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Förord 
 
I dagens läroplaner, Lpo 94 och Lpfö 98 m fl. talas det mycket om att barn och elever skall 

lära sig under lek och lustfyllda former. Detta väckte ett intresse att närmare undersöka om 

och hur lärarna går tillväga för att integrera lek och/eller det lustfyllda i undervisningen. Det 

har varit mycket intressant att göra denna undersökning. Vi vill tacka alla berörda lärare som 

på olika sätt har bidragit till detta examensarbete. 

 

 

Kiruna 2005-01-07 

 

 

Ingegerd Fors                                            Maria Johansson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärarna använder 
leken som verktyg i undervisningen i skolans tidiga år. Med lek 
menar vi att verksamheten skall ha lekens karaktär och 
verksamheten skall verka under lustfyllda former. 
Barns emotionella utveckling påverkas i leken genom att 
engagemang i lek ger barn många tillfällen till att göra saker 
själva, att pröva gång på gång tills de känner att de behärskar 
något. På så vis vinner barnen en känsla av egen makt och 
möjlighet. I vår undersökning har vi använt oss av en 
metodtriangulering, vi vände oss till lärare i de tidiga åren i 
skolan via enkäter och intervjuer för att få deras syn på lekens 
betydelse. Vi har även använt oss av våra egna erfarenheter som 
pedagoger i förskola och skola och litteraturstudier samt 
läroplaner. 
Vår slutsats i arbetet är att lekens betydelse i undervisningen är 
viktig. Nu är det dags, kanske redan för sent för lärarna att ta itu 
med och förespråka en undervisning som under de första 
skolåren som sätter barn och deras utvecklingspsykologiska 
behov i centrum och att vi som pedagoger verkligen tar ställning 
för leken som en viktig process i samband med barns inlärning. 
Leken bör accepteras och erkännas i sin roll i barns inlärning. 
Lek är barnets sätt att lära sig och genom att försumma eller 
ignorera lekens roll som ett hjälpmedel i undervisningen 
förnekas barnet sitt naturliga sätt att ge respons på omgivningen 
och även på livet självt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund 



 
Inledning 
 
När förskoleklass introducerades i Kiruna Kommun fick 
personalen genomgå en arbetslagsutbildning där det poängterades 
att kommunen ville införa förskolepedagogiken i skolan.  Under 
denna utbildning talades det om att leken skulle genomsyra 
undervisningen eller att leken skulle släppas in i skolan. Vi tycker 
att leken är ett otroligt verktyg där barnen lär sig under lustfyllda 
former och det väcker lusten att vilja lära. Vi har under de tidiga 
åren i grundskolan träffat fler barn som inte upplever att skolan är 
rolig och lusten att lära har minskat. Vi vill som goda pedagoger i 
vårt arbete med barnen göra skolan roligare, skapa lust och 
motivation att lära.  
 
I och med barnkonventionen har synen på barn börjat vridas från 
ett perspektiv på barns behov mot barns rättigheter. Idag sägs att 
det idag finns en utbredd medvetenhet om att barn skall betraktas 
som fullvärdiga människor med egna rättigheter, även om man kan 
tänka sig att konsekvenserna av detta ser olika ut i olika länder. I 
läroplanerna för skolan såväl som för förskolan är barns 
delaktighet ett uttalat mål (Utbildningsdepartementet, 1198:a). De 
frågor som dessa tankar leder till är hur leken som kulturbärare i 
skolan tar sig uttryck? Vad sker? När? Hur? Var går gränsen 
mellan lek och lärande? Och hur kan vi som lärare med hjälp av ett 
utvecklingspedagogiskt perspektiv lyfta fram den lek som finns, ge 
den en tydligare status och kanske påverka utvecklingen i skolan 
mot en större integration av lek och lustfyllt lärande? (Pramling, 
2003).  
 
