala förmågan 
och  språket  samt  att  bearbeta  olika  upplevelser  som barnet  varit  med  om (a.a.). 
Redan under senare delen av 1900-talet började man koppla samman lek och lärande. 
Det ansågs då att  barn som inte lekte behövde särskilt  stöd för att  ta till  sig den 
förmågan att lära sig att leka. Att barn inte lekte kunde ses som ohälsosamt vilket 
bidrog till att barnen inte lärde sig något (Locus nr 2/ 2002).

Hofsten  (1974)  menar  att  leka  är  en  naturlig  uttrycksform  för  barn  och  en 
nödvändighet parallellt med att den ger glädje. Leken startar redan på skötbordet och 
följer och utvecklas genom hela barndomen och mynnar så småningom ut i saker 
som vi vuxna kallar för hobby, nöje eller avkoppling. Så även när vi växer upp slutar 
vi  aldrig  att  leka.  Wikare  m.fl.  (2002)  och  Hofsten  (1974)  menar  båda  att  barn 
använder leken till att utforska och erövra sin omgivning, men också till att utrycka 
sina tankar, upplevelser och erfarenheter i både ord och handling. Lek och lärande 
hänger ihop och man kan inte avskilja dem från varandra. Det var dock inte förrän i 
början av 1990-talet som leken fick status och klassades som ett eget språk som bara 
bemästrades av barn (Lokus nr 2/2002). Vi i Norden har framhävt leken med hjälp av 
forskning, medan inom det internationella forskningsområdet har leken inte alls fått 
samma utrymme. Många forskare har delat in leken i olika kategorier och i dagsläget 
ifrågasätts inte leken på samma sätt som den tidigare gjorts (Welén, 2003). 

I  två rapporter  från Skolverket  (2000, 2001)  framkommer  det  att  förskoleklassen 
ligger närmare skolan och deras syn på lärande än förskolan och deras leklärande. 
Förskollärarna använder sig av skolans metoder genom att förmedla kunskapen till 
eleverna över katedern. Visst anser lärarna att leken är viktigt men det som görs i 
verkligheten är något helt annat (Welén, 2003).
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Det finns forskare som har studerat de miljöer där lek och lärande sker samtidigt, 
detta benämns som kreativa lekmiljöer.  Vikten ligger vid lärarens kompetens och 
kunskap om just skapande och kreativitet  som kan leda till  ett  lärande (Höglund, 
Reuterstrand & Wigerfelt,  2008). Som pedagog behöver man kunna utveckla  och 
väcka  barns  nyfikenhet  samt  lust  till  att  leka.  Miljön  behöver  även  den  vara 
uttrycksfull  så  att  det  främjar  barnens  kreativitet  och  lek  till  aktiviteter,  både  i 
planerad miljö och i utemiljön (Skolverket, 2006). De vuxnas förhållningssätt visas 
på det sätt som de leder fram barnen. De kan antingen leda dem i den riktning som de 
själva vill,  eller  så kan de skapa nya  vägar  för  barnen så de kan göra egna val. 
Höglund m.fl. redogör om Pramling Samuelsson tankar där hon menar att det blir en 
stor  utmaning  för  läraren  ute  på  fältet  att  ta  avstånd  från  den  mer  traditionella 
undervisningen där det endast finns ett rätt svar. Något annat som har framkommit 
som betydelsefullt för möjligheten till lek och lärande är gruppens storlek i klasserna. 
Under de senaste åren har barnantalet på varje lärare ökat. Det har påvisats att ju fler 
barn det är i en grupp, desto mindre blir lärandet för varje barn. Återigen kommer 
lärarens  kompetens  in,  han  eller  hon  måste  kunna  strukturera  och  organisera. 
Pramling Samuelsson beskriver även hur skolan och förskolan ständigt genomgår 
förändringar som både är negativa och positiva. Forskning visar att barn i förskolor 
med mer lekorienterade undervisning har lättare att klara ämnena i skolan, jämfört 
med de barnen från förskolor med akademisk inriktning (Höglund m.fl. , 2008).

Även under skolåren leker barn och utvecklar  sin fantasi  i  leken.  Oftast  kommer 
lekarna ifrån sagor, tv-program och filmer som barnen tagit  del  av. Det är också 
under de här åren man fantiserar om vad man ska bli när man är vuxen. När barnen 
blir äldre och mognar ändras leken till att bli mer regellekar där det sociala tränas 
ännu mera (Wikare,  2002). Användningen av leken i undervisningen gör lärandet 
mer  roligt  och  intressant  genom att  lära  sig  något  som görs  på  annorlunda  sätt 
(Johnson, Christie, Wardle, 2005). När läraren ska koppla lek och lärande behöver 
han eller hon utgå från vad eleven har för tidigare erfarenheter och förmågor, för att 
det  ska  gynna  eleven  mest.  Med tillräcklig  stimulans,  stöd  och  handledning  kan 
läraren hjälpa barnet med svårigheterna. Ett redskap kan vara leken, för i den kan 
barnen ge uttryck för både känslor och tankar (Skolverket, 2006). 

Under det senaste decenniet är det lekforskningen som har gjort störst framsteg vilket 
har inneburit ett förnyande för leken och dess betydelse. Det är betydelsen för vad 
och hur barnen leker som forskare börjat intressera sig för. Hur den psykiska och 
fysiska utvecklingen hos barnen påverkas av leken men även hur lek, lärande och 
tänkande hör ihop och om leken kan användas i ett pedagogiskt arbete. Det är genom 
dessa forskningar som forskarna tolkar och skapar olika teorier.  De gemensamma 
slutsatserna  utifrån  olika  forskningsstudier,  visar  på  att  leken  är  en  viktig  del  i 
barnens liv som hjälper dem att erövra världen. Barnen använder sig av leken för att 
undersöka  omvärlden,  de  bearbetar  sina  erfarenheter  och  intryck  och  lär  sig  att 
kommunicera med andra genom leken. I barns lärande är det viktigt med lek och 
lekfullhet, de utvecklas både motoriskt, socialt och känslomässigt genom leken. Det 
går därför inte att skilja på lek och lärande (SOU 1997:157).
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2.2 Vuxenrollen
Som tidigare  nämnts  skriver  Knutsdotter  Olofsson (2003)  att  alla  barn föds  med 
förmågan till att leka, men det är först i samspel med den vuxna som den förmågan 
kan utvecklas. Att som vuxen leka med barn är naturligt och de sänder då ut signaler 
till barnen som visar på att det inte är på riktigt. Folkman och Svedin (2003) menar 
att vuxna har en massa åsikter om leken men är oftast inte närvarande och deltar i 
leken. Om vuxna ska delta i leken eller inte, anser författarna beror på hur situationen 
är. Vid vissa tillfällen räcker det att bara finnas närvarande för att vägleda, ge barnen 
förutsättningar för lek och vara en förebild. Det är viktigt att som pedagog inte tar 
över leken helt genom styrning, utan hjälpa barnen att komma vidare och utveckla 
sin lek (a.a.).

