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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur lärare i grundskolans tidiga år 

och förskollärare i förskoleklass ser på begreppen lek och lärande samt i vad mån 

lärarna ser ett samband mellan lek och lärande. 

 

Undersökningen är en kvalitativ studie som undersöker pedagogers syn på lek och 

lärande samt hur lärarna använder sig av leken som ett verktyg i undervisningen. I 

studien har tre förskollärare samt tre grundskollärare i årskurs 1-3 intervjuats.  

 

Resultatet visar att lärare i grundskolan vill använda sig av leken i större utsträckning än 

vad de gör idag. De använder sig av lek i syfte att öka motivationen hos eleverna samt 

att göra lärandet lustfyllt. Förskollärarna använder sig i större utsträckning av lek i 

undervisningen för att främja lärandet, deras lek är spontan och den används i olika 

syften. Lärarna i studien påtalade att de är för styrda, däremot känner förskollärarna i 

förskoleklassen en större frihet och mer utrymme i sin undervisning. Resultatet visar att 

leken används olika mycket och på olika sätt i klasserna av lärarna. En del lärare 

använder den mer och andra mindre. 

 

Nyckelord 
Lek, lärande, undervisning, förskoleklass, grundskolans tidiga år 
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1 Inledning/Bakgrund  
 

Leken och lekens betydelse samt hur pedagoger använder sig av leken i undervisningen 

har intresserat mig under stora delar av lärarutbildningen. Intresset uppstod då jag under 

min verksamhetsförlagda utbildning i varierade årskurser uppmärksammade att lärarna i 

verksamheten inte regelbundet använder leken som ett redskap/verktyg i sin 

undervisning. Den undervisningen som var dominerande under dessa veckor jag 

sammanlagt har varit på verksamhetsförlagd utbildning var katederundervisning. Det 

fick mig att fundera över varför det är så.  

 

I grundskolans läroplan Lgr11 står det:  

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 

leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. (Skolverket Lgr11 s. 10). 

 

Skolans läroplan gör det tydligt att pedagoger i skolan ska erbjuda elever ett varierat 

arbetssätt samt att leken har betydelse för barns kunskapsinlärning. Det är lärarens 

uppgift att ta tillvara barns lust att lära, deras nyfikenhet samt att uppmuntra barn i olika 

nya situationer som uppstår genom varierat arbetssätt, att de vågar prova sina idéer och 

lära sig att ta initiativ (Öhman 2011). 

 

I det här examensarbetet vill jag sätta fokus på elevers lärande genom leken i 

grundskolans tidiga år. Därför blir det av betydelse hur lärare ser på lek och lärande 

samt hur de använder sig av den som ett didaktiskt verktyg i undervisningen. Pramling 

Samuelsson och Johansson (2006) skriver att skolans utmaning är att se möjligheter i 

skapande och lek som leder fram till ett lärande. Pramling Samuelsson och Johansson 

(2006) påpekar att i skolans värld har lärarna inte kopplat ihop begreppen lek med 

lärande utan dessa begrepp är fristående, där lek handlar om barns lek under rasterna. 

Lärandet har däremot varit knutet till skolans målstyrning och lärarens planering. 

Lärarna ser inte sambandet mellan lek och lärande utan ser dessa som fristående 

aktiviteter som äger rum i skolan. En fara med att skilja på lek och lärande och inte se 

dessa två som en helhet som går hand i hand är att lärarna oftast prioriterar lärandet 

(måluppfyllelsen) och leken blir underordnad. Genom att skilja på lek och lärande kan 

det begränsa elevernas kunskapsinlärning (Pramling Samuelsson och Johansson 2007).  
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Öhman (2011) menar även hon att leken i förskola och skola i dag har fått en mer 

undanskymd plats. Lek är en aktivitet som man gör när läraren inte har några andra 

planerade aktiviteter eller lärarledda aktiviteter igång menar hon.  

 

I rapporten Lek och läroplan – möte mellan barn och lärare i förskola och skola skriver 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) att det är tydligt att lärarna i grundskolan 

och lärarna i förskolan har olika syn på lek och dess plats i deras verksamhet. 

Förskollärarna ser lek som något med eget värde medan lärarna i grundskolan ser lek 

som en metod. Samtidigt finns det bland lärare olika uppfattningar om lärares 

delaktighet i elevernas lek.  Det finns olika uppfattningar bland förskollärare när det 

gäller deras delaktighet i barnens lek till hur deras delaktighet i leken ska se ut. En stor 

osäkerhet finns hos förskollärare om hur de ska förhålla sig till barnen i leken, ska de 

interagera eller inte? Författarna lyfter fram att lärarnas delaktighet i leken är 

betydelsefull. Genom delaktighet kan lärarna styra leken åt ett bestämt håll om det 

önskas men även utmana och hjälpa barnen utifrån deras individuella behov. Leken ska 

inte vara för styrd av läraren skriver Öhman (2011) det kan bidra till att leken blir en 

aktivitet och inte en situation där barnen själv får utlopp för sin kreativitet. Det är en 

svår balansgång hur mycket och på vilket sätt läraren ska styra leken. Det är 

betydelsefullt att läraren känner sina elever och kan läsa av deras leksignaler, mimik och 

delta i leken på ett lyhört och känsligt sätt (a.a) 

 

På senare år har det forskats mer inom området lek och lekens betydelse än vad det har 

gjort tidigare. Samtidigt har mycket lite forskning gjorts på lärarens syn på lek och 

lärande i skolan (Hyvonen 2011). Problemområde för lärarna beskriver Hyvonen (2011) 

är när det ska integrera lek i undervisningen. Lärarna känner sig ofta stressade och 

pressade över att få in leken i undervisningen. Därför väljer en del lärare i skolan istället 

att arbeta efter vana med det material som man tidigare har använt och som är väl 

förankrat i läroplanen. Stressen över att alla elever ska nå målen gör att leken får stå 

tillbaka. Forskning visar att om pedagogerna inte får in mer lek eller använder lek som 

undervisningsmetod i form av memory, sånger, matematik spel eller ordlekar går 

lärarna miste om att se elevernas förmåga till inlevelse, fantasi och idéer. I en mer 

”avslappnad” situation, som exempelvis i lek, är eleverna mer kreativa och vågar visa 

en annan sida av sin kunskap. Samtidigt måste lärarna ha ett bestämt mål och syfte med 

sina lekar i undervisningen för att eleverna ska få möjlighet att befästa kunskap(a.a).  
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Det finns olika utmaningar med att använda sig av lek i undervisningen. En utmaning 

för lärarna är att variera leken efter ålder hos eleverna samt att härigenom hålla intresset 

för skolan och skolämnena vid liv hos dem (Dewey 1999). Det finns en risk att skolan 

inte använder sig av en varierad undervisning med inslag av lek. Öhman (2011) skriver 

att det finns en oro bland forskare att leken i lägre åldrar håller på att mattas av. Barn i 

dag slutar leka tidigare än vad barn gjorde för bara 40 år sedan (a.a). Några anledningar 

till att detta menar Öhman (2011) beror på att det i samhället finns ett enormt tryck på 

barn där de mer eller mindre tvingas att växa upp för fort. Det är vi vuxna som sänder 

dessa signaler och forskare tror att detta är en faktor till att barn slutar leka i en tidig 

ålder. Däremot finns det barn som leker långt upp i åldern och det säger hon beror på att 

de barnen känner att deras lek är värdefull och respekteras av de vuxna. Vuxna har ett 

ansvar att göra barnen medvetna om att deras lek är respekterad och värdefull så att de 

inte slutar leka utan leker längre upp i åldern (a.a).  

 

Denna studies intresse har fokus på hur lärarna i förskoleklass och grundskolans tidiga 

år ser på leken och lärandet samt hur/om de använder sig av lek som ett didaktiskt 

verktyg i den dagliga undervisningen. Hur ser lärarna i skolan på begreppen lek och 

lärande. Finns det lärare som inte anser att lek och lärande hör ihop i skolans värld? 

´Finns det en skillnad på hur förskollärare och lärare i grundskolans tidiga år ser på 

leken och lärandet samt hur de använder sig av det i den dagliga verksamheten? 

Tidigare forskning har påtalat lekens betydelse för barn och att den ska tillämpas i 

skolan. Det som skiljer min studie från tidigare forskning är att jag vill ta reda på hur 

lärarna ser på lek och lärande om de anser att dessa begrepp hör ihop och om/hur de 

använder sig av leken som ett didaktiskt verktyg i sin undervisning. 

 

Med detta examensarbete vill jag genom intervjuer undersöka lärarnas syn på lek och 

lärande samt hur man använder sig av leken som ett didaktiskt verktyg i sin 

undervisning. Men jag vill även undersöka i vad mån lärarna ser ett samband mellan lek 

och lärande. 
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1.1 Förklaring av begrepp 
 

I texten använder jag mig av begreppet lärare och förskollärare. Förskollärare använder 

jag mig av för att beskriva lärarna i förskoleklass och lärare för att beskriva lärarna som 

arbetar i grundskolans tidiga år.  

 

1.2 Syfte och problemformuleringar 
 

Denna studies syfte är att tydliggöra hur grundskollärare och förskollärare i 

förskoleklass ser på sambandet mellan lärande och lek. Mitt intresse är också att 

diskutera lärarnas roll för barns lärande genom lek samt på vilket sätt lärarna använder 

lek som verktyg i undervisningen. För att nå syftet avser jag att besvara följande 

frågeställningar. 

  

Frågeställningar 

 

• Hur ser de för studiens utvalda lärare och förskollärare på relationen lärande och lek?  

 

• I vad mån skiljer sig förskollärares och grundskollärares syn på lek som ett didaktiskt 

hjälpmedel/verktyg i undervisningen? 
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1.3 Historiskt perspektiv på lek 
 

Lek och sambandet mellan lek och lärande har följt människan genom århundranden. 

Redan på Platons tid i Grekland såg man ett samband mellan lek och lärande där lek var 

en grund i utbildningen, man uppmärksammade att inlärningen skedde lättare under 

lekfulla former än under tvång (Welén 2004). Platon såg på leken som betydelsefull 

aktivitet för att barnet skulle utvecklas till en lycklig individ. Hans pedagogik gick ut på 

att barnen lär av att härma vuxna och äldre barn (Öksnes 2011). Dessa tankar ser vi spår 

av än idag i skolan. Under de senaste århundrandena kan man se att människan alltid har 

lekt, barn och vuxna har lekt tillsammans. Ibland har leken varit fri och ibland under 

styrda förhållande. Det ansågs på 1700-talet att användandet av leken har en stor 

betydelse för lärandet hos barn. Forskare som Friedrich Fröbel hävdade att barnen ska 

tillgodogöra sig kunskap genom lek då detta är det naturliga sätt att lära. Leken var ett 

naturligt och viktigt inslag i barndomen och det skulle man bygga på. Det talades om att 

undervisningen i skolor skulle bygga på lek (Öhman 2011).  