Vi anser med stöd av Moyles (1995) att skolan, oavsett ålder, skall 
vara rolig och eleverna skall få arbeta lustfyllt så att det skapar 
motivation till att lära mer. Idag anses leken oftast som arbetets 
motsats, en aktivitet som utförs för sin egen skull utan yttre 
begränsningar. Idag har leken en låg status i skolan och ses mest 
som tidsfördriv främst för mindre duktiga barn, något att göra när 
man har avslutat sitt arbete och har tid över för att ha lite roligt. 
Varje gång när läraren gör en tydlig åtskillnad mellan det som är 
viktigt när man går i skolan, det ’riktiga jobbet’, att lära sig 
grunderna i läsning, skrivning och räkning och det som är oviktigt, 
’lek eller fritt val’ påbörjar de samtidigt en process där de 
fokuserar på ett smalt intelligensområde hos barnen som de 
ansvarar för. (Moyles, 1995) 
 
 
 
 
 
 
Teorianknytning 



 
Piagets kunskapsteori är konstruktivistisk; kunskap är något som 
en människa konstruerar utifrån sina egna erfarenheter. Piaget 
ansåg att kunskap är ett mentalt redskap för att förstå verkligheten 
och att den konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och 
förnuft. Piaget såg lärandet som en aktiv process, barn och unga 
erövrar kunskaper genom egna handlingar och erfarenheter. ”De 
lärande har en naturlig nyfikenhet och intresse att undersöka och ta 
reda på olika saker. Läraren skall ta fasta på de lärandes kreativitet, 
upptäckarlust och låta de själva experimentera och göra 
undersökningar i löst strukturerade situationer.” (Stensmo, 1994, 
s.134) 
 
Enligt Piaget utvecklar barnet förståelse och färdigheter genom 
aktivt handlande. Han menar att leken är ett viktigt medel för 
barnet att bearbeta alla intryck, problem och motsättningar som det 
kommer i kontakt med. Med hjälp av leken utvidgar barnet sin 
förståelse för omvärlden, därför att det genom lekarna får 
färdigheter och handlingsmöjligheter. Piaget är skeptisk mot 
tillrättalagda metoder som programmerad undervisning, filmer etc. 
Det är eleven som skall vara aktiv, inte läraren eller läromedier. 
(Stensmo, 1994)  
 
 
Den ryske psykologen Vygotskij som verkade på 1920-talet menar 
att barn lär av att leka, lek är ett av deras främsta sätt att utforska 
och förstå omvärlden. Lekfullhet och fantasin är viktigast, precis 
som för konstnärer och uppfinnare. Vygotskij anser att leken är en 
symbolisk verksamhet. I leken kan barn lära sig att ett föremål kan 
komma att representera något annat. En penna kan plötsligt bli till 
ett flygplan. Barnet associerar då pennas form som är smal och 
avlång till flygplanets form. Leken ger barnen erfarenhet och där 
utvecklas en symbolvärld. Denna erfarenhet kan överföras till 
skriften, leken och skriftens symbolvärld. (Stensmo, 1994) 
 
 
 
Tidigare forskning 
 
Pramling (1998), Sveriges första professor i förskolepedagogik, 
anser att inom den pedagogiska disciplinen är det samhället, 
familjen och den sociala praktik man lever i som formar barnet, 
även om barn också är biologiska varelser som ger förutsättningar 
för barns utveckling och lärande. Att studera barn i 
forskningshänseende inom pedagogiken är en sak och att se på 
pedagogik som en verksamhet för att utveckla barn är något annat. 
Forskning om hur man ser på och förstår barn kan och skall vara 
analytisk och deskriptiv medan pedagogisk praxis skall och måste 
vara normativ.  
 