Knutsdotter Olofsson (1991) menar dock att leken används som en mental inställning 
och  genom  att  barn  bland  annat  gör  ljud  som  hör  till  leken  blir  omgivningen 
medveten om vad det är som sker inom leken. Vad de vuxna behöver göra för att 
utveckla barnets talspråk mer och mer, är att lyssna på vad barnen själva försöker 
säga. De behöver även ta tillfällen till att läsa, sjunga, föra samtal och att de redan 
börja  vid spädbarnsåldern.  De vuxna ska uppmuntra  barnen att  leka,  att  använda 
material  och att  de får  möjlighet  att  leka  med att  uttrycka  sina känslor  och med 
varandra. Knutsdotter Olofsson menar på att leka med varandra övar barnens sociala 
utveckling. Det viktiga är att den möjligheten finns så att barnen kan mötas.

Genom att pedagogerna har ett lekpedagogiskt förhållningssätt och samspel kan de 
fungera som inspirationskälla till barnen och deras lek och lärande. Pedagogerna kan 
förväntas använda barnens naturliga och spontana lek så att det styrda lärandet går 
parallellt med leken och dess positiva kvalitéer. Det är viktigt att både barnet och 
dess lekvärld får respekt av läraren som måste kunna känna in när det är  rätt  att 
handla för att  ett  samspel  ska kunna uppstå (Welén,  2003).  Folkman och Svedin 
(2003) menar att uppgiften som den vuxne har är att ge mycket tid till leken och att 
ordna miljön så att den inger lust och ro till barnet och dess lek. Leken ses som ett 
pedagogiskt verktyg (a.a.). Traditionellt sägs det att vuxna inte kan vara delaktiga i 
barns lek,  i  tron om att  barn leker  bäst  själva.  Pedagogernas  arbete  har styrts  av 
tidigare teoretiska perspektiv där man ansett att pedagoger inte ska delta i barnens 
lek.  Det  måste  dock  till  ett  nytt  tänkande  för  att  lärarna  inte  ska  vara  passiva  i 
barnens  lek,  men det  är  då  viktigt  att  leken  fortfarande  får  ske på barnens  egna 
villkor  även om pedagogen för leken mot  ett  bestämt  mål  (Lindqvist  & Löfdahl, 
2001).

Johansson  och  Pramling  Samuelsson  (2006)  samt  Knutsdotter  Olofsson  (2003) 
menar att barn klarar av att leka på egen hand. Barnen lär sig även att vuxna inte 
leker utan de övervakar leken,  det är pedagogens ansvar om, hur och vad barnen 
leker. Knutsdotter Olofsson skriver dessutom att som vuxen genom att delta i leken 
kan få barn som annars står utanför att medverka. Det finns barn som behöver stöd 
och hjälp för att kunna delta i olika sorters lekar. Barn behöver bli guidade av en 
delaktig vuxen för att kunna utveckla sin lek och få förståelse för hur man kan agera i 
olika slags lekar. Barn är i behov av att känna stöd från en vuxen och det kan ibland 
räcka med att som vuxen finnas nära till hands. Även Lillemyr (2002) framhåller att 
vuxnas förhållningssätt till  leken har stor betydelse. Pedagogen ska kunna vara en 
positiv förebild i leken till barnen. Den vuxna som deltar i leken ska inte anstränga 
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sig att leka som barn på grund av att det kan göra att barnet blir irriterade och stänger 
ut den vuxna från leken (Hangaard Rasmussen, 1988). I tidigare studier har Freud 
upptäckt att barn som har en trygg relation med sin mamma kan använda sig av leken 
då  hon går  ut  ur  rummet.  I  leken  tar  barnet  till  sig  olika  föremål  som en  sorts 
kompensation  för  moderns  försvinnande.  Då  barnet  lämnas  första  gången  har 
han/hon inga tidigare erfarenheter av att mamman kommer tillbaka och använder sig 
därför av föremål för att visa att mamman har gått. Vid nästa händelse har barnet 
redan en förkunskap om att när modern går kommer hon även att komma tillbaka. 
Här har leken varit att barnet kastar ett föremål som han/hon även kan dra tillbaka till 
sig  själv.  Leken  upprepar  sig  vid  båda  tillfällena  under  en  längre  tid  och  är  en 
kompensation för att mamman går och kommer tillbaka (Freud, 1986). 

För att bli en bra pedagog anser Wallin (2003) att man måste söka i sig själv och ta 
reda på sina egna gränser och vilka värden som man själv är mån om som pedagog. 
Vad är det som är viktigt för mig inte bara i förskolan utan också i det vardagliga 
livet. Det är viktigt att vi är tydliga som pedagoger och fostrar oss själva innan vi kan 
fostra några barn. Det är dock viktigt att vi samtidigt låter barnen ha en egen åsikt 
och lära sig att stå för den.

2.3 Kognitiva lekteorier
Piaget och Vygotskij tillhör de kognitiva lekteorierna vars åsikter både gick isär och 
sammanföll.  Vygotskij  ansåg att det sociala samspelet är nyckeln till  den mentala 
utvecklingen,  medan Piaget  var  mer  intresserad av den mentala  utvecklingen.  De 
ansåg båda två att utgångspunkten för utvecklingen är den individuella aktiviteten. 
Piaget och Vygotskij var även överens om att människor lär tillsammans med andra, 
men  Piaget  menade  att  lärandet  sker  främst  efter  samspelet  när  individen  själv 
funderar och reflekterar. Vygotskij ansåg att det är i själva samspelet eller samtalet 
med andra som man lär sig nya saker (Svensson, 1998).

2.3.1Jean Piaget
Jean Piaget studier är gjorda på ett fåtal barn och vilket ofta var på hans egna. Många 
av hans teorier är nu grundstenarna i vår moderna pedagogik och psykologi. Piaget 
menar att barnen i leken omformar och testar händelser och erfarenheter för att göra 
dem begripliga. Hans teori bygger på tre olika utvecklingsstadier som barnen måste 
gå  igenom.  Det  första  är  det  sensomotoriska  stadiet, därefter  kommer  det 
preoperationella  stadiet,  tredje  är  konkret  operationella och  sist  det  formellt  
operationella stadiet. I det första stadiet börjar barnet förstå sin omgivning med hjälp 
utav sina sinnen och muskler. Det preoperationella stadiet är en övergångsperiod till 
det  konkreta operationella stadiet, där barnen kopplar samman händelse och tanke, 
varav tanken drar en logisk slutsats.  I  det sista stadiet  som Piaget kallar  formellt  
operationella stadiet, kan barnet tänka logiska tankar om abstrakta situationer. Ett 
barn som handlar på ett sätt som inte tillhör de stadium som barnet befinner sig i ser 
Piaget som tecken på avvikelser i mognaden (Hägglund, 1989; Piaget, 1973[1969]).  
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Piaget delar även upp leken i tre olika delar. Den första leken som barnen använder 
sig av kallar han övningslek, som innehåller mycket upprepning som barnet i den 
tidiga åldern anser mycket roligt. Symbolleken är den andra av Piagets lektyper, i 
den börjar barnens fantasi utvecklas från två års ålder. Regelleken är den sista och i 
den utvecklar barnen sin kunskap om att  kunna leka med andra och med samma 
regler. Barnen stärker sin sociala kompetens och efter hand kan barnen ta till sig mer 
avancerade lekar och regler (Hägglund, 1989; Qvarsell, 1987a).