 

Människan har anpassat sig efter de behov som har uppkommit i samhället, skriver 

Welén 2004. Under de årtionden där det fanns utrymme för lek så gjorde man det. 

Oftast arbetade man och lekte tillsammans. När industrialiseringen kom såg man att det 

fanns ett annat behov och människan valde då bort leken och barnen var tvungna att 

arbeta. På 1800-talet under industrialiseringen ändrades synen på barn och lek. Leken 

betraktades som meningslöst tidsfördriv och barnen började arbeta i en tidig ålder. 

Familjerna behövde att barnen arbetade för att överleva och leken blev då inte lika 

central. Leken särskildes och var en egen verksamhet för barn, exempelvis 

idrottsklubbar. Under senare delen av 1800-talet och början på 1900-talet har leken mer 

och mer blivit till underordnade former, man valde även att utforma platser som bjöd in 

till lek ett exempel är att man satte upp lekplatser där barn kunde leka. Idag ser vi att det 

finns många olika organisationer som erbjuder lekaktiviteter för barn på fritiden. I dag 

är barn ofta engagerade i aktiviteter utanför skolan så som fotboll, handboll, gymnastik 

med mera (Welén 2004).  
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2 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redovisas ett urval av tidigare forskning som är genomförd inom området 

lek, lekens betydelse för lärandet samt lärarnas syn på dessa begrepp och hur man kan 

använda sig av lek och lärande i sin undervisning. Det som har styrt mitt val av litteratur 

är lekens betydelse för lärandet samt lärares syn på lek och lärande i skolan. Det 

omfattar teoretiskt baserade studier samt styrdokument.  

 

Begreppet lek är svårdefinierat och man kan se lek på olika sätt, exempelvis kan detta 

begrepp ha olika definitioner och kategorier. Några exempel är låtsaslek, utomhuslek, 

inomhuslek, sociallek och lekar som innehåller någon form av material. Lek är något 

som inte går att beskriva på något enkelt sätt, säger Knutsdotter Olofsson (2003) Lek 

kan upplevas som sann men även som motsatsen. Lek kan både vara på låtsas och på 

riktigt, leken kan vara av glädje och på allvar.  

 

2.1 Leken 

 

Enligt Pramling Samuelsson (2003) finns det fyra tolkningar av begreppet lek:  

kulturöverföring, erfarenheter, metakommunikation och föreställning. Med 

kulturöverföringslek menar hon att det är den symboliska leken som man kan bedöma 

vilken utvecklingsnivå barnet är på. I metakommunikationslek är det istället 

kommunikation och kontext de centrala. Barnen kan lätt förflytta sig mellan olika lekar 

och verkligheter. I leken gör barnet egna tolkningar av sina erfarenheter och bearbetar 

dem. Barnet kan också genom ensam lek eller lek tillsammans med andra skapa nya, 

avbryta eller slutföra händelser i leken. I föreställningsleken blir leken en dialog med 

andra och i den handlar det om för barnet att skapa mening. 

 

Lek är en aktivitet som är viktig för barn och Lillemyr (2002) menar att det finns vissa 

karakteristiska drag som kännetecknar barns lek. Lek enligt Lillemyrs (2002) forskning 

är en aktivitet bland barn som ger glädje och nöje för deltagarna. Leken innehåller 

spänning, och finns på en viss plats. I leken finns även regler som deltagarna följer. Han 

menar att leken berör hela barnet. Den motiverar och engagerar barn och har betydelse 

för socialisation och lärande. Lek är en "fri zon" där barn får leva ut sina intryck och 
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testa sin uppfinningsrikedom. Den är social och leken fungerar även som ett 

kommunikationsmedel barn emellan. Det är samspelet i leken som utvecklar barnet 

inom olika områden, exempelvis kunna tolka de sociala koderna. Det är även i leken 

barn kan få utlopp för sina egna känslor och kan leva sig in i andras situationer. På så 

vis utvecklar barnet sin förmåga att känna empati. 

 

I lek har barn möjlighet att skapa en variation av olika lekformer. Barn är vana vid 

variationer, vi vuxna i barns omgivning bemöter barn på olika och varierande sätt 

antingen omedvetet eller medvetet vilket gör att barnet är van vid att se dessa 

variationer. Det är variationen som gör att barnet växer och utvecklas. Genom 

variationen får barnet möjlighet att prova sig fram och testa nya och olika vägar, skriver 

Samuelsson (2003). Lek som enbart har en funktion finns inte, leken är livslång och 

betydelsen för leken skiljer sig inte mellan barn och vuxna (a.a). Forskare framstår som 

eniga när det gäller lekens förtjänster, en sådan är lekens möjlighet att den tar bort och 

minskar barns stressnivå (Newman & Brody 1996).  

 

2.2 Lärares syn på lek och lärande i skolan 
 

Det finns inte enbart ett sätt barn lär på menar Pramling Samuelsson och Johansson 

(2007). Elever skapar en djupare förståelse för innebörder i olika ämnen om läraren i 

olika situationer fångar barnet och utmanar det utifrån barnets nivå. Genom att följa 

barnet i leken och föra ett samtal med barnet där barnet talar om vad det ska göra 

samtidigt som den leker kan läraren/förskolläraren stötta barnet där de ser att barnet 

behöver stöttning eller utmaning (a.a). Leken som verktyg och didaktiskt hjälpmedel 

används i relativt stor utsträckning i förskoleklass men därefter minskar utrymmet för 

leken i undervisningen redan när de kommer upp i första klass menar Lindqvist (2002). 

 

Enligt Lindqvists (2002) forskning visar det sig att lärare har olika syn på lekens 

möjligheter. Fritidspedagoger och förskollärare menar på att få in leken i 

undervisningen och att man i varje ämne kan få in ett lekfullt arbetssätt. När man leker 

in kunskapen blir det roligt (a.a). Tvärtemot lärarna i fritidshemmet lägger lärarna i 

grundskolan fokus på elevens baskunskaper. Lärarna i grundskolan har inte tillräckliga 

kunskaper för att integrera lek på ett betydelsefullt sätt i sin undervisning.  I de ämnen 

där lärarna i grundskolan känner att de kan variera sitt undervisningssätt är de estetiska 

ämnena så som musik, idrott och slöjd.  Detta visar tydligt att lärarna inte har en samsyn 
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inom området lek och inte vet hur de ska använda sig av detta på bästa sätt i 

undervisningen (a.a). Begreppen lek och lärande är för barnen i skolan oskiljaktiga och 

så borde även lärarna tänka menar Pramling Samuelsson & Johansson (2007). 

 

2.3 Lekens plats i skolan 
 

Vilken plats har leken i dagens skola? Finns det utrymme för lek? Enligt Dewey (1999) 

är det inte tillräckligt att läraren introducerar en lek eller ett spel för eleverna utan att 

först ha skapat en miljö och en atmosfär där lärandet ska äga rum samt ett givet mål för 

aktiviteten. Vidare säger Dewey (1999) syftet med att integrera lek i undervisning ska 

vara att främja barns intellektuella utveckling. Lekens plats i skolan är inte alltid 

självklar. Om leken har en given plats i skolan eller inte beror enligt Lindqvist (2002) 

på lärarens synsätt och styrning. Lärare som ser skolarbete som en individuell process 

där varje elev arbetar självständigt med sin uppgift får inte verktygen som krävs för att 

skapa dialoger med andra klasskamrater och på det viset utvecklas. Lärarens roll blir då 

att vara en person som kontrollerar elevens kunskaper. Om läraren tillämpar detta 

arbetssätt uppstår inget möte mellan lärare och elev vilket är betydelsefullt för elevens 

lärande (Dewey 1999).  

 

Ett dilemma som Lindqvist (2002) lyfter om lekens plats i skolan är att en del skolor i 

Sverige har under renoveringar gjorts om till skolor med öppna kontorslandskap, det 

finns en konsekvenser med detta. Lindqvist (2002) argumenterar för att samhället inte 

ska se barn som små vuxna med behov som vi vuxna har i form av dator, fikahörna och 

arbetsbord. Barns behov skiljer sig markant från vuxnas behov och det är barnens behov 

man istället ska tillgodose (a.a).  Både Lindqvist (2002) och Dewey (1999) påtalar 

betydelsen av att skapa inspirerande miljöer där barnen får utforska, uppleva och 

upptäcka.  

 

Det som sker i skolan är att skolans kultur, individualisering, diagnos och bedömning 

krockar med barns kultur som handlar om olika intressen som i sin tur skapar barns 

erfarenheter (Dewey 1999). I dagens skola har vi mer och mer börjat uppmärksamma 

leken, menar Lindqvist (2002). Hon framhåller att idag har skolpersonal 

uppmärksammat lekpedagogiken mer, en orsak till det är att den formella 

undervisningen har sjunkit lägre ner i åldrarna och man ser en brist på variation i 

undervisningen. De pedagoger som använder sig av leken i skolan är ofta trygga med 
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det och har använt det innan. Det finns lärare som inte känner sig bekväma inom 

området och det kan bero på bristfällig kompetens inom området och att de därför inte 

känner sig bekväma med att använda sig av detta som ett hjälpmedel i undervisningen. I 

dag börjar man mer erkänna leken som ett viktigt inslag i lärandeprocessen(a.a). Bland 

de forskare som här presenterats finns det en samstämmighet att barn lär i leken, men 

den stora fråga är vad och hur barn lär i leken och i vilka sammanhang, det är viktigt att 

lärarna är medveten om detta (Öhman 2011). När lärare använder lek som en 

pedagogisk metod kan han/hon styra leken mot ett specifikt mål eller utmana och stötta 

de elever som behöver det.  

 

Det finns lärare som har ett positivt förhållningssätt till leken, påtalar Newman & Brody 

(1996) de ser fördelarna med att eleverna får samarbeta med varandra, lära av varandra, 

turtagning med mera. Men oftast hinns inte leken med i undervisningen. Viljan till lek i 

skolan finns men lärarna uttrycker att tiden för att planera bra och givande lektioner inte 

finns och även att deras kompetens inom området till viss del är bristande. Lärarna i dag 

är oftast för fokuserade på läroplanen och dess mål och får därför inte in leken i den 

undervisning som de utför. 

 

2.4 Lära genom leken 
 

I skolan har lek i stor utsträckning varit hänvisad till elevernas raster eller till lekar som 

pedagogen ansvarar för och som har ett bestämt mål. Skolan har ett ansvar för att leken 

ska utföras i skolan inom undervisningen menar Carlgren (1999) och inte enbart under 

rast eller på fritids. I läroplanen Lgr11 (2011) står det att alla elever har rätt att få 

kunskap till sig på ett varierat sätt genom att prova på olika former av arbetssätt. 