På Bergströms hemsida kan ordet lek beskrivas som en metod som 
barnet använder för att inhämta kunskap. Lärandets drivkraft är att 
vi söker mening i tillvaron; därför lär vi oss, säger Lundgren, vid 
denna tidpunkt chef för Skolverket. Bergström är läkare och 
professor i bioelektronik vid Helsingfors Universitet. Han forskar 
om hjärnan och har skrivit ett flertal böcker. Han försöker 
åskådliggöra sina forskningsresultat för den breda allmänheten och 
knyta ihop den med områden som kultur, etik, filosofi och 
psykologi. (www.wwd.se/forfattare/bergstrom.htm)  
 
Bergström kallar lek, drömmar, sagor och fantasi för 
möjligheternas värld. Där kan vi komma åt vad han kallar den 
virtuella intelligensen (VQ). Det är främst barn och unga som har 
VQ; de använder sitt medvetande, inte enbart sin kunskap, och kan 
ibland lösa problem som inte ens specialister klarar. Utveckling, 
inlärning och lek hänger ihop, så förskolan kan inte ”ha 
pedagogik” lite då och då eller efter ett speciellt schema, lärandet 
pågår hela tiden. Och pedagogik är inte enbart när vuxna leder och 
organiserar. Pedagogens roll är att väcka intresse, engagemang, 
nyfikenhet, förundran, att stötta och utmana, och vara medveten 
om målen för arbetet. Förskolepedagogiken är skild från såväl lek 
som lektion. Det handlar om kommunikation, därför är det dags att 
tänka om i det pedagogiska arbetet (Pedagogiska magasinet 1999). 
 
 
Styrdokument  
 
Lpo 94 framhåller att barn måste få möjlighet att vistas i en miljö 
som sprudlar av glädje, samhörighet, kommunikation, lek och 
lärande i ”samklang”. I en sådan lärandemiljö kan man se hur barn 
lär genom att diskutera, argumentera och utforska varandras idéer 
och tankesätt. Genom att barn lär sig att fråga, att pröva kvaliteten i 
sina argument och ta den andres perspektiv blir barns tankar 
synliga för dem själva och de kan arbeta med sin egen förståelse. 
Detta sker i stor utsträckning spontant i lekens form (Pramling, 
2003). 
 
Vi instämmer med läroplanen Lpo 94 att skolans uppdrag att arbete 
och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 
tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall kunna 
tillägna sig kunskaper. Vi anser också att det är viktigt med en god 
miljö för utveckling och lärande, eleven skall i skolan möta respekt 
för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. 
Varje elev har rätt att i skolan får utvecklas, känna växandets 
glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 
framsteg och övervinna svårigheter. Skolan skall bidra till 
elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall 
sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper 

http://www.wwd.se/forfattare/bergstrom.htm


i sina olika former. Läraren skall också samarbeta med hemmen i 
elevernas fostran så att man tillsammans kan utveckla innehåll och 
verksamhet. Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar 
för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
(Lpo 94) 
 

 
 
Lpfö 98 skriver att förskolans uppdrag är att verksamheten skall 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barnen som deltar. Barnens 
nyfikenhet, företagssamhet och intressen skall uppmuntras och 
deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Förskolan skall erbjuda 
barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 
och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.  
 
”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet 
bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande 
skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 
förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”  
 
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala 
och reflektera.  
 
”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer 
såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelser 
liksom med hjälp av tal och skriftspråk, utgör både innehåll och 
metod i förskolan strävan att främja barns utveckling och 
lärande.” 
 
 Lpfö 98 har som riktlinje att alla som arbetar i förskolan skall 
samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 
lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av 
olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 
 
I SOU 1997:108 finns det att läsa om att ta sig in i den 
skriftspråkliga världen som är att bli delaktig i samhällets 
kollektiva kunskap. Var och en måste få göra denna resa utifrån sin 
egen erfarenhetsvärld. Att barnen får möjlighet att ägna sig åt 
innehållsfrågor och frågor om språkets form precis där de själv 
befinner sig. De får göra det tillsammans och kommer på så sätt i 
dialog med kamraterna och lärarna om både innehåll och form. 
Lärarna och pedagogerna ser som sin uppgift att skapa 
förutsättningar för detta arbete och riktar medvetet barnens 
uppmärksamhet mot det de uppfattar att barnen är på väg att förstå, 



både vad när det gäller innehållet och skriftspråket i berättelsen.  
Det har visat sig vara betydelsefullt med tidiga insatser redan på 
förskolan gällande språklig stimulans, att det leder till en bättre läs- 
och skrivutveckling.  
 