Knutsdotter Olofsson (2001) förklarar tre begrepp som är viktiga i Piagets teorier, 
som är; assimilation, ackommodation och adaption. Med assimilation menar Piaget 
att människan tar in olika intryck från omvärlden som vi sedan gör om så att  de 
passar oss själva, barnen anpassar världen till  sig själva. Leken ser Piaget som en 
viktig  form av  assimilation.  I  leken  kan  barn  prova  sina  olika  erfarenheter  och 
därigenom  blir  upplevelserna  begripliga. Med  ackommodation  menar  Piaget  det 
motsatta,  att  barn  själva  anpassar  sig  efter  sin  omvärld.  Detta  kan  till  exempel 
innebära  imitationer  av  olika  beteenden som de  ser  omkring  sig.  Trots  att  dessa 
begrepp  är  varandras  motsatser  förutsätter  de  varandra  eftersom  det  är  dessa 
beteenden som påverkar hur väl barnet anpassar sig kognitivt till omvärlden, detta 
kallar Piaget adaption (a.a.). 

2.3.2Lev Semenovich Vygotskij
Medan  Piaget  och  Freud  betonar  individens  utveckling  genom  leken  så  lägger 
Vygotskij vikten på den sociala utvecklingen. Han ser precis som Piaget på att alla 
stadierna i barnens utveckling har olika motiv och drivkrafter. Det som är intressant 
för ett yngre barn, behöver nödvändigtvis inte vara intressant för de äldre. Vygotskij 
håller inte med de andra lekforskarna som trycker på att barn känner en lustprincip 
till att leka. Han menar att barn får lustupplevelser genom en rad andra aktiviteter, 
eftersom det finns lekar som innehåller stor del av olust. Ett exempel kan vara vid 
tävlingslekar där det bara finns en vinnare och resterande blir förlorare. Vygotskij 
håller inte med de flesta forskarna som menar att barn redan leker från skötbordet. 
Han menar att barn innan tre års ålder endast är medvetna om nuet och först därefter 
känner ett behov av att leka. Vygotskij påpekar att det sker något i barnet och de vill 
då få sina önskningar tillgodosedda (Hägglund, 1989). 

Vygotskij (1995) menar att upprepandet i leken är kopplat till minnet som i sin tur är 
viktigt  för tänkandet.  Det är just under dessa kreativa aktiviteter  som det sker en 
utveckling. Han menar att grunden till barns skapande finns i leken. Här tolkar barnet 
sina upplevelser, dramatiserar, förvandlar dem så att de framhäver det typiska. Lek 
och berättelse hör ihop. Det som är typiskt i fantasiprocessen finns också i leken 
(a.a.). Aktiviteten i leken har alltid ett mål för barnet. Målet blir slutprodukten och 
det är den som bestämmer vägen dit, således vilken lek som blir processen till målet 
(Sandberg, 2003).

Vygotskij använder sig av något som kallas den proximala zonen, med den menar 
han  att,  vad  ett  barn  kan  göra  idag  med  någons  hjälp,  kan  han/hon  göra  själv 
imorgon. Med hjälp av den mer kunnige personen utvecklas barnet och får redskap 
som gör att de kan nå en högre nivå. Genom att observera dessa tillfällen kan den 
vuxne se både barnets prestation, utveckling och mognad. Den proximala zonen ses 
då både som ett redskap och en process (Sandberg, 2003).
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2.4 Tidigare forskning
Lek är något som många forskare har undersökt och det finns exempelvis forskning 
om hur lek och lärande hör ihop. I avhandlingen  Den välreglerade friheten – att  
konstruera det  lekande barnet  av Tullgren (2003) kommer hon fram till  att  barn 
måste vara engagerad, koncentrerad, kreativ och aktivt delta när de leker för att leken 
ska  ha  någon  större  betydelse  för  barnens  utveckling.  Detta  har  lett  till  att 
pedagogerna försöker  få med barnen i  många olika sorters  lekar.  Tullgren menar 
däremot också att pedagogerna inte uppmuntrar all sorts lek, de lekar som troligtvis 
inte leder till något lärande främjas inte i samma grad. Den lek som får störst plats 
och som även klassas som en så kallad nyttig lek är familjelek. Genom att uppmuntra 
denna sortens lek väljer pedagogerna medvetet bort lekar som innehåller våldsamma 
inslag  i  aktiviteterna.  Eftersom  vissa  lekar  anses  bra  och  andra  mindre  bra  av 
pedagogerna läggs därför deras fokus på olika sätt. Tullgren menar på att det blir 
extra tydligt med bra och mindre bra lekar när det kommer till lekar som handlar om 
samhället. 

I monografin ”Lek och läroplan möten mellan barn och lärare i förskola och skola” 
som är gjord av Johansson och Pramling Samuelsson (2006) innefattas en studie som 
tar upp att barn i förskolan inte ser något samband med lek och lärande. Barnen ser 
endast en koppling med lärande och lek när det gäller det sociala samspelet. De flesta 
barn i förskolan ser en tydlig skillnad mellan lek och lärande och många av dem blir 
även påverkade av sina äldre syskon. Barnen anser att leken endast finns i förskolan 
och att de inte lär sig något. I skolan finns det ingen plats för lek och de lär sig läsa, 
räkna och göra sina läxor. Vissa barn anser att de lär sig i leken, denna kunskap ses 
dock inte som ”riktig” kunskap för det får barnen lära sig i skolan. Majoriteten av de 
barn som går i skolan säger sig inte se någon större skillnad mellan lek och lärande. 
De anser att de kan lära sig i leken. Samspelet mellan lek och lärande är bara en liten 
del av Johansson och Pramling Samuelssons studie. Det sociala samspelet omfattar 
den interaktion som äger rum mellan lärare och elever i leken. Pedagogerna riktar sin 
fokus mot det saker de vill att barnen ska få kunskap om. Barnen utmanas till  att 
skapa och undersöka när de integrerar med andra. Lärarens roll är att finnas till och 
leda barns lek och experiment framåt.