Undervisningen i klassrummet borde utformas på en rad olika sätt så barn möts av olika 

utmaningar och erbjudas många olika pedagogiska metoder däribland lek. (Carlgren 

1999).  

 

Öhman (2011) beskriver lärandet som en social process, då den sker i ett sammanhang 

för barnet. Barn har en förmåga att lära, träna och leka på samma gång. Det som är 

centralt för barnet är de olika sociala relationer som uppstår i leken. Vad de lär sig 

kommer i andra hand. Barnen leker för att skapa mening och förståelse. I leken 

bearbetar de rädslor, bekymmer eller intressen. Barn lär sig mest om de får göra något 
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som intresserar dem och som de upplever som meningsfullt. Det är i leken som barnet 

lägger grunden till lärandet och skapar meningsfulla erfarenheter. I leken blandas nya 

erfarenheter med gamla och det lägger grunden för framtidens erfarenheter (a.a).   

 

För att ett barn ska kunna leka menar B. Knutsdotter Olofsson (2003) måste de ha en 

förståelse för vad som kan ske i leken samt de tolkningsmöjligheterna som uppstår i 

leken. En pinne kan både vara en pinne och ett svärd. En del barn har svårt att se pinnen 

som de andra barnen har ställt upp ute på gården är en vägg. ”De har svårt att tänka 

något som inte är här och nu. De är kedjade vid verkligheten” (Knutsdotter Olofsson 

2003 s.116). För att hjälpa barnen med det är det betydelsefullt att läraren är med i leken 

och genom att visa på en tydlighet genom att berätta vad som är på riktigt och vad som 

är på låtsas. Lärarens uppgift i leken är bland annat att lära ut leksignalen, hur man leker 

(a.a).  

Det finns olika sätt att tillmötesgå barnens olika behov och variera undervisningen och 

på så sätt stimulera deras nyfikenhet. Att få in leken i sitt klassrum behöver inte vara 

svårt.  I klassrummet kan lärarna skapa olika ”rum” där läraren kan sätta av en liten 

hörna i och skapa en affärsverksamhet där elever antingen kan köpa eller sälja. I den 

övningen tränar eleverna sina matematiska kunskaper, säger Carlgren (1999). Men 

affären har även en samhällsfunktion som man kan lyfta, diskutera samt visa för barnen. 

I dessa situationer tänker inte barnen på att det är en lärandesituation och att det har med 

skolan att göra. Skolan är ofta förknippad med att sitta vid skolbänken med papper och 

penna och göra uppgifter i ett hav av diverse böcker (a.a).  

 

Det finns utmaningar för lärare att involvera alla barn i en lustfylld och meningsfull 

aktivitet där lärandet är resultatet poängterar Öhman (2011). Det är i leken och i 

samspelet med andra kamrater som lärandet uppstår och det är då barnet måste få 

möjlighet att ta egna beslut som gynnar lärandet. När läraren ger eleverna möjligheter 

att lösa uppgifter tillsammans genom styrda lekar och diskussioner med deras kamrater 

kan barnen lättar knyta sina vardagserfarenheter till sina skolerfarenheter (a.a). På så 

sätt kan eleven lättare ta till sig den givna kunskapen. Lindqvist (2002) skriver att det är 

en fara med att enbart arbeta individuellt efter arbetsschema och inte integrera eller 

diskutera med andra barn. Lek behöver integreras i barns arbete med andra för att de ska 

kunna utveckla förmågan att leka, samarbeta och diskutera.  
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3 Teoretiskt ramverk 
 

Det finns olika lekteorier och enligt min tolkning finns det ingen samstämmighet bland 

lekforskare om begreppet lek. I följande kapitel kommer jag att presentera två lekteorier 

som visar på ett samband mellan lek och lärande samt till viss del kan ge vägledning för 

hur pedagoger kan förhålla sig till lek och lärande i sin undervisning. 

 

3.1 Leka för att lära  

 

Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) var professor i psykologi. Vygotskij (1995) 

menar att i leken är barnet i utvecklingens spets. Han menar att det är det sociala 

sammanhanget, omgivningen och den historiska utveckling som barnets utveckling 

påverkas av. Han säger även att redan i tidig barndom visar sig ett barns kreativitet, 

barnet kan låtsas att kartongen de sitter i är en helikopter eller att barnet är en dinosaurie 

som är ute på jakt efter mat. Det barnet leker är oftast hämtat från tidigare erfarenheter. 

Vilket leder till att barnet bearbetar det han/hon har upplevt på ett kreativt sätt, genom 

detta skapas en ny verklighet som lever upp till barnets intresse (a.a).  

 

Tankarna som Vygotskij hade kring barns lek skiljer sig från de kognitiva teorierna. 

Han menade att leken förekommer först när barnet är i treårsåldern då den fordrar en 

avancerad tanke. Fram till treårsåldern vill barnet ha allt direkt och lever i nuet. En 

konflikt mellan vad barnet vill ha och vad den kan få uppstår och genom den utvecklas 

fantasileken (Vygotskij 1995). Barn leker för att tillgodose sina behov av att själv ha 

kontroll. Leken som Vygotskij beskriver är en arena där barnen lär och utvecklas 

tillsammans. Det är bland annat genom imitation i leken som barnet lär sig (L. 

Vygotskij 1995). 

 

Förhållandet mellan utveckling, lärande och lek är indirekt ansåg Vygotskij. Med detta 

menade han att leken har stor betydelse för lärande och utveckling men man kanske inte 

direkt kan se resultatet av det i språk eller sociala färdigheter. I Vygotskijs teorier finns 

också att läsa om "den proximala utvecklingszonen", lärare ska hitta rätt utmaningar till 

varje individ på deras nästa nivå då barnet är självgående och lär sig av egen kraft och 

kan därmed utveckla sin fulla potential (Vygotskij 1995). 
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3.1 Leka som verktyg i undervisningen 
 

John Dewey (1859-1952) var filosof och pragmatiker, men ägnade sig tidigt åt filosofi. 

Dewey använde sig av filosofin i sitt läraryrke. Dewey såg möjligheter och utifrån 

definierade problem menar han att man erbjuder lösningar och metoder som verktyg för 

att lösa de problem som har uppstått.  

 

Dewey (1999) menar att lek och lärande ska kombineras, han såg inte meningen med att 

enbart använda leken som trevliga nöjen utan man även ska integrera det i skolans 

värld. Han ville ge aktivt arbete och leken en plats i läroplanen. Genom att göra det 

menar Dewey att leken ses mer som ett verktyg i undervisningen och blir mer 

accepterat. Vidare säger Dewey att om man inte integrerar leken i arbetet finns det 

ingen möjlighet till att skapa förutsättningar för lärandet.  Nya kunskaper är ett resultat 

av olika aktiviteter som tjänar ett eget syfte och inte enbart en skoluppgift. Tillsammans 

är arbete och lek huvuddragen i initialskedet av ett barns kunskapsutveckling. Det är i 

detta skede man lär sig hur och på vilket sätt saker görs och man känner igen 

arbetsgången i själva processen. Dewey (1999) talar om att pedagogernas stora problem 

är att göra eleverna engagerade i fysiska aktiviteter så som att använda verktyg (såg, fil, 

hammare)och olika typer av material (sand, lera, papper) och kombinera detta med  

tekniken och på så sätt finna tillfredställelse i sitt arbete. Han säger även att 

pedagogerna ska skapa sådana uppgifter åt eleverna där de även finns en risk för dem att 

misslyckas och försöka igen. Om man väljer aktiviteter där det inte finns någon risk för 

eleven att misslyckas bidar det till att initiativförmågan begränsas. Samtidigt ska man 

komma ihåg att uppgifterna inte heller ska vara ogripbara och omöjliga för eleven att 

klara. Om en elev ta sig an en för stor uppgift som är svår för den att lösa finns risken 

att eleven istället hädanefter ställer låga krav på sina arbeten. Lärarnas uppgift menar 

Dewey är att hålla konstruktiviteten och kreativiteten vid liv istället för att sträva efter 

perfektionism (a.a). 
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4 Metod 
 

Denna studies syfte är att tydliggöra hur grundskollärare och förskollärare i 

förskoleklass ser på sambandet mellan lärande och lek. Mitt intresse är också att 

diskutera lärarnas roll för barns lärande genom lek samt på vilket sätt lärarna använder 

lek som verktyg i undervisningen. I denna del av arbetet kommer jag att redogöra för 

vilken metod jag har använt mig av nämligen, kvalitativ forskningsmetod i form av 

intervjuer. Nedan kommer jag redogöra för vad kvalitativ metod innebär samt hur jag 

har gått tillväga.  

 

4.1 Kvalitativ metod 
 

Enligt Trost (2005) är den kvalitativa metoden lämplig om man vill undersöka 

människors sätt att tänka och resonera. Val av metod grundar sig i det syftet och 

frågeställningen man vill få svar på genom en undersökning. Om rapportens syfte är att 

hitta mönster och förstå ett resonemang lämpar sig den kvalitativa metoden väl. Efter 

alla intervjuer är gjorda ska dessa bearbetas och analyseras. Den kvalitativa intervjun 

kan bearbetas genom tre steg. Det första steget är att samla in information. Nästa steg 

blir att analysera den information som har kommit in genom att skriva ut och läsa 

igenom det som hördes och sågs. Det tredje steget är att tolka insamlat material man har 

med hjälp av den teoribakgrund man har i sin rapport (a.a).   

 

4.2 Kvalitativ intervju som undersökningsmetod 
 

I min studie har jag valt att använda den kvalitativa intervjun med öppet ställda frågor 

(Lantz 2007), där respondenten har möjlighet att utveckla sina svar. Den kvalitativa 

intervjun präglas av raka och enkla frågor till respondenten som ger utförliga och 

komplexa svar (Trost 2005). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär en kvalitativ 

intervju att man som intervjuare går bakom det vanliga samtalet av utbyte av åsikter och 

gör det till en möjlighet för intervjuaren att ställa väl valda frågor som leder till att 

intervjuaren skaffar sig kunskaper. I intervjun är det intervjuaren som kontrollerar och 

styr intervjun så intervjun inte glider i väg på något sidospår (a.a). Med hjälp av 

intervjuer vill jag få fram respondenternas egna erfarenheter och upplevelser inom 

området. Detta är centralt i en kvalitativ undersökning (Dimenäs. 2008). I intervjuerna 
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vill jag undersöka hur förskollärarna och grundskollärarna ser på lek och lärande, 

uppfattar de ett samband mellan lek och lärande, skiljer sig synen på lek och lärande 

mellan förskollärare och grundskollärare samt hur ser förskollärarna och 

grundskollärarna på leken som ett didaktiskt verktyg (se bilaga 2).  