Lundberg som ingick i läs- och skrivkommittén betonar att kärnan 
i det pedagogiska arbetet måste vara leken. Han understryker 
betydelsen av att man behåller och utvecklar förskolans tradition 
att lära genom lek och att man tar tillvara på förskolans traditioner 
av rim, ramsor, ordlekar och sång (SOU, 1997:108) 
 
Barn i svårigheter har med stöd av förskollärare, som använt leken 
som pedagogisk metod, stimulerats i sin utveckling och i sitt 
lärande. Lek kan ibland vara ett nästan magiskt 
kommunikationsmedel när det gäller att nå barn. Med hjälp av lek 
kan man nå barn som dragit sig undan kontakt. Det finns exempel 
på utagerande barn som genom lek har kunnat utveckla sin sociala 
kompetens. Genom att läraren deltar i leken, avstyrs 
konfrontationer mellan barnen, och visar hur man kan ta sig in och 
ur olika situationer, kan hon också verka som en förebild som 
barnen kan härma och ta efter (SOU, 1997:108).  
 
 
Definition lek 
 
Pramling (2003) skriver om att lek är extremt svårt att definiera 
och refereras till Oxford English Dictionary där det finns 116 olika 
definitioner på ordet lek. Filosofen Wittgenstein menar att ett 
begrepp som lek måste ses som ett ”rep” sammantvinnat av många 
fibrer. Det finns helt enkelt inte en sammanvävd helhet som ger 
definition av en innebörd utan just som en variation av innebörder 
där delarna tillsammans utgör en större helhet. Vidare har det 
värdemässigt handlat om något man gör när man är klar med andra 
sysslor som är viktigare, som att arbeta eller lära sig. Om vi går till 
studier om lärandet blir det också tydligt att lärande främst studeras 
som eget fenomen, inte i första hand i relation till leken. Istället har 
leken funnits som en väg bland många andra till lärande. (Pramling 
2003)  
 
Det kan konstateras att alla vet hur det känns att leka men det är 
svårt att enas om en definition av lek. Att inte kunna enas om detta 
ligger i förståelsen av fenomenets natur, något som kräver hjälp 
både från olika discipliner och från olika perspektiv (Pramling, 
2003).  

 
 
 
 
 
Vad är lek? 



 
Pramling (2003) anser att lek inledningsvis handlar om att 
upptäcka den fysiska världen för att sedan gradvis övergå i rollek. 
Barn använder då både språk och kropp, material av olika slag för 
att skapa och gestalta sina erfarenheter, och genom detta gör de 
också sin värld meningsfull. Lek och kamrater tillåter barn att öva 
och utveckla det de redan vet, turtagning, öva självkontroll, arbeta 
i grupp, samverka och kunna vara med andra. Barns emotionella 
utveckling påverkas också i leken genom att engagemang i lek ger 
barn många tillfällen till att göra saker själva, att pröva gång på 
gång tills de känner att de behärskar något. På så vis vinner barnen 
en känsla av egen makt och möjlighet.  
 
Pramling (2003) menar att vi kan läsa att det finns en tvetydighet i 
det att en del talar om lek som människans högsta aktivitetsform 
och omöjlig att förena med lärande medan andra ser möjligheten 
till en integration av lek och lärande, det vill säga att det finns 
något som förenar.  
 
 
Varför leker barn? 
 