Sandberg (2003) har gjort en studie om vuxnas olika erfarenheter  av lek som de 
själva har upplevt den. Hon kom fram till att deras upplevelser kunde delas in i tre 
stora områden där den första kallas fysisk dimension. Den speglar erfarenheter från 
olika fysiska platser, där barn utövar en aktivitet som innerhåller rörelser. I och med 
att de utför dessa aktiviteter är det i första hand känslan av risk- och chanstagandet 
som ska upplevas. Den andra dimensionen är hur de hanterar situationen socialt. Här 
får barnet uppleva ett samspel med bland annat andra barn, vuxna, familj och djur. 
Förändringsdimensionen är det tredje och sista området i studien. Här ser de vuxna 
tillbaka på hur leken var för dem under deras barndom, och hur leken är för dagens 
barn. Samhället är i ständig förändring, även media och teknologin är i förändring 
och barnen idag växer upp med helt andra förutsättningar från omgivningen.
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Löfdahl  (2004)  har  i  sin  studie  Förskolebarns  gemensamma lekar – mening och 
innehåll tittat på hur barnen använder sig av språket i olika syften. Hon kommer fram 
till  att  barnen  använder  sig  av  språket  för  att  kunna  bestämma  om  rollerna, 
handlingen  eller  miljön  i  leken.  När  barnen  samtalar  om  rollerna  definieras 
karaktärerna och det bestäms vem som ska vara vad i leken.  Barn kommunicerar 
också om handlingar genom att barnen benämner vad de gör och vad de ska göra. 
När barnen kommunicerar om miljön betyder det att de förklarar olika föremål och 
dess  funktioner  för  varandra,  så  att  alla  tydligt  förstår  vad  som är  vad.   Även 
Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver i sin rapport  Lek för livet  hur barn använder 
språket på olika sätt i leken. De använder språket för att diskutera både handlingen 
och vem som ska ha vilken roll. Barnen får genom de olika rollerna i leken både öva 
sig på språket genom de olika replikerna men också sätta sig in i vad som är typiskt 
för just deras roll, exempelvis mamma eller ett djur. Knutsdotter Olofsson har även 
tittat på den vuxnas roll i leken och hur denne kan influera barnen i leken. Hon kom 
fram till att barnens lek förlängdes av att den vuxne fanns med i leken. Det visade sig 
även att språket utvecklades mer genom diskussioner när den vuxne fanns med. Den 
vuxne kan utveckla leken genom att föra en dialog med barnen i leken och inte om 
leken. Därefter kan pedagogen lägga till rekvisita som passar för det tillfället. 
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3 SYFTE

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken syn pedagoger har på lek i förskola 
och i skola. Vi vill även lyfta fram vilket förhållningssätt pedagogerna har till lek, 
samt om det finns något utrymme för leken i undervisningen. 

Våra frågeställningar lyder som följer:

• Vad är pedagogernas syn på lek både i förskolan och i skolan?
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4 METOD
Nedan kommer vi att presentera vårt val av metod av studien, undersökningsgrupp 
och genomförande. Vi kommer även att under varje rubrik diskutera våra val och 
tankar. 

4.1 Undersökningsmetod
I vår kvalitativa studie där fokuset ligger på innehållet och inte antalet. Försöker vi få 
fram vad pedagoger har för syn och förhållningssätt till leken kopplad till lärande. Vi 
valde att använda oss av enkäter för att pedagogerna skulle kunde få mer tid till att 
fundera över sina svar (Patel & Davidson, 2003). Många av de berörda skolorna och 
förskolorna hade bland annat lov,  studiedagar,  föräldramöten och möten av olika 
sorter. Detta gav oss intrycket av att tiden hos pedagogerna ute på fältet inte fanns för 
intervjuer. Då kände vi att med hjälp av enkäter kunde pedagogerna svara när de 
själva hade tid och vi antog därför att antalet deltagande pedagoger skulle öka tydlig. 
Det visade sig i slutänden att det inte skedde något bortfall, vilket kan ha berott på att 
vi använde oss av enkäter och att pedagogerna fick tid att fundera igenom sina svar. 
Tiden kan dock ses som både positivt och negativt. En negativ punkt kan vara att 
pedagogerna får möjlighet till att diskutera enkätens frågor sinsemellan. Detta kan då 
leda till att personens svar kan ge mer uttryck för medarbetarens åsikter än sina egna.

Enkäten  har  anonymitet,  vilket  innebär  att  svarspersonens  namn  och  namnet  på 
skolan inte står  med i  resultatet.  Utifrån deltagarnas perspektiv är enkäten endast 
konfidentiell eftersom kontaktpersonen på skolan/förskolan vet vem som har svarat 
på  enkäterna.  Reliabiliteten  i  enkäten  är  relativt  hög,  eftersom  alla  deltagande 
personer får samma förutsättningar (Trost, 2001; Patel & Davidson, 2003). Frågorna 
i  enkäten  är  till  största  del  ostrukturerade  och  formulerade  på  öppet  sätt,  där  vi 
förväntar oss svar i form av längre kommentarer och med olika exempel. Detta gör 
att  reliabiliteten  ökar  i  undersökningen  (Bell,  2006).  Enkätens  frågor  är  helt 
standardiserade eftersom det är samma frågor och i samma ordning oberoende av 
deltagaren och dess tidigare erfarenheter och tankar (Patel & Davidson, 2003). 

4.2 Val av undersökningsgrupp
Urvalet  av  skola  och  förskola  blev  våra  tidigare  praktikplatser  från  tre  olika 
kommuner. Vi har valt att skicka ut enkäter till 20 pedagoger, varav tio inom skolan 
och  tio  inom  förskolan.  Platserna  är  inte  slumpmässigt  utvalda,  vi  har  en 
kontaktperson på varje skola som delar ut  och samlar  in enkäterna.  Detta gör att 
urvalet  blir  tillfälligt,  eftersom kontaktpersonen  på  skolan  och  förskolan  har  valt 
deltagare efter tillgänglighet och bekvämlighet (Trost, 2001). Eftersom pedagogerna 
har en möjlighet att  tacka både ja och nej till  att  svara på enkäten uppfylls  även 
samtyckeskravet. Vilket menas att pedagogen självständigt ska kunna välja att delta, 
men också kunna avbryta under enkätens genomförande (Vetenskapsrådet, 1990). 
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Varför vi valde kända skolor var för att vi visste att deltagandet skulle öka och att 
bortfallet  inte  skulle  bli lika  stort.  Urvalet  av  både  skolor  och  pedagoger 
representerar  dock  inte  på  ett  rättvist  sätt  hela  populationen  i  Sverige  eftersom 
undersökningsgruppen består av ett så fåtal personer (Trost, 2001).

4.3 Genomförande 
Vi startade vår studie med att ta kontakt med en pedagog på varje skola via telefon 
och  i  samtalet  informerades  de  om vad  undersökningen  skulle  handlade  om.  Vi 
diskuterade även vilket undersökningsverktyg som pedagogerna föredrog och som 
passade in i deras tidsram, vilka var intervju eller enkät. Vi valde att använda oss av 
enkät  (se  bilaga  2)  eftersom  detta  föredrogs  av  de  flesta  pedagogerna.  Den 
formulerades med fem öppna frågor som pedagogerna skulle svara så utvecklande 
som möjligt på. På en av skolorna hade vi möjlighet att besöka personligen för att 
lämna  ut  enkäten,  medan  de  andra  två  var  vi  tvungna  att  skicka  via  post.  Ett 
personligt  brev  bifogades  (se  bilaga  1)  i  vilket  vi  presenterade  oss  själva,  vårt 
examensarbete  och  enkäten.  I  föreliggande  studie  togs  det  hänsyn  till 
Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principerna genom att i brevet informera 
om syftet med studien och att pedagogernas medverkan var frivillig. I brevet togs det 
även hänsyn till konfidentialitetskravet där de informerades att svarsdeltagarna inte 
kan kopplas ihop med enkätsvaren i resultatet (Vetenskapsrådet, 1990).  De skolor 
som fick enkäten via post fick även ett färdig frankerat kuvert medsänt, för att de 
smidigt skulle kunna skicka tillbaka sina svar. Vi fick inget bortfall på de 20 enkäter 
som  skickades  ut  till  pedagogerna  på  fältet.  Valet  blev  att  göra  en  kvalitativ 
bearbetning av enkätsvaren där syftet var att skaffa en ny och djupare kunskap om 
pedagogernas syn på lek. 