 

4.3 Metod kritik 

 

I mitt val av intervju som metod uppmärksammar jag att en fördel med detta är att jag 

har möjlighet att fördjupa mig i mina frågeställningar samt utveckla och förklara mina 

frågor direkt om så behövs (Dimenäs 2008). En annan fördel som Dimenäs (2008) 

beskriver är att jag som intervjuare nu kan lära mig att behärska denna teknik för att 

därefter kunna använda mig av den i mitt yrkesliv. Under intervjuerna uppmärksamma 

jag även nackdelar med att använda sig av intervjuer. En risk kan vara att respondenten 

inte känner sig bekväma med att öppna upp och dela med sig av sina 

undervisningsmetoder eller synsätt (Dimenäs 2008). Möjliga orsaker till att 

respondenterna inte öppnade upp sig under intervjun kan bero på hur mina frågor samt 

hur frågorna var ställda. För att få ett bredare perspektiv på hur lärarna i skolan och 

förskollärarna i förskoleklass ser på lek och lärande samt hur de använder sig av lek i 

undervisningen hade jag behövt intervjua fler lärare och förskollärare. Intervjuerna hade 

med fördel även kunnat utföras på olika skolor för att få en förståelse om hur olika 

pedagoger arbetar med lek.  

 

4.4  Urval 
 

Min undersökning är gjord på en skola med cirka 350 elever. Skolan är dubbelspårig 

vilket innebär att det finns två klasser i samma årskurs. I min intervjuundersökning har 

jag valt att fokusera på lärare i grundskolans tidiga år och lärare i förskoleklass, vilket 

innebär att sammanlagt 6 lärare tillfrågas att medverka i intervjuerna. Tre är 

förskollärare som arbetar i förskoleklass och tre lärare arbetar i grundskolans tidiga år 1-

3. Geografiskt sätt valde jag skolor i min närhet för att lätt kunna ta mig till skolan när 

läraren har tid och möjlighet att ställa upp för en intervju. Inför intervjuerna skickade 

jag ut ett mail till arbetslagsledarna som i sin tur skickade ut mitt missivbrev till lärarna. 

(se bilaga 1). Enligt arbetslagsledarna gick mailet ut till tre förskollärare som arbetar i 

förskoleklass samt tre grundskollärare i årskurs 1-3. Om undersökningsgruppen är för 

stor finns där en risk att intervjuerna tar lång tid och att det medför att kvaliteten på 
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resultaten blir försämrade (Lantz 2007). I mailet gjorde jag det tydligt att medverkan är 

frivillig (se bilaga 1). Detta gör det möjligt för lärare som inte vill medverka att tacka 

nej genom att inte besvara mailet, vilket medför att samtyckeskravet uppfylls. 

 

I intervjuerna har jag valt att ställa mina frågor till förskollärare som arbetar i 

förskoleklass och lärare som arbetar i årskurs 1-3, för att få en större blick över hur man 

använder sig av leken i de olika åldrarna samt se hur de olika pedagogernas ser på lek 

som ett verktyg. Samtliga respondenter är kvinnor som har relevant högskoleutbildning 

med minst 5 års yrkeserfarenhet.  

 

4.5 Genomförande 
 

Innan jag började med intervjun tog jag kontakt med de berörda arbetslagsledarna på 

skolan där jag tänkte genomföra mina intervjuer. I ett telefonsamtal informerade jag 

arbetslagsledarna om mitt arbete samt hörde efter om det fanns intresse att låta lärare 

medverka i min intervjuundersökning. Efter den kontakten skickade jag ut ett mail med 

mitt missivbrev till arbetslagsledarna som i sin tur skickade min förfrågan vidare till 

lärarna. Detta innebär att jag inte har kunnat påverka vilka lärare som valdes ut. 

 

Vid intervjutillfället valde jag att både använda anteckningsblock och penna samt spela 

in intervjuerna via mobiltelefonens inspelningsfunktion. Vid genomförandet av 

intervjuerna märkte jag att vissa av respondenterna blev distraherade och kände sig 

obekväma med att jag antecknade under tiden som de pratade, deras distraktion kan 

påverka flytet i samtalet (Kvale och Brinkmann 2009). Under dessa intervjuer 

antecknade jag bara vissa stödord som jag kunde använda för att utveckla respondentens 

svar om det behövdes. Det fanns fördelar med att använda mig av både 

anteckningsblock och inspelning. Med hjälp av inspelningar menar Trost (2005) att när 

man går tillbaka och lyssna på intervjuerna kanske man uppmärksammar ordval och 

tonfall som man inte märkte av vid intervjutillfället.   

 

Intervjuerna gjordes under fyra dagar, då det var svårt för lärarna att hitta tider samma 

dag. Nackdelen med att ha intervjuerna utspridda är att man är lite ringrostig under de 

första frågorna innan man får upp ett flyt i intervjun.   
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4.6 Bearbetning av intervjuerna 

 

När jag hade utför alla sex intervjuerna började jag med att lyssna på och skriva ut dem. 

Genom att skriva ut intervjuerna menar Kvale och Brinkmann (2009) kan man lättare 

hitta en struktur som är lämplig för en analys av materialet. Transkriberingen av 

intervjuer var väldigt tidskrävande då jag ett flertal gånger fick lyssna på avsnitt i 

intervjuerna flera gånger för att få ned orden på papper. I utskrivande av intervjuerna 

gjorde jag om talspråk till skriftspråk vilket medför att vissa utfyllnadsord (ehmm och 

hmm) valdes bort. När samtliga intervjuer skrivits ner redovisas resultaten i 

resultat/analys delen. Där finns de svar och citat som har bidragit till att 

frågeställningarna och rapportens syfte har blivit besvarade. De citat och svar som inte 

har varit till hjälp för att besvara denna rapports syfte och frågeställningar sorterades 

bort.  

 

4.7 Etiska övervägande 
 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer säger att jag som informant ska vara 

tydlig med att få respondenterna samtycke och informera dem om deras rättigheter.  

Redan i min mailkontakt med skolan och de berörda lärarna skrev jag i mitt missivbrev 

att intervjun är frivillig samt att lärarna väljer själva om de vill ställa upp på intervjun. I 

missivbrevet skrev jag att respondenten när som helst kan välja att avbryta intervjun och 

jag informerade om att de svar som ges i intervjun kommer att behandlas med 

diskretion. De uppgifter jag har fått in kommer enbart att användas i denna rapport. Det 

för att förhindra utlämnade av respondenters identitet samt att undvika att utomstående 

kan identifiera respondenterna. I rapporten kommer jag att avidentifiera respondenterna 

så deras svar inte kommer kunna kopplas till dem som person eller till den skola de 

arbetar på. Det är deltagarna själva som bestämmer hur länge de deltar samt vilken tid 

och plats intervjun ska äga rum på (a.a).  

 

5 Resultat och analys 
 

I denna del av studien kommer jag redogöra för de resultat som har framkommit genom 

mina intervjuer. Resultatet analyseras utifrån den bakgrund och teoretisk grund jag 

tidigare redovisat. Lärarna fick besvara frågor som rör deras syn på lek och lärande samt 
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hur de kan använda leken som ett didaktiskt verktyg (metod) i sin undervisning. I texten 

kommer jag benämna lärare i förskoleklass med de fingerade namnen Frida, Gunnel och 

Stina. Lärare i grundskolans tidiga år kommer benämnas med de fingerade namnen 

Anna, Karin och Nina, för att underlätta läsningen och lättare kunna följa deras 

resonemang. Utifrån de svar jag fick under mina intervjuer har jag skapat olika 

temarubriker. De olika rubrikerna visar hur de olika lärarna ser på lek, lärande och ett 

samband mellan dem, hur lek används i undervisningen, har leken förändrats över tid 

och slutligen vilken roll har miljön för lek och lärande.  I denna del har jag valt att 

presentera såväl empirisammanställning och analys under samma rubrik. 

 

 

5.1 Olika sätt att se på fri och styrd lek 
5.1.1 Resultat 

Lärarna i undersökningen var överens om att leken har stor betydelse för lärandet. Både 

lärarna i förskoleklass och i grundskolans tidiga år beskrev att det finns två sätt olika 

sätt att se på lek, fria och styrda lekar. Lärarna beskrev den fria leken som en lek som 

sker på barns villkor utifrån deras fantasi och kreativitet men den är inte på något sätt fri 

från regler. Den styrda leken beskrevs som en större möjlighet för läraren att påverka 

och styra åt det håll och med det mål som önskas. Anna (lärare) beskrev att i deras 

verksamhet är det oftast den styrda leken som finns med mer än den fria. Tvärtemot 

detta menar Stina (förskollärare) att det är den fria leken som styr deras 

förskoleverksamhet och de väljer att spinna vidare på lekar som eleverna tidigare har 

lekt för att eleverna ska få utlopp för sin kreativitet och fantasi. Barnen lär sig det 

sociala samspelet i den fria leken därför är den viktig (Stina förskollärare). Stina i 

förskoleklassen beskrev den fria leken på följande vis: Leken sker på barnens villkor, 

men man måste som lärare vara lyhörd under lekens gång så man ser vad som händer 

och kan stötta upp där det behövs (Stina förskollärare). Den styrda leken är som en 

arena där förskolläraren styr och påverkar lekens resultat och utgång (Stina 

förskollärare). Genom att vara lyhörd har förskolläraren möjlighet att erbjuda eleverna 

de verktyg som behövs för att lösa de situationer som uppstår i leken.  

 

Den fria leken beskrevs så här av lärare: Den fria leken kan även den vara styrd men 

man får inte glömma bort att det spontana i leken ska finnas med (Anna lärare). Den 

styrda leken beskrev Nina som en aktivitet som inte ska vara allt för styrd utan barnen 

ska ha möjlighet att påverka den. Det är sällan den fria leken får utrymme i skolan då 
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tid är en bristvara (Nina lärare). De intervjuade lärarna och förskollärarna menar att det 

är betydelsefullt att eleverna får vara delaktiga med att bygga upp leken men även att 

man slutför den lek som har påbörjats. 

 

5.1.2 Analys 

Lek berör hela barnet och alla dess sinnen. Enligt Vygotskij (1995) är det omgivningen 

och det sociala samspelet med andra som utvecklar barnet. När eleverna själv får 

möjlighet att leka är deras egna lekar sällan enformiga utan de varierar. Dewey (1999) 

menar i sin teori att i en lek med variationer får eleven möjlighet att prova egna 

lösningar och testa sig fram, det är variationen som utvecklar barnet. Även i Lgr11 

(2011) står det att läsa att lärare ska erbjuda eleverna ett varierat arbetssätt. En metod att 

variera undervisningen på är att ha med inslag av lek. Lärarna gör det även tydligt att 

det finns en variation på hur leken används i de olika åldrarna och på vilket sätt. 

Förskollärarna använder sig i större utsträckning av den fria leken än vad 

grundskollärarna gör. Lärarna säger att den fria leken inte har så stor plats i skolan. För 

att göra plats för den fria leken i klassrummet behövs inte så mycket menar Carlgren 

(1999). Hon menar att man med enkla medel kan skapa olika ”rum” i sitt klassrum där 

eleverna kan leka olika typer av lekar som exempelvis rollekar, spela spel eller bygga 

och konstruera. En lärare nämner att den fria leken är en bristvara. Kan det bero på att 

möjligheten att skapa ”lekmiljöer” i klassrummet ser olika ut. Barn utvecklas lättare 

genom att involveras i fysiska aktiviteter, detta menar Dewey (1999) främjar lärandet. 

 

5.2 Olika sätt att se på lärandet 
5.2.1 Resultat 

 

Stina (förskollärare) beskriver att ett lärande uppstår när man kan se på en elev att 

”polletten” har trillat ner. Lärande är när man kan använda de nya kunskaperna i olika 

situationer genom livet, ansåg hon. Lärare var överens om att lärandet är en färskvara 

som hela tiden fylls på, det kan vidgas och fördjupas inom varje område. I förskoleklass 

och i skolan använder man sig av leken på olika sätt och olika mycket. 

 

I förskoleklass och på förskolan kombinerar man lek och lärande på ett bättre sätt. Skola är mer styrd. 

Om man kan vara spontan i sin undervisning blir det mer att ett lärande kan uppstå och det är lättare att 

vara spontan i förskoleklass och i förskolan. Skolans verksamhet är mer styrd (Anna lärare). 
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Spontaniteten i skolan saknas, utrymmet för lek minskar ju äldre eleverna blir enligt 

Nina (lärare). Vi lärare är mer målstyrd än vad förskollärarna är och de har lättare att 

vara spontana i sin undervisning än vad vi har (Nina lärare).  En annan lärare uttrycker 

I skolan använder man inte leken som ett verktyg i lika stor utsträckning som man gör i 

förskoleklass (Karin lärare).  

 

Förskolläraren Frida beskriver att de i förskoleklassen har tid att vara spontan och kan 

tillvara ta elevernas intresse. Hon beskriver att i samlingen är det ofta att ett lärande 

uppstår utifrån elevernas tankar och funderingar och med hjälp av dagens teknik kan 

man ta reda på mycket direkt och fånga upp barnen med detsamma och föra en 

diskussion. Stina beskrev att det en dag skulle serveras mangosås till fisken till middag 

på skolan. Barnen undrade vad mango var och var den växte. Vi hade tid den dagen att 

sitta kvar i samlingen och tillsammans ta reda på var den växte och hur den såg (Stina 

förskollärare). Att ta tillvara på dessa situationer är betydelsefullt för barnet enligt Stina.  

 

5.2.2 Analys 

Synen lärarna och förskollärarna hade på lärande var i stort sett liknande. Några av 

lärarna förklarade begreppet lärande som en kunskap man kan plocka fram och använda 

sig av i olika situationer. Frida (förskollärare) beskriver att de till skillnad från lärarna 

har möjlighet att dagligen samtala med barnen och lyfta fram deras tankar och 

funderingar. När man samtalar med barn på deras nivå och utifrån deras egna tankar och 

idéer menar Öhman (2011) att det är en utmaning för läraren att i dessa stunder göra 

samtliga barn delaktiga i diskussionen och göra det till ett meningsfullt samtal där själva 

lärandet är resultatet. På så vis tar man till vara på barnets intresse och utvecklar det 

genom att tillföra mer kunskap. Det är betydelsefullt att läraren i en sådan situation 

lägger informationen på rätt nivå för att eleverna ska ha förmågan att tillgodogöra sig 

kunskapen samt att lärarna spinner vidare på det som har kommit upp i samlingen och 

gör eleverna delaktiga i undervisningen. När man hittar rätt utmaningar till en elev så att 

eleven därefter har förmågan att lära av egen kraft, det är då ett lärande uppstår och det 

är ditåt man ska sträva menar Vygotskij 1995.   

 

Det Vygotskij (1995) även säger är att barn kan befinna sig i två olika 

utvecklingsnivåer. I den ena utvecklingsnivån ska barnet stimuleras att lära av egen 

kraft och i den andra blir barnet stimulerat av en kamrat eller vuxen. Det är 

betydelsefullt att som lärare anpassa undervisningen efter elev. Till skillnad från vad 
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Dewey (1999) talar om integrerar inte lärarna lärande och arbete i lika stor utsträckning 

som förskoleklassens lärare gör. Det skiljer sig mellan lärarnas och förskollärarnas syn 

på hur man kan arbeta med lek och lärande i verksamheten. I förskoleklassen används 

den mer spontant än vad den gör i skolan där den blir mer styrd.  

 

 

5.3 Kopplingen mellan lek och lärande  
5.3.1 Resultat 

Lärare och förskollärare säger att det finns en koppling mellan lek och lärande men hur 

denna koppling mellan lek och lärande ser ut skiljer sig. 

 

Det är i leken barn lär sig så en koppling mellan lek och lärande finns. När förskoleklassbarnen leker 

med pluss-pluss är det ett lärande. De lär varandra hur man kan bygga blades av pluss-pluss och hjälper 

varandra att konstruera nya, snabbare och färgglada blades. (Stina förskollärare)  

 

Stina (förskollärare) berättar att i leken lär sig barnen av varandra och utvecklas genom 

att utmana sig själva till att bygga mer avancerat eller med en annan teknik som de har 

lärt sig själv eller genom att studera kamraterna. I slutsamlingen tillsammans med 

barnen samtalas det om vad det är för något barnen har lärt sig under dagen och på 

vilket sätt de lärde sig. Ofta är det barn som inte tänker på att de faktiskt har lärt sig 

något medan de lekte. Det är det bra om man kan belysa och göra eleverna medvetna 

om att man även lär sig något medan man leker (Stina förskollärare). 

 

I förskoleklassen skiljer sig användningen av lek som ett verktyg i undervisningen 

mellan de olika klasserna åt. Det kan finnas en koppling mellan lek och lärande, man lär i alla 

situationer det behöver inte vara leksituationer. Barn behöver olika sätt att stimuleras på och leken kan 

vara en del i det (Gunnel förskollärare). Vidare säger Gunnel att det inte alltid är läraren som 

styr elevens lärande utan det som styr elevens lärande är intresset och det intresset kan 

ta sig i olika uttryck antingen genom att leka, läsa bok och söka fakta.  

 

En lärare beskriver: Jag tar hjälp av leken för att göra lärandet lustfyllt för mina barn. 

Min ambition är att ta vara på deras nyfikenhet och lust (Nina lärare). Lärandet kan 

också planeras genom lek.  

Via leken kan ”lura” in kunskap genom att blanda lek och arbete. Ibland går jag in på fritids och då ser 

jag att mina elever leker det som jag har pratat om under dagen är det en form av kvitto på att det som 
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man har gjort under dagen har fastnat och att det var så intressant att barnen fortsätter leka (Anna 

lärare).  

 

5.3.2 Analys 

I resultatet beskrivs hur elever i olika situationer genom lek och samspel lär av 

varandra. Situationer där elever iakttar sina kamrater och utmanas till att bygga något 

som är snäppet svårare för dem. När detta sker utvecklas deras färdighet och de når sin 

nästa utvecklingsnivå (Vygotskij 1995). Efter en skoldags slut beskriver förskolläraren 

Stina att man kan ta en stund till att låta eleverna själva reflektera över vad de är de har 

lärt sig under dagen och på vilket sätt de har lärt sig det. 

 

En lärare talar även om att genom lek och arbete kan ”lura in” kunskapen hos eleverna. 

Detta menar Dewey (1999) att i dessa situationer skapar lek och arbete ett lärande. Både 

lek och arbete är stommarna för ett barns vidare kunskapsutveckling. Utmaningen som 

Dewey (1999) såg och som lärarna jag intervjuade inte nämnde var att få in mer fysiska 

aktiviteter i lärande. Det kan vara att lära sig att använda olika redskap samt att arbeta 

med olika typer av material för att på så vis lära sig hur man arbetar med olika tekniker 

(a.a). Förskolläraren Gunnel gjorde skillnad på lek, läsa och söka fakta. Hon såg inte 

sambandet mellan de olika kreativa aktiviteter utan enbart som separata aktiviteter som 

eleverna kan ägna sig åt.  Detta var något som varken förskollärarna eller lärarna i 

grundskolan tog upp eller sa att de använde sig av.  

 

5.4 Lek i undervisningen 
5.4.1 Resultat 

Lärarna var överens om att leken är en metod som kan användas för att få in ett mer 

varierat arbetssätt i sin undervisning. Det var stor spridning på hur mycket och hur ofta 

lärarna använde sig av leken i undervisningen. Förskolläraren Frida sa att de använde 

sig av leken i sin undervisning dagligen. Det kan vara att man leker matematik, men 

även sociala lekar som man gör för att stärka elevgruppen, samarbetes övningar. I dessa 

lekar finns det alltid en förskollärare med som kan hjälpa och stötta om det behövs. 

Gunnel (förskollärare) menade att leken bara är ett sätt att lära på och att de inte 

använder sig av det dagligen. Hon såg leken mer som ett komplement som man kan 

använda sig av för att ett barn ska förstå de andra delarna av det arbete som de utför just 

då.  
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De flesta lärare vill genom leken väcka ett intresse eller lust hos eleverna och en vilja att 

veta mer. 

Genom leken kan läraren visa för eleverna att lärande inte behöver vara tråkig undervisning där man 

enbart sitter vid bänken och skriver i sina böcker utan att lärande kan ske på många olika sätt (Nina 

lärare). 

 

Jag tar hjälp av leken för att göra lärandet lustfyllt. Det jag vill ta vara på är deras nyfikenhet och lust att 

lära men även använda leken som ett sätt att fånga upp de elever som har tappat lusten eller 

motivationen (Karin lärare). 

 

Karin berättar att man ska göra lärandet begripligt för eleverna och det är lättast om man 

då utgår från deras värld. Stina (förskollärare) och Anna (lärare) var tydliga med att 

lärarna inte ska vara med och peta för mycket i elevernas lek, utan vara lyhörd på 

avstånd men vara tillgänglig för de elever som behöver stöd eller utmaningar för att 

utvecklas.  

 

5.4.2 Analys 

Förskoleklass och skolan använder sig av leken olika mycket och på olika sätt. 

Uppfattningen är att förskoleklassen använder sig mer av leken då personalen anser att 

leken behövs mer där. Anna (lärare) säger även att leken är viktigt men att man inte 

använder sig av den i lika stor utsträckning längre, en av orsakerna till det menar 

Hyvonen (2011) kan vara målstyrningen och stressen över att hinna med allt man ska 

göra. Lärarnas ambition är att skapa meningsfulla lärandesituationer som eleverna 

känner är lustfyllda. I skolans värld använder man ofta konkreta material att arbeta med 

som ska underlätta elevernas lärande. Fantasilekar och hur det påverkar barns 

utveckling till det positiva är något Vygotskij (1995) påtalar. Det barnet leker är oftast 

hämtat ur tidigare händelser och leken hjälper barnet att bearbeta de tidigare 

erfarenheterna. I fantasiprocessen sker ett utvecklande som gynnar lärandet menar 

Lindqvist (2002). 