4.4 Analys
Studien  har  genomförts  med  hjälp  av  enkäter  som  bearbetats  och  analyserats 
tillsammans.  Vi började med att  titta  igenom hela  materialet  i  sin helhet  och det 
intressanta resultatet sorterades in i tre stora huvudgrupper som överensstämde med 
svaren i enkäten. Vi ville i resultatet framhäva pedagogernas syn på lek gentemot 
Piagets och Vygotskijs teorier och bearbetade därför materialet med hjälp av deras 
teorier sida vid sida med enkäterna. Svaren färg kordinerades utefter de två teorierna, 
dessa placerades sedan in under respektive rubrik.
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5 RESULTAT
I detta kapitel kommer vi att redovisa vår studies resultat. Materialet från enkäterna 
sammanställs med hjälp av tre kategorier som innehåller underrubriker. Resultatet 
redovisas utifrån enkätsvaren som styrks med hjälp av citat ur enkäten. 

5.1 Kunskap
Även om leken används som ett redskap för lärande, ligger fokus på att det är en 
specifik kunskap som ska läras ut. Oberoende om det är det sociala samspelet eller 
en viss ämneskunskap som ska föras fram, ligger vikten på en förutbestämd kunskap 
som läraren vill förmedla.

5.1.1Lek som lärande redskap
Respondenterna betonar lärandet som en av lekens egenskaper, vilket kan användas 
på  många  olika  sätt.  De  ser  ett  stort  värde  i  att  använda  sig  av  leken  som  ett 
pedagogiskt  verktyg  i  undervisningen,  som  exempelvis  i  matematik  och 
naturkunskap.  Pedagogerna utnyttjar  också leken i utemiljön för att barnen ska få 
mer  kunskap om naturen.  Det  visar  sig  att  pedagogerna  använder  sig  av leken i 
organiserad form,  detta  är för att  utveckla  eleverna på ett  styrt  sätt.  Pedagogerna 
använder  sig  också  av  leken  för  att  göra  en  kunskap  roligare  när  de  har  något 
speciellt att lära ut. Respondenterna menar dock att skolan borde anamma mer av 
förskolans syn och användning av lek. Den borde användas mer i skolans verksamhet 
för att förenkla saker för barnen. 

”Mindre roliga/svåra saker kanske upplevs roligare och lättare om man leker in 
dem.”

”Vid läs och skrivinlärningen introducerar vi materialet på ett lekfullt sätt, efter  
barnens mognadsnivå.”

”Vid ”ute passen” finns det mycket kunskap/lärande att hämta.”

”Utematte  –  träna  in  vissa  moment  ute  t.ex.  lägga  mönster,  mäta  och  
uppskatta.”

”Vid t.ex. Eng- undervisning kan man leka in ord, fraser genom att leka affär,  
gå på restaurang m.m.”

”I leken lär man sig hela tiden.”

”Det främsta sättet för barnen att ”träna” och ta tillvara erfarenheter för att gå  
vidare in i vuxenlivet.”
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5.1.2Lek som socialt redskap
Pedagogerna ser leken som ett redskap till ett socialt samspel. De beskriver även hur 
leken kan bidra till att utveckla både hänsyn och empati hos barnen, samt sig själva 
som individer. Pedagogerna stöttar barnen då de i leken övar det sociala samspelet. 
Det sociala samspelet handlar inte bara om möten barnen emellan utan även mellan 
pedagoger och barn.

”Socialt samspel och turtagande är viktigt i stora barngrupper och det lär man  
sig i leken.”

”Som vuxen kan du få kontakt med de flesta barnen genom leken, det sker ett  
”möte”.”

”Barnen lär sig med hjälp av leken samspel, empati…”

”Lek är jätteviktigt! Det är då du utvecklas som individ i samspel med andra.”

5.1.3Pedagogens roll i leken
 Respondenterna  såg  leken  i  två  former,  fri  och  styrd  lek,  det  var  dock  delade 
meningar mellan vilka som tog initiativet till den lärande leken. Skulle barnen starta 
en lek, var det tydligt att pedagogen skulle finnas till hands som stöd ifall den skulle 
fallera  eller  spåra  ur.  Lek  skulle  i  så  fall  infalla  under  den  fria  leken,  medan 
pedagogen planera och utför den under styrda tillfällen.

”Leken kan också vara på olika sätt, det kan vara fri lek eller styrd lek.”

”Leken  används  varje  dag  (ibland  på  raster,  under  fri  lek,  planerad 
verksamhet).”

”När eleverna leker fritt så är det ju de själva som tar initiativet.”

”Vid lektioner är det oftast läraren som tänkt ut hur arbetet/leken ska vara…”

”Många gånger är det vi vuxna som introducera en lek första gången, för att  
sedan återkomma på barnens initiativ och leva kvar.”

5.2 Redskap
Pedagogerna  ser  även  här  leken  som  ett  redskap  för  lärande,  det  finns  ingen 
förutbestämd  kunskap  som  barnen  ska  erhålla.  Barnen  får  genom  leken  en 
omedveten kunskap som ändras beroende på vilken sorts lek de utövar.

5.2.1Lek som avbrott
Leken kan exempelvis  användas  som introduktion  i  något  tema  eller  arbete,  den 
används också för  att  skapa  glädje och  lust  där lärandet  sker  automatiskt. 
Pedagogerna  betonar  att  de  använder  leken  som ett  lustavbrott,  där  de förstärker 
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inlärningsprocessen. Pedagogerna nämner leken som ett sätt för barnen att bearbeta 
egna funderingar och svårigheter. Den kan även användas för att leda bort barnens 
uppmärksamhet, för att kunna få dem att fokusera på någonting annat.

”Just för glädjens skull, lärandet kommer automatiskt i leken.”

 ”Jag använder mig av leken för att göra inlärningen spännande.”

”Vi  kallar  leken  för  att  nu ska vi  ”jobba” men det  vi  egentligen  gör är  att  
erbjuda lek på många olika sätt.”

”Lek  är  det  tillstånd  barn  använder  för  att  bearbeta  sina  upplevelser,  
erfarenheter och kunskaper.”

”Ibland startar vi lekar för att avleda t.ex. avsked från föräldrar.”

5.2.2Lekens behov av pedagog
Respondenterna trycker på att det är viktigt att som pedagog finnas nära och inte 
ägna tiden under elevernas lek åt någon annan syssla. Pedagogerna ska istället vara 
delaktiga och engagerade i barnens lek. Respondenternas tillfällen av den lärda leken 
varierade mellan ett fåtal gånger i veckan till hela tiden i verksamheten. 

”Att  finnas nära och vara närvarande,  att  vara intresserad  och nyfiken  som  
pedagog.”

”Att utmana barnen i leksituationen - be dem berätta och fråga om deras lek.” 

5.3 Sammanfattning
Resultatet  visar att pedagogerna tolkar begreppet lek på flera olika sätt och dessa 
kunde tydligt delas in i ett antal grupper. Den gemensamma nämnaren i alla svar är 
att pedagogerna anser att barnen på olika plan lär sig och utvecklas med hjälp av 
leken. Lek betonades starkt och det är en form av lärande som borde genomsyra hela 
förskolan och även finnas med i skolan. Ute i verksamheten använder pedagogerna 
leken  för  att  förstärka  inlärningen,  få  eleverna  intresserade  och  uppleva 
undervisningen rolig. Det visar sig att de flesta pedagoger använder sig av leken i 
matematiken och för att få barnen närmare naturen. Pedagogerna drar nytta av leken 
för  att  vända  barnets  uppmärksamhet  från  en  sak  till  en  annan.  Detta  kan  dock 
upplevas som att leken används för att det ska underlätta pedagogens arbete, mer än 
för eleven.

Det handlar om att pedagogerna ville öka samspelet barnen emellan, vilket var syftet 
till  att de använde sig av leken i verksamheten.  De använder sig av leken för att 
barnen ska uppleva att lärande är roligt och detta kan ske på två olika sätt. Ett är att 
pedagogerna  låter  dem leka  och  därmed  lär  sig  kunskap  spontant  och  naturligt. 
Medan det andra sättet har pedagogen redan en kunskap om vad de vill förmedla som 
förstärks med hjälp av leken för att göra lärandet roligt. Pedagogerna använder sig av 
den fria leken under planerad verksamhet en till två gånger per vecka eller hela tiden 
i verksamheten. Det visar på variation mellan vilka det var som tog initiativ till den 
lärande leken. De pedagoger som tycker att både barn och vuxna startar den lärande 

19



leken menar att barnen enbart får ta initiativ under den fria leken. Medan de vuxna 
väljer leken under den planerade verksamheten. Vissa av pedagogerna trycker på att 
det är viktigt att ta till vara på elevernas förslag och intressen under den planerade 
verksamheten. Att då som pedagog vara flexibel och kunna avvika från sin planering 
är något som de ser som positivt. Det syns tydligt att de respondenter som svarade att 
det är de själva som påbörjar den lärande leken har två skilda synsätt. Pedagogerna 
använder sig av leken antingen för att förmedla en speciell kunskap eller som ett 
avbrott i den planerade verksamheten,  där finns det inte en förutbestämd kunskap 
som ska läras ut.
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6 DISKUSSION
I detta kapitel kommer vi resonera kring det genomförda resultatet från studien och 
den litteratur vi tagit upp tidigare i bakgrundskapitlet. Vi kommer även att koppla de 
olika lekteorierna från bakgrundskapitlet till hur pedagogerna arbetar med leken.  

6.1 Vad är lek
Lek är något som varje barn har rätt till och som även hjälper dem att utvecklas som 
individer. Precis som SOU (1997:57) kan vi hålla med om att lek är något som varje 
barn har rätt till. Enligt forskning har det visats att barn lär sig av sin omgivning, tar 
in och sedan bearbetar den med hjälp av leken. Pedagoger som arbetar med barn kan 
se  deras  intressen och  de olika  förmågorna,  för  att  sedan vidareutvecklas  genom 
blandad stimuli. Precis som det har påvisats håller vi med om att leken har en stor 
betydelse för deras lärande, det är därför mycket svårt att kunna skilja på lek och 
lärande, det är svårt att klara den ena utan den andra.

Knutsdotter  Olofsson  (2003)  menar  att  lek  är  ett  begrepp  som  är  diffust  och 
svårdefinierat,  vilket  vi  tydligt  kan  se  i  resultatet  eftersom pedagogernas  svar  är 
väldigt  spridda.  Enligt  Eriksson går barnet igenom olika stadier och de utvecklas 
genom att gå igenom någon form av kris. Detta behöver inte vara någonting negativt 
utan det sker en händelse för att barnet ska gå vidare i sin lek. Han menar även att de 
bearbetar sin verklighet och lär sig förstå sig själv (Hägglund, 1989; Jerlang 2008). 
Piaget ser dock att barn går igenom tre stadier, skulle barnen bete sig annorlunda i 
stadiet anser Piaget att de avviker från det normala. Leken delas även den upp i tre 
delar, där fantasin inte börjar förrän barnet är två år (Hägglund, 1989). Vi kan se 
utifrån resultatet att pedagogernas syn skiljer sig från varandra, genom att de inte ser 
begreppet  lek på samma sätt.  Det finns ingen tydligt  förklaring på vad ordet lek 
betyder. Allt är relativt och svaren kan mycket möjligt komma från vad den specifika 
pedagogen intresserar sig mest  för. Vi kan se att  pedagogerna stödjer det sociala 
samspelet som bildas då barn leker tillsammans och hur fantasin påverkar deras lek. 
Vygotskij (1995) visar på att fantasin grundar sig på verkliga händelser som sker i 
omgivningen.  Han  lägger  vikten  på  barnets  sociala  utveckling  tillsammans  med 
andra. Dessa två ser vi att respondenterna håller med om, med hjälp av deras svar. 

Precis som Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om att det finns två skilda sätt att se 
på leken kan vi koppla detta till vårt studieresultat där pedagogerna ser leken på två 
olika sätt. Det ena sättet är där leken är ett redskap och används som ett avbrott i 
arbetet. Pedagogerna har inget förutbestämt mål med leken utan ser det som något 
roligt och lustfyllt där barnen kan koppla bort verksamheten. Dessa pedagoger anser 
att  barnen tar  till  sig kunskapen automatiskt  i  leken och att  lek tillsammans med 
lärande  inte  hör  ihop.  Det  andra  synsättet  är  att  leken  klassas  som  en  lärande 
situation,  där  pedagogen  har  ett  förutbestämt  mål  som ska  uppnås  med  hjälp  av 
leken. Pedagogerna har där igenom ett mål med leken som samtidigt gör lärandet 
roligt och mer intressant. Vygotskij ser det att barn tolkar sina upplevelser i leken 
och att det sker en utveckling om barn får vara med om en kreativ aktivitet. Han ser 
att aktiviteten som sker i leken alltid har ett mål och att det är hur man väljer att 
komma till det målet som är processen. Det är då vad pedagogen väljer att använda 
för sorts av lek för att det ska vara givande för barnet. Vygotskij menar då att lek och 
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lärande är begrepp som hör ihop (Vygotskij,  1995; Sandberg, 2003). Pedagogerna 
kan välja att utgå från Vygotskijs proximala zon. Den kan då både bli ett redskap och 
en process eftersom pedagogen går igenom med barnet innan, och att han eller hon 
därefter kan på egen hand. Nu kan pedagogen observera barnets prestation och hur 
han eller hon utvecklas (Sandberg, 2003). 