 

Stina (förskollärare) beskriver hur de använder sig av leken på ett varierat sätt med olika 

syften samt att de ofta deltar i lekarna. Gunnel i den andra förskoleklassen såg leken 

som ett komplement i undervisningen för att göra ett förtydligande för barnen. Hon 

menar att det handlar om att variera arbetssättet och det innebär inte alltid att man leker. 

Lindqvist (2002) menar att det är bra om läraren är delaktig i elevernas lekar och 

lekvärld. Är läraren delaktig kan man vara lyhörd på avstånd och se vilka behov som 
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eleverna har. Lärare som är delaktiga i leken kan vara med i leken på ett lyhört sätt. 

Deltar läraren i leken kan den stötta de elever som behöver stöttas och utmana de elever 

som behöver utmanas för att de ska kunna utvecklas. Förskolläraren Stina menar att 

man som lärare ska vara lyhörd i elevernas lek och stötta och utmana de elever som 

behöver för att de ska kunna utvecklas.  

 

5.5 Lekens förändring hos barn över tid 
5.5.1 Resultat 

För att besvara denna fråga valde samtliga lärare att jämföra dagens skolbarn i ålder 6-9 

med sin egen skoltid när de var i samma ålder. Lärarna ansåg att barn idag inte leker på 

samma vis och lika mycket idag som barnen gjorde förr. Vad det beror på råder det 

delade meningar om. Men alla lärare var eniga över att barn leker mindre och mindre 

självständigt idag än vad barn gjorde för 20 år sedan. En orsak till det tror lärarna är att 

barnen är vana vid att få allt serverat av sina föräldrar. Det bidrar till att barnen själva 

inte får någon chans att fundera ut en lek. Lärarna framhåller att barns fantasi och 

förmåga att utveckla en lek har blivit sämre men också förmågan att leka själv har blivit 

mindre. Barn idag får inte ha tråkigt och det är synd för det är i dessa stunder som 

fantasin skenar iväg och en lekvärld uppstår (Anna lärare). 

 

Både förskollärare och lärare menade att barns förmåga att lösa konflikter har även den 

blivit sämre med tiden. Nina (lärare) menade att barn idag är vana vid att en vuxen eller 

förälder löser deras konflikter åt dem och att de sällan själva får chansen att utveckla sin 

egen förmåga till konfliktlösning.  

Barn idag verkar vara inne mer än vad barn var för cirka 20 år sedan. Det kan bero på att föräldrar idag 

inte vågar släppa ut sina barn i samma utsträckning som man gjorde förr. Samhället har förändrats 

(Gunnel förskollärare). 

Stina (förskollärare) gjorde en uppdelning mellan pojkar och flickor hur olik deras lek 

ser ut. Hon menade att pojkar ofta leker spel eller filmer som de har sett och de spelen 

som de spelar idag är inte gjorda för så små barn. Det är inte ovanligt att barn i 

förskoleklass sitter och spelar spel på datorn som har en 18 års gräns (Stina 

förskollärare). Konsekvenserna av det spelandet får vi i skolan, menade hon. I skolan 

bearbetar de allt de har sett och hört genom att leka. Lekarna bland pojkarna idag är ofta 

våldsamma. Bland flickorna är det inte vanligt att de leker spel men de har mer och mer 

börjat leka de filmer de ser. Dessa filmer är inte lika våldsamma som de filmer som 

pojkarna ser på. Vad detta beror på trodde hon var att samhället har olika syn och 
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förväntningar på vad flickor/pojkar ska göra. Både lärare och förskollärare var eniga om 

att barn leker mindre idag för att deras föräldrar och hela samhället är mer stressat och 

tiden till lek finns inte.  

 

5.5.2 Analys 

Leken har varit med oss människor länge och under en period både lekte och arbetade 

vuxna och barn tillsammans. Det man kan se är att leken har använts på ett varierat sätt 

och olika mycket genom århundradena. En av anledningarna till att leken minskade av i 

samhället under 1800-1900-talet beror på de olika behov som uppkom (Wélen 2004). 

Lärarna som jag intervjuade gjorde gällande att leken har minskat. De menade att barns 

förmåga till egna initiativ har minskat samt att barn inte vistas ute i samma utsträckning 

som barn gjorde för några år sedan. En av anledningarna till lärarnas uppfattning om 

barn och deras lekvanor kan vara att barn idag ofta är engagerade i aktiviteter efter 

skoltid (Wélen 2004). Dessa aktiviteter är uppstyrda av andra vuxna och barnen själva 

behöver inte komma på egna aktiviteter. Att enbart använda sig av lek för nöjes skull 

ansåg Dewey (1999) vara meningslös. Barn ska kombinera lek och arbete och genom att 

tilldelas uppgifter som är meningsfulla för dem skapas ett lärande (a.a).  

 

5.6 Miljöns betydelse för lek och lärande 
5.6.1 Resultat 

De lärare som jag intervjuade arbetar på samma skola. De kommer i denna fråga 

fundera över inomhusmiljön i de lokaler som de undervisar i, alla lokaler ser olika ut 

och lärarna har därför olika förutsättningar. Förskollärarna var eniga om att det fanns 

olika lekmiljöer i förskoleklassen. Dessa lekmiljöer var uppdelade i fyra rum och de 

ansåg att den miljön var stimulerande och inbjudande. Förskollärarna menade att de 

under vårterminen var ute mycket i närliggande områden då de ofta hade mer personal 

att tillgå. Lärarna sa att de inte har möjligheten att vistas ute i samma utsträckning som 

förskoleklassen då deras klasser är betydligt större och personalen färre. Lärarna var 

inte eniga om inomhusmiljön: Klassrummet jag är i är lagom stort och att det fanns 

utrymme för elever som vill gå undan (Nina lärare). Klassrummet jag är i är för litet och 

det finns inte möjlighet att dela upp klassrummet i olika små vrår och andra små ”kryp 

in” som eleverna och kan utnyttja i undervisningen (Anna lärare).  

Utemiljön däremot var alla lärare nöjda med. Den var stor och luftig och lärarna hade 

bra uppsyn över hela gården. Barnen kunde på ett bra sätt dela upp sig mellan olika 

områden och aktiviteter. Eleverna i årskurs sex två gånger har två gånger i veckan 
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rastaktiviteter där alla elever på skolan får vara med (Karin lärare). Både förskollärarna 

och lärarna i grundskolan sa att de under vissa lektioner använder sig av skolgården 

exempelvis utematematik eller för samarbetes övningar. Det enda samtliga lärare 

saknade på skolgården var mer gräsyta.  

 

5.6.2 Analys 

De lärare som intervjuades hade olika syn på hur miljön i deras klassrum var. Några 

lärare var nöjda medan andra var mindre nöjda. Lärare och förskollärare var överens om 

att de ville ha en stimulerande miljö där eleverna kunde nyttja olika rum som erbjuder 

och bjuder in till olika aktiviteter. Genom att skapa en stimulerande miljö menar Dewey 

(1999) att nyfikenheten väcks och lusten att vilja utforska och upptäcka. Om eleverna 

har en stimulerande arbetsmiljö kan de lättare tillgodogöra sig den kunskap som de blir 

tilldelade.  

 

Anna (lärare) menade att hennes klassrum var för litet och att de inte hade möjlighet att 

skapa olika ”rum” i klassrummet där eleverna kan leka. Miljöns betydelse för lärandet 

spelar en betydande roll för vad en elev kan tillgodogöra sig. Om undervisningen sker i 

en kreativ och stimulerande miljö ökar elevens intresse och deras nyfikenhet väcks. När 

eleverna får miljöer där de kan utforska, upptäcka och uppleva kan det vara en 

inspiration för eleverna och en vilja av att få veta mer föds (Lindqvist 2002, Dewey 

1999).  

 

5.7 Sammanfattning 

 

Bland de lärare som jag har intervjuat framträder olika syn på lek och lärande samt 

användandet av lek som ett verktyg i undervisningen. Gunnel (förskollärare) menade att 

leken bara var en metod i raden metoder som man kan använda sig av i en 

lärandesituation och att leken användes för att förtydliga något för en särskild elev. Hon 

ansåg inte att leken är något man använder dagligen i undervisningen. De andra lärarna 

menade att de gärna hade velat använda sig av leken dagligen och deras ambition är att 

leken ska ha ett dagligt inslag i verksamheten men att verkligheten ser annorlunda ut. 

Samtliga lärare var överens om att lek och lärande går hand i hand och att man kan få in 

leken på ett varierat sätt i undervisningen men att man i skolan lägger mer fokus på 

målen. Lärarna känner sig mer låsta till styrdokumenten än vad förskollärarna gör. 

Förskollärarna känner sig mer friare och spontanare i sin undervisning och de känner att 
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de kan ta sig tiden att utnyttja elevernas egen nyfikenhet och spinna vidare på det. 

Lärarna vill ha tid till det spontana lärandet.  

 

Slutligen ansåg lärarna att barn idag leker mindre än vad barn gjorde för 20 år sen eller 

mer. Orsakerna till det trodde de berodde på stressen i samhället och att många föräldrar 

servar sina barn för mycket och låter dem inte själva hitta på aktiviteter eller lekar. De 

belyste att barn måste lära sig att ha tråkigt, det är då kreativiteten flödar.  

 

Miljön på skolan var det blandade åsikter om. Men samtliga intervjuade ansåg att 

skolgården hade en bra stimulerande miljö men att där saknades gräsytor för eleverna 

att springa på. Inomhus ansåg förskollärarna att deras miljö var stimulerande och att de 

hade miljöer som passade barnen. En lärare menade att deras klassrum inte hade någon 

stimulerande miljö, mycket på grund av att klassrummen var för små och att de hade 

många elever. Lärarna hade ambitioner om att vistas ute mer men de stora klasserna och 

lite personal gjorde att de inte har den möjligheten att kunna gå ut så ofta som de 

önskade.   

 

6 Diskussion 
 

I kapitlet diskussion kommer jag att redovisa resultatet som redovisats i underrubrikerna 

i avsnittet ovan. I denna del kommer jag lyfta fram de intressanta delarna från 

resultat/analys delen och diskuterar det utifrån den tidigare redovisade bakgrunden.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

På senare tid har det gjorts mycket forskning om lek och lekens betydelse för lärandet. 

Det som inte har varit lika uppmärksammat och som det har gjorts mindre forskning 

kring är lärarens syn på lek och lärande i skolan (Hyvonen 2011). Med denna studie vill 

jag bidra till att öka medvetenheten om hur lärare i grundskolans tidiga år och 

förskollärare i förskoleklass ser på begreppen lek och lärande samt hur de tillämpar 

detta i den dagliga undervisningen.   