Allt eftersom barn bearbetar och utforskar sin omgivning lär de sig att uttrycka sina 
tankar och sina upplevelser. Dessa tankar och upplevelser kommer bland annat från 
skolan och vad de får för kunskap. På detta sätt går det inte att skilja lek och lärande 
från  varandra  (Wikare  m.fl.  2002;  Hofsten,  1974).  Det  visas  dock  att  synen  på 
lärande  i  förskoleklassen  ligger  närmare  skolans  syn,  än  hur  de  ser  den  inom 
förskolan  som är  ett  leklärande  (Skolverket,  2000 & 2001).  Vi  anser  precis  som 
respondenterna att skolan borde anamma mer av förskolans syn på lek och använda 
sig mer av leken i skolans verksamhet. Även i Johansson och Pramling Samuelssons 
(2006) studie framkommer det att leken inte har någon plats i skolan, som är till för 
att lära sig saker. 

6.2 Lekens syfte
Alla pedagoger i studien ser, precis som Vygotskij, att leken är viktig för barn och 
deras utveckling. Han ser dock att barns lek inte börjar direkt från skötbordet utan att 
det först är i tre årsåldern som de känner ett behov av leken (Hägglund, 1989). Att 
döma utifrån resultatet ser pedagogerna att barnen redan leker innan de fyller tre. Hur 
och varför  pedagogerna  däremot  använder  sig  av leken varierar.  Pedagogerna  tar 
användning av leken när tanken är att främja barnens sociala samspel. De ser den 
som ett redskap och hur den kan hjälpa till  att utveckla barns empati  och hänsyn 
gentemot varandra. I det sociala samspelet ser inte pedagogerna enbart ett möte barn 
emellan, utan även kunna utveckla ett mellan barn och pedagoger. Både Knutsdotter 
Olofsson (2001) och Hägglund (1989) ser ur samma syn som både pedagogerna och 
Vygotskij gör, utifrån att barn utvecklar olika förmågor och att leken lägger grunden 
till deras vuxna sociala liv. Även Eriksson (1993) håller med om hur barn växer, att 
de får möjlighet att träna olika processer, både kroppsligt och socialt.  Att utnyttja 
leken för att barnets Jag ska växa och utvecklas. Pedagogerna använde även leken 
som en organiserad form i skolan, med tanken att kunna utveckla barnen på ett mer 
styrt sätt. Ett annat syfte är att kunna göra inlärningen av kunskap mer roligare och 
spännande  (Eriksson,  1993).  Med  hjälp  av  resultatet  kan  vi  se  tendenser  till  att 
pedagogerna  väljer  att  använda leken som ett  avbrott,  syftet  blir  inte  att  det  ska 
gynna barnen utan verkar luta mer åt att underlätta för pedagogen själv. Resultatet 
visar även att leken används när det både finns ett mål och inte ett mål bakom den. 
Pedagogerna menar på att leken är för nöjets skull och att de lär sig någon form av 
kunskap samtidigt. Medan andra utnyttjar den när de vet vad den tänkta kunskapen 
ska bli,  samtidigt  som de gör leken rolig och spännande.  Även Tullgrens  (2003) 
tidigare forskning om lek och lärande visar på att barn behöver vara engagerande, 
kreativa  och  aktiva  för  att  de  ska  kunna  utvecklas  genom  leken.  Detta  gör  att 
pedagogerna behöver variera lekarna för att barnen ska få så bred kunskap via leken 
som möjligt.

22



Leken har många användningsområden där den kan gynna barnets utveckling. Millar 
(1970) beskriver  hur leken kan hjälpa barn som har varit  med om en traumatisk 
situation. Genom leken kommer barnet vidare och lär sig lägga händelsen bakom sig. 
Terapeuten gör en professionell bedömning om hur aktiv eller passiv han eller hon 
behöver  vara.  Användningen  av  leken  varierar  om den  behövs  för  att  skapa  en 
relation eller begränsa tingen för att locka fram den traumatiska situationen (a.a.). 
Inom terapi med barn har flera terapeuter funnit stor användning av Freuds lekteori. 
Flera av forskarna, som exempelvis Eriksson och Piaget har samma syn på lek och 
bearbetning som Freud. Att genom leken och repetition kan barnet komma över sin 
oro eller  rädsla (Hägglund, 1989). Pedagogerna nämner  hur barnen med hjälp av 
leken kan bearbeta sin omgivning. I leken visas det bland annat på bearbetning om 
deras kunskap, upplevelser, intryck och erfarenheter. Om de har varit med om lättare 
händelse eller ett besök reproducerar de den genom leken. Piaget kan beskriva detta 
som assimilation, där barnet tar in händelsen och gör sedan om den till  sin egna, 
vilket gör att barnet anpassar världen till sig själv. Det kan även hända att barnet gör 
tvärtom,  att  han  eller  hon istället  anpassa  sig  till  sin  omgivning,  detta  beskriver 
Piaget som ackommodation.  Detta behöver dock inte vara något negativt  utan det 
beror helt på vilket situation som barnet har varit med om (Knutsdotter Olofsson, 
2001). 

6.3 Redskap och lärande
Som nämnts tidigare kan vi se att pedagogernas syn på lek kan delas upp i två olika 
grupper utifrån resultatet. Den ena är lärande, där leken ses som ett hjälpmedel för att 
förmedla en speciell kunskap till barnen. Den andra är redskap, där leken ses som ett 
avbrott  i  verksamheten.  Barnen  lär  sig  fortfarande  något  i  leken  men  det  sker 
automatiskt och går inte att förutbestämma. Både Piaget och Vygotskij anser att man 
lär sig genom att samspela med andra, vilket pedagogernas håller med om eftersom 
de anser att barnen lär sig tillsammans med andra i leken. Till skillnad från Piaget 
kan vi se mycket av Vygotskijs teori i våra respondenters svar. Pedagogerna anser 
precis som Vygotskij  att eleverna lär sig under samspelet med andra medan Piaget 
menar  att  barnen måste  få  bearbeta  tankarna  på  egenhand  innan det  kan  ske  ett 
lärande  (Svensson,  1998).  Både  Piaget  och  Vygotskij  har  i  sina  teorier  olika 
utvecklingsstadier som de ser som mycket viktiga. I varje stadium finns det nya saker 
som barnen tycker är intressant, vilket betyder att äldre och yngre barnen inte tycker 
samma saker  i  leken  är  fängslande  (Hägglund,  1989).  I  Johansson och  Pramling 
Samuelssons  (2006)  monografi  framkommer  det  att  barn  i  skolan  inte  uppfattar 
någon större skillnad mellan lek och lärande. Frågan som framkom var om det fanns 
någon koppling mellan det och att pedagogerna i skolan använder ordet jobba när de 
egentligen menar leken. Detta kan möjligtvis vara en orsak till att eleverna inte ser 
lärande i leken.