 

Lek 
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Det har visat sig att merparten av de lärarna som jag har intervjuat ser ett samband 

mellan lek och lärande och de har ungefär samma grundsyn där lek och lärande går 

hand i hand. Lärarna i grundskolans tidiga år framhåller detsamma som Hyvonens 

(2011) forskning att skolan är för målstyrd. Lärarna uttrycker att de inte vågar vara 

spontana i sin undervisning då de är rädda att missa något som de anser är mer 

väsentligt. Detta medför att leken får stå tillbaka i skolan och tiden läggs istället på att 

försöka uppnå målen genom att arbeta i läromedelsböcker för att inte missa det lärarna 

anser vara de viktiga och betydelsefulla delarna. Lärarna talar även om stressen de 

känner över att hinna med alla arbetsområden samt de direktiv som kommer från rektor 

om elevernas kunskaper. Det lärarna ger uttryck för är motsägelsefullt. De vill använda 

sig av leken i undervisningen men gör det lite, eftersom deras tid inte räcker till. Lärarna 

i grundskolan är medvetna om att lek kan underlätta lärandet men de har inte resurser 

till att utföra det varken personalmässigt, lokalmässigt eller undervisningsmässigt, 

lärarna känner en stress över måluppfyllelsen. Lärarnas har med andra ord en vilja att 

använda sig av leken i sin undervisning men upplever att de inte har förutsättningarna 

för att förverkliga det bland annat på grund av personalbrist.  

 

En ytterligare orsak till att leken används mindre i skolan kan vara att lärarna inte hade 

tillräckligt med kunskap om hur och på vilket sätt de ska integrera leken i 

undervisningen. För att öka förståelse hos lärare om hur lek och lärande hänger ihop 

samt hur man kan implementera detta i sin undervisning behöver man börja med att 

undervisa studenterna på lärarhögskolorna så de redan där får den grundläggande 

kunskapen om lek och lärande. Studenterna behöver även få med sig idéer om hur de 

kan implementera kunskaperna i undervisning (Hyvonen 2011). Att skapa lekar som 

leder till lärande är väldigt utmanande i sig, här behöver kollegor ta hjälp av varandra 

för att skapa meningsfulla lektioner. Lärare som redan är aktiva i sitt yrke menar 

Hyvonen (2011) ska kunna få tid och möjlighet att göra efterforskning på området för 

att fördjupa sina kunskaper och använda sig av det i undervisningen. Enligt Welén 

(2004)  borde skolan höja lekens status och tydligare göra kopplingar mellan lärandet 

och leken. På så vis kan man få in mer lek i sin undervisning och uppmärksamma att 

leken har en betydande roll för lärandet (a.a).   

Det framträder en skillnad mellan lärarna i grundskolan och lärarna i förskoleklass vilka 

känner att de har tid att vara spontana och kan ta tillvara på barns intressen och 

nyfikenhet. Men det framträder också att lärare i förskoleklassen ser lek på olika sätt. 
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Tiden till kreativitet, fantasilekar och leka in lärande finns och används mer i den ena 

förskoleklassen.  Förskollärarnas syn på lek och lärande skiljer sig åt och man använder 

sig av lek i olika syften. I den ena förskoleklassen används leken dagligen inom olika 

arbetsområden medan i den andra klassen används leken för enstaka elever vid vissa 

tillfällen.  

 

Förskollärarna var nöjda med sina lokaler, personalstyrkan och de kände ingen stress 

över måluppfyllelse. Däremot var förskollärarna inte överens om hur mycket och hur 

ofta och i vilket syfte man använder sig av leken. Förskolläraren Stina använde sig av 

leken dagligen både den fria och den styrda och involverade eleverna mycket i sin 

undervisning medan förskolläraren Gunnel såg leken som ett av många verktyg att 

tillämpa för att öka förståelsen hos eleverna. Däremot använde sig den förskolläraren av 

andra metoder. Eleverna arbetar exempelvis kreativt genom att själva lära sig att söka 

information till ett arbetsområde som är styrt efter deras intresse. Förskolläraren lägger 

inte fokus på en kreativ lek där eleverna får använda sig av miljön, kropp och sina 

sinnen för att utvecklas som Dewey (1999) menar är nödvändigt för elevens utveckling. 

   

Hur, var, när och i vilket syfte man använder sig av leken i förskoleklassen skiljer sig 

från hur ofta man använder leken i grundskolans tidiga år. En faktor för hur mycket, hur 

ofta och på vilket sätt leken används beror på lärare som är i klassen och dennes syn på 

lek och lärande. Leken används både i förskoleklassen och i grundskolans tidiga år men 

den används olika mycket och i skilda syften. En av anledningarna till att leken används 

olika mycket och i olika syfte i de olika verksamheterna kan bero på att lärarna i skolan 

känner större krav på sig och vågar inte riktigt ta ut svängarna och prova på att leka in 

ett lärande. Många av de intervjuade lärarna hade lite kunskap om hur man kan leka in 

ett lärande. Lärarna uttryckte att leken avtar med åldern vilket skulle kunna bero på att 

kraven på eleverna och lärarna ökar och lärarna känner att de inte har tiden att planera 

andra sorters lektioner än vad de har, då de redan anpassar lektionerna efter många 

individers olika behov och förmågor. Den proximala utvecklingszonen som Vygotskij 

(1995) utvecklade teori om, handlar om vad barn kan lära sig på egen hand och vad de 

behöver vuxnas hjälp med. Beroende på vilken hjälp en elev får kan den antingen vara i 

sin faktiska utvecklingsnivå där eleven lär sig av egen kraft eller den potentiella nivån 

där eleven blir stimulerad av en vuxen eller en kamrat.  
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Lärare som inte anpassar sin undervisning efter behovet som finns kanske riskera att 

”tappa” vissa elever som inte syns och dessa elever kan då få mindre motivation för 

lärandet. Lärarna kan med elevernas växande ålder se en stor utmaning i att finna 

kreativa uppgifter till eleverna som de känner är meningsfulla (Dewey 1999).  

 

Lärande 

Enligt Dewey (1999) hänger arbete och lärande ihop och ska kombineras. Han menar att 

ett lärande har uppstått när eleven har en förståelse samt ett äkta intresse för ämnet (a.a). 

Lärarna som intervjuades påpekade att deras tid för att lägga upp lektioner på ett annat 

sätt än lärobokens förslag finns inte och därför väljs det bort. Skapas då ett genuint 

intresse för ett ämne? En förskollärare i förskoleklassen beskrev lärandet som när 

”polletten” trillat ner, då har ett lärande uppstått. Lärarna var överens om att lärande är 

en färskvara som fylls på och kan fördjupas och breddas. Lärarna i grundskolan känner 

att de inte kan vara lika spontana i lärandet som förskoleklassen. De menar att 

förskollärarna kan disponera sin tid på ett bättre sätt och är inte lika stressade. Synen 

lärarna själva har på lärande är att lek och lärande går hand i hand. De sa även att 

lärande är den kunskap som man får och tar till sig som man sen kan använda sig av i 

olika situationer genom livet. Lärarna var även tydliga med att de är sämre på att 

kombinera lek och lärande i skolan än vad förskollärarna är i förskoleklass. Deras 

ambitioner är att genom leken göra lärandet mer lustfyllt men de känner att det inte 

hinner med det då skolan är mer styrd av läroplanen än vad förskoleklassen är. Vad 

händer med lärarnas ambitioner om det inte har förutsättningarna för att kombinera lek 

och lärande och använda sig av det i sin undervisning? 

 

Lärarnas egen syn på lek och lärande kan påverka hur de använder och i vilken 

utsträckning de använder sig av det i undervisningen. På vilket sätt och vad lärare anser 

vara lek är individuellt. Lärare kan anse att fritt skapande är lek medan andra lärare 

menar att användningen av konkret material i undervisningen är lek. Deras tolkning av 

begreppen är individuella och det präglar deras verksamhet. I förskoleklass är det till 

stor del den fria leken som styr och att eleverna själva bestämmer lekens innehåll. 

Leken används inte lika ofta i grundskolans tidiga år för att befästa ett lärande. Den 

används mer i förskoleklass och förskollärarna utgår mer från elevernas egna intressen 

och erfarenheter och kan i samlingen spinna vidare på elevernas tankar och funderingar. 
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För att göra leken mer accepterad i skolan och för att den ska få en mer central roll i 

undervisningen behöver den vara mer synlig i läroplanen, något Dewey (1999) talade 

om. Är leken representerad i läroplanen blir den automatiskt mer accepterad. I skolans 

läroplan Lgr11 kan man under rubriken skolans värdegrund och uppdrag (Lgr11 s.7-11) 

läsa att leken är betydelsefull för elevers lärande. Tolkningen av de orden som står i 

läroplanen är fria och alla lärare kan tolka detta på olika sätt. I läroplanen finns inga 

riktlinjer om på vilket sätt lek kan användas och implementeras i undervisningen. Hade 

läroplanen varit tydligare med hur man kan använda leken som ett didaktiskt verktyg 

kunde de underlätta för lärarna i skolan. Lärarna hade då fått tydliga riktlinjer om vad, 

hur och på vilket sätt man kan använda sig av leken för att främja lärandet.  

 

År 2013 beslutade riksdagen att skolan ska utöka sin undervisningstid i matematik med 

120 timmar (riksdagen.se). Detta på grund av att de svenska elevernas kunskaper inom 

matematiken är för låga. Skolan får själv ansvar för hur dessa timmar ska fördelas 

mellan de olika ämnena. Här finns en ingång att som lärare integrera matematik med 

andra aktiviteter och skolämnen och öka elevernas kunskaper genom en mer tematiserad 

undervisning. 

 

Lek som verktyg i undervisningen 

Genom att integrera lek i undervisning i skolan främjas barns intellektuella utveckling, 

menar Dewey (1999). Både förskollärarna och lärarna i grundskolans tidiga år anser att 

lek och lärande går hand i hand men hur man använder sig av lek i undervisningen samt 

hur ofta man använder sig av det skiljer sig åt. Det är tydligt att de olika lärarnas synsätt 

präglar deras undervisningsmetoder.  

 

Lärarna i grundskolan och en av förskollärarna använder sig lite av lek i sin 

undervisning. När de använder sig av leken sker det i ett syfte att lära för att tydliggöra 

lärandet för eleverna och öka deras förståelse. De har ambitioner att involvera mer lek i 

sin undervisning men de känner att stressen över måluppfyllelsen är större och då får 

leken stå tillbaka. Lärarna i grundskolans tidiga år menar att tiden inte finns för att 

involvera mer lek i undervisningen. Det som förvånar mig är att lärarna som jag 

intervjuade var i så stor grad läromedelsstyrda och kände inte riktigt att de vågade 

släppa taget om läroboken för att prova andra metoder Till viss del skiljer lärarna på lek 

och lärande, det kan få konsekvenser att de skiljer på lek och lärande kanske delvis 
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beror det delvis på att de saknar förmåga att kombinera lek och lärande i 

undervisningssituationen. De saknar delvis förmågan att kombinera leken i 

undervisningen så att de kan nå målen. Här möts inte lek och lärande. En anledning till 

detta kan vara att lärarna själva inte vet hur de ska utforma sina lektioner så att de kan 

integrera leken i undervisningen. De lärare som jag intervjuade hade enbart läst små 

kurser som rörde ämnet lek under sin lärarutbildning. Detta kan vara en orsak till att 

lärarna känner att de själva inte har förmågan att få in leken i undervisningen för att 

skolan är för styrd. De som behövs är kunskap om hur man kan implementera lek i 

undervisningen (Hyvonen 2011) och kanske kan eleverna vara vägvisare. 

 

I förskoleklassen skiljer sig användningen av leken för att främja lärandet sig mellan de 

olika klasserna. Detta beror i stor utsträckning på den undervisande förskollärarens egen 

syn på sambandet mellan lek och lärande. En förskoleklass använde sig av leken i 

undervisningen dagligen genom styrda lekar i form av samarbetsövningar för att stärka 

elevgruppen plus fria lekar där eleverna själva får styra leken och dagliga samtal med 

eleverna. Det är variationen av arbetssätt som gör att eleven kan utvecklas och 

tillgodogöra sig den kunskap det får till sig (Samuelsson 2003). Den andra 

förskoleklassen använde sig av leken vid tillfälle för att förtydliga ett arbetsområde eller 

för att variera arbetssättet för någon elev. Leken används som ett komplement i 

undervisningen för de elever som behöver det. Hon menar att leken inte används 

generellt till alla elever. Leken är bara en metod som man kan använda på en elev för att 

öka dennes förståelse. Synen på lek och användningen av lek i förskoleklassen varierade 

mellan de två förskoleklasser jag intervjuade.  

 

Läroplanen förtydligar det förskollärarna säger att lärarna ska erbjuda eleverna ett 

varierat arbetssätt (Lgr11). Däremot ser inte den ena förskollärare leken som central i 

hennes undervisning. Hur detta påverkar elevernas kunskapsinlärning kan jag enbart 

spekulera i, gentemot de elever som går i den andra förskoleklassen där lek och lärande 

har en central roll och används dagligen. Men Dewey (1999) talar om att genom lek och 

arbete gynnas elevers utveckling och lärande.  

 

Lärarnas ambition i skolan är att väva in mer inslag av lek för att lära och att visa för 

eleverna att lärande inte behöver vara att man sitter vid sin bänk och räknar sida upp och 

sida ner i sin matematikbok utan att man varierar sitt sätt att undervisa. Lärarna 
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uttrycker att när de väl får tidsmöjligheten att i undervisningen väva in leken är det bra 

om man även påtalar detta för eleverna så de också ser och märker att man även kan 

räkna matematik på olika sätt. Om man påtalar detta för eleverna ökar deras förståelse 

om att de erbjuds ett varierat arbetssätt och kan då lättare själva reflektera över vilken 

undervisningsmetod som passar dem bäst.  

 

Både förskollärarna och lärarna i grundskolan menar att mycket har hänt genom åren 

med barns sätt att leka. De påtalade sin oro för att barn idag inte kan de sociala koderna 

och har svårt att se lekinviter och fullfölja lekar. Deras kreativitet och fantasi när det 

gäller att själva komma på en lek och därefter verkställa den är ofta bekymmersam 

menar lärarna som jag har intervjuat. Kanske kan elevers brist på initiativ och fantasi- 

förmåga vara ett resultat av att leken har fått mindre plats i skolan och på fritiden. På 

fritiden är eleverna engagerade i styrda aktiviteter där vuxna som styr upp deras fritid 

(Wélen 2004) och i skolan säger lärarna att den lek de ägnar sig åt är den styrda där 

läraren styr leken. Kanske får eleverna för lite utrymme till att själva utveckla sin 

kreativitet och fantasi. Här uttrycker Vygotskij (1995) att leken har betydelse för barns 

lärande och utveckling men det är inte alltid man kan se resultatet direkt. När det 

kommer till att utveckla språket eller de sociala färdigheterna kan det ta längre tid. Men 

leken är till stor hjälp för att barn ska träna upp den sociala förmågan.  

 

6.2 Metoddiskussion 
 

I min undersökning har jag valt att utföra kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer valde 

jag att spela in med hjälp av mobiltelefonens inspelningsfunktion samt anteckna 

stödord, kroppsspråk och mimik. Med hjälp av dessa stödord kunde jag vidareutveckla 

respondentens svar ytterligare om så behövdes. En nackdel med att anteckna under tiden 

intervjun pågår var att vissa respondenter avbröt sig när jag antecknade och det 

medförde att de tappade orden och glömde bort vad de skulle säga. Trost (1993/2005) 

menar att om man enbart antecknar ibland kan det uppfattas som suspekt och 

respondenten kan få den uppfattningen att han/hon har sagt något fel i sammanhanget. 

När jag märkte att mina anteckningar störde respondenten och intervjun slutade jag med 

att föra anteckningar och försökte istället förlita mig till mitt minne för att utveckla 

svaren. En nackdel är att när man intervjuar personer som man inte har en relation till 

kan det vara svårt att få dem att öppna upp sig och berätta om hur de undervisar. Detta 

märkte jag genom att vissa lärare inte gav så utförliga svar och var osäkra på vad jag 
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ville ha ut med frågan. När jag ställde mina frågor försökte jag att inte göra frågorna 

ledande utan att respondenten själv skulle utveckla svaren. Detta fann några lärare svårt 

och jag tolkar det som att de inte ville öppna upp sig och berätta om sin undervisning 

samt att de inte visste vad jag vad ute efter för svar. Detta kan bero på hur mina frågor 

var ställda och hur mina frågor var formulerade. Hade man gjort intervjuerna med 

personer som man har en relation till tror jag att svaren till viss del hade varit 

annorlunda.  

 

Inspelningar har en rad fördelar så som jag ser det. I efterhand kan jag lyssna på 

intervjun och uppmärksamma tonfall men även ha möjligheten att lyssna flera gånger på 

intervjun. En nackdel med att spela in sina intervjuer är att det tar lång tid att skriva ut 

dem. Istället hade man kunnat använda sig av att föra över inspelningarna till en dator 

som via ett ordbehandlingsprogram kunde skriva ut intervjuerna (a.a). Trost 

(1993/2005) skriver att utskriften inte behöver vara fullständig, istället kan man under 

tiden man lyssna till intervjun göra anteckningar om det som tjänar syftet och 

frågeställningen i rapporten. Det som inte är relevant för att besvara rapportens syfte 

och frågeställning sorterar man bort och gör därefter en sammanfattning på det som har 

sagts (a.a). Ganska tidigt insåg jag att transkribera intervjuerna tar för mycket tid. 

Istället använde jag mig av metoden att lyssna på intervjuerna och skriva ner en 

sammanfattning samt skriva ner det som var relevant för frågeställningen.  

 

Istället för att enbart använda mig av en kvalitativ intervju där jag intervjuade lärare och 

förskollärare för att fånga deras syn på lek och lärande, kunde jag ha utfört även 

observationer. Det kan tänkas att jag då hade fått en annan uppfattning om hur de 

uppfattar att lek och lärande används i deras undervisning. Genom att göra 

observationer hade man fått en bredare uppfattning och även vad eleverna anser att 

leken har för betydelse för lärandet, samt hur de tycker att läraren använder sig av leken 

i undervisningen för att skapa ett varierat arbetssätt.  
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7 Vidare forskning 
 

I detta arbete har jag valt att fokusera på lärarnas syn på lek och lärande samt 

användandet av leken som ett didaktiskt verktyg. En annan vinkel är att man väljer att 

fokusera på hur våra grannländer ser på lek och lärande i skolans värld. Skiljer sig deras 

syn på lek och lärande från vår syn på dessa båda begreppen? Har länder med större 

måluppfyllelse använt sig av lek och lärande i större utsträckning än vad vi i Sverige 

har? Men en annan intressant fråga hade varit att även fråga barnen hur de ser på lek 

och lärande, för att få deras perspektiv på dessa begrepp och hur leken används i 

undervisningen.  
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9 Bilaga 1  
Missivbrev 

 

Förfrågan om deltagande i en intervju om lek och lärande.  

 

Mitt namn är Therese Asplund och jag går min sista termin på lärarutbildningen i 

Kalmar/Växjö. Det är nu dags för mig att skriva examensarbete och det kommer att 

handla om pedagogens syn på lekens som ett verktyg i undervisningen. Mitt syfte med 

denna intervju är att få en bild över hur pedagoger i förskoleklass och pedagoger i 

årskurs 1-3 ser på lek och lärande samt hur de använder sig av det i sin undervisning. 

Min fråga är om du skulle ha tid att svara på några frågor. 

Svaren du ger kommer att behandlas konfidentiellt och kan ej knytas till dig som person 

eller skola i uppsatsen. Svaren som ges i intervjun kommer att användas i mitt 

examensarbete men svaren kommer inte kunna kopplas till dig som person eller till 

skolan du arbetar på.  

Du bestämmer själv om DU vill vara med och delta i denna undersökning, DU kan när 

som välja att avbryta intervjun.  

 

Min handledare heter Birgitta Lundbäck och hon har tagit del av detta missivbrev. 

 

Har DU några frågor kan du nå mig via min mail ta22dz@lnu.se eller min handledare 

via hennes mail birgitta.lundbäck@lnu.se 

 

 

Tack för din medverkan 

Hälsningar 

Therese Asplund 
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10 Bilaga 2 
 

Intervjuunderlag till lärare/förskollärare  
 

Vilken eftergymnasial utbildning har du?  

Har du genomfört någon kompetensutveckling efter din eftergymnasiala utbildning 

 

Hur lång erfarenhet har du av läraryrket? 

 
Vad är lek för dig? 

Finns det några skillnader på sätt att se på lek? 

Skulle du vilja benämna vissa lekar som styrda eller fria? 

 

Vad är lärande för dig? 

 

Hur skulle du vilja beskriva kopplingen mellan lek och lärande?  

 

På vilket sätt och med vilket syfte kan lek användas i undervisningen? 

 

Har du iakttagit någon förändring i barns sätt att leka över tid? Vilka faktorer kan ha 

påverkat barnens sätt att leka?  

 

Hur ser lekmiljön (inom- och utomhus) ut på den skola där du undervisar? 

 

Kan du erinra dig hur du undervisades under din eftergymnasiala utbildning om lek och 

lärande? 

 

Vilken är den senaste bok du läst som berört lek och/eller lärande? 

 

När vi nu har talat om lek och lärande kan du erinra dig något som vi inte gett utrymme 

för? 

 

 

 