6.4 Vuxenrollen
Precis som Knutsdotter Olofsson (2003) håller vi med om att barn föds med både 
förutsättningar och förmåga till att leka, men leken behöver lockas fram med hjälp av 
den vuxna. Det är endast i samband med den vuxna som Knutsdotter Olofsson anser 
att förmågan att leka kan utvecklas. Vi kan också se i resultatet att pedagogerna anser 
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att det är viktigt att finnas nära barnen i deras lek. Det är inte meningen att man som 
pedagog ska göra andra saker under tiden barnen leker. Resultatet visar att det anses 
viktigt  att  vara  delaktig  och hjälpa barnen utveckla  leken men som pedagog inte 
ändra  eller  styra  den.  Respondenterna  menar  även  att  förmågan  redan  finns  hos 
barnen men att  de behöver hjälp för att  komma framåt  och utvecklas.  För att  en 
utveckling  ska  kunna  ske  i  leken  krävs  det  att  barnen  känner  sig  trygga,  vilket 
pedagogerna som finns nära kan bidra till (a.a.). Det är viktigt att som vuxen dock 
inte tar över leken utan bara finns för att hjälpa barnen att själva vidareutveckla sin 
lek  (Folkman  & Svedin,  2003).  Johansson och  Pramling  Samuelsson (2006)  och 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar däremot att barn kan leka själva utan den vuxna, 
som endast övervakar leken och har ansvaret för hur vad och om barnen leker. Det 
har förut ansetts att vuxna inte kan eller ska delta i leken eftersom man trodde att 
barn leker själva vilket inte är fallet (Lindqvist & Löfdahl, 2001). Den vuxna kan 
genom att delta i leken få kontakt med barn som annars inte deltar och har kontakt 
med  andra,  men  som kan  få  det  om de  får  stöttning  av  en  vuxen  (Knutsdotter 
Olofsson, 2003).  

Pedagogerna kan genom ett  lekpedagogiskt  samspel  och förhållningssätt  inspirera 
barnens lek och lärande. De kan använda sig av den naturliga leken hos barnen för att 
få in det styrda lärandet i leken och därigenom göra inlärningen rolig och lustfull. 
För  att  de  ska lyckas  sammankoppla  lärandet  med barnens  lek  måste  pedagogen 
känna av när det är rätt tillfälle för samspel och visa barnet och leken respekt (Welén, 
2003). Den proximala zonen är något som Vygotskij skriver mycket om i sin teori 
där kan läraren hjälpa barnet att  utvecklas och komma vidare. Han menar att  det 
barnet kan göra idag med hjälp av något annat barn eller vuxen kan han/hon göra 
själv imorgon.  Dessa tillfällen kan den vuxne ta till  vara på genom att  observera 
barnets mognad, prestation och utveckling och blir därigenom både en process och 
ett redskap (Sandberg, 2003).  

6.5 Fortsatt forskning
Studien som vi har gjort har haft syftet att ta reda på pedagogers syn på lek. Det vore 
intressant att fortsätta studien genom att ställa olika skolor eller städer mot varandra 
och se om man tydligt kan se skillnader i resultatet. Därigenom skulle man kunna 
titta på vad för teori som ligger i botten på pedagogernas eget arbetssätt och se om 
det finns en skillnad  både inom skolorna och emellan  dem.  Studien skulle  också 
kunna utvecklas och därigenom få fram vad barnen själva har för syn på leken, både 
på lek i allmänhet men också på sin egen lek. En annan riktning som kan tas med 
studien är att mer ingående jämföra lekens innebörd i läroplanerna, med vinkling på 
pedagogernas medvetenhet om skillnaderna.

6.6 Pedagogiska implikationer
Resultatet  i  studien visar att  pedagogerna har olika åsikter om vad begreppet lek 
innebär. Det som återkommer i pedagogernas svar är att barnen lär sig och utvecklas 
i  leken,  men  på  olika  sätt.  Leken  används  i  verksamheten  för  att  förstärka 
undervisningen och därigenom kan barnen uppleva inlärningen som rolig. Vi kan se 
att pedagogerna har två olika sätt att se på lek som en del i rolig inlärning. Ett är att 
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barnen får leka och lära sig den kunskap som spontant infaller i leken. Det andra 
sättet  är  att  pedagogen  har  ett  förutbestämt  mål  med  lärandet  som de  förstärker 
genom att använda lek.   

Vidare visar den genomförda studien att pedagogerna med hjälp av leken vill öka 
barnens  samspel  med  varandra.  Tanken  är  att  leken  ska  främja  barnens  sociala 
samspel och utveckla deras empati och hänsyn. De anser att vara närvarande både 
fysiskt och psykiskt i leken som pedagog är viktigt för att kunna hjälpa barnen att 
utvecklas. Som vuxen får man inte ta över leken utan bara finnas där för att stötta 
barnen. 
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BILAGA 1

Hej!  
Vi heter Lina och Jennica,  och vi är två studenter som läser lärarutbildningen på 
högskolan i Kalmar. Vi är nu inne på vår sista termin och har börjat skriva på vårt 
examensarbete som handlar om vad pedagoger kan ha för syn på lek.
Vi skulle behöva ha er hjälp med att svara på en enkät, som består av fem frågor där 
ni  ger  ett  beskrivande  svar.  Enkäten  är  riktad  till  lärare  som jobbar  i  skola  och 
förskola. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och kan därför ej härledas till 
varken person eller skola i uppsatsen.
Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss via mail eller mobiltelefon.

Lina Green: lg22dk@student.hik.se , 070-6399567
Jennica Nilsson: jn22fq@student.hik.se, 070-218 78 97

Mvh Lina och Jennica
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BILAGA 2Enkät 
Vad har du för eftergymnasial utbildning?                                                      
                                                                        
Hur lång erfarenhet har du inom läraryrket?                                        

Här nedan kommer de frågor som vi behöver ha hjälp att få svar på. Om 
raderna tar slut går det bra att skriva på papperets baksida, glöm inte  
att skriva frågans nummer.

1. Vad betyder ordet lek för dig?                                                                 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                

2. Hur använder du leken i den pedagogiska verksamheten? Ge 
exempel.                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
          

                                                                                                               
                                       

3. Med vilket syfte använder du dig av leken i den pedagogiska 
verksamheten?                                                                                            
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
          

4. Hur ofta används lek för barns/elevers lärande i er verksamhet? 

(Markera endast ett svarsalternativ)
o Varje dag under planerad verksamhet

o 1-2 gånger/vecka under planerad verksamhet
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o Enbart under raster

o Enbart under fri lek

o Andra:                                                                       

5. Vem är det som tar initiativet till den lärande leken? Ge exempel.
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                    

Tack för din medverkan
Mvh Lina och Jennica
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