Boströms säger att leken är avgörande för barns utveckling. Denna 
insikt är allmänt vedertagen och utbredd bland pedagoger och 
teoretiker såsom den ryska pedagogen Krupskaja som anser att lek 
har den allra största betydelsen. Hon menar att om barn inte leker, 
så är det något allvarligt fel, det betyder att barnen antingen är 
sjuka eller ”överpedagogiserade”. Den kulturhistoriska skolans 
lekteorier menar att leken bidrar till utveckling av de viktigaste 
psykiska förändringar som förbereder övergången till nya och 
högre utvecklingsstadier. Barnet leker när det utför handlingar som 
avspeglar verkligheten utifrån sina egna föreställningar. Det 
inbillade, fantasin, är det centrala. I barnens motiv och lekens syfte 
råder ett speciellt förhållande. Motivet för att leka är omedvetet 
medan syftet är medvetet, leken är frivillig, självständig och 
skapande. I leken iscensätter barnen sina erfarenheter och 
uppfattningar. De planerar, organiserar och tillämpar sina 
kunskaper i nya sammanhang. (Boström, 2001) 
 
Leken utspelas på ett omfångsrikt psykiskt fält, emotionellt, 
intellektuellt och socialt. Genom att leken lockar barnet med 
oemotståndlig kraft, flätas de psykiska processerna samman till ett 
finmaskigt nät. Lekens mål är leken själv. Leken är förskolebarnets 
dominerande verksamhet. I den dominerande verksamheten finns 
redan antydan till nya verksamhetsformer. I leken finns inlärningen 
och förskolebarnet lär medan de leker. Rolleken utvecklar följande 
punkter hos barnet: 
  



• I leken lär sig barnet att samla och sprida erfarenheter samt 
att komma tillrätta med den tidigare barndomens 
upplevelser. 

• I leken lär de sig att särskilja de centrala kännetecknen hos 
de reproducerade handlingarna. De lär sig jämföra den 
föreställda rollen med den faktiska vuxenhandlingen där de 
måste begränsa sina handlingar för att så tydligt som 
möjligt gestalta rollen. 

• Barnet lär sig att koncentrera sig och kontrollera sina 
handlingar. De lär sig också att vara flexibla i sina 
handlingar tillsammans med andra barn, samt att leva  sig 
in i andra barns situation. 

• I leken upplever barnen att de skapar sin egen omgivning 
och leken bidrar till att frigöra barnet från nära beroende av 
föräldrarna. 

 
 

• Leken bidrar också till att övervinna egocentriska 
upplevelser av omvärlden och skärper barnets upplevelse 
av omvärlden. Barnets förmåga utvecklas till abstrakt 
tänkande (Hangård-Rasmussen, 1979). 

 
 
Lekens betydelse för barns utveckling 
 
All utvecklingspsykologisk forskning hävdar att lek är väsentligt 
för barns utveckling.  
 
”Leken förbereder för livet och gör barnets eget liv begripligt och 
det är barnet som skapar sammanhang i lek.” (Lindqvist,1996:62). 
 
I samstämmighet med Abbott, som Lindqvist (1996) skriver om, så 
anser vi att man bör acceptera lek och erkänna dess roll i barns 
inlärning. Pedagoger och forskare lägger fram flertalet exempel på, 
och presenterar bevis för att lek är barnets sätt att lära sig och att 
man genom att försumma eller ignorera lekens roll som ett 
hjälpmedel i undervisningen förnekar barnets naturliga sätt att ge 
respons på omgivningen och även på livet självt (Lindqvist, 1996).  
 
Pramling (2003) skriver om Elizabeth Daus bok, Child´s play, att 
barn skapar sin kunskap när de är engagerade i en rik och 
meningsfull lek. När barnen leker och prövar olika saker möter de 
nya och oväntade situationer. När den nya informationen eller 
situationen inte passar in i det barnet vet, kan det först uppstå en 
frustration. Därefter försöker barnet att hantera det nya innehållet 
och anpassa det till det han eller hon redan kan eller vet. I denna 
process uppstår ny kunskap som barnet känner sig till freds med. 
Lekprocessen blir på så sätt en del av lärandet. Leken ger barn en 
möjlighet att själva ha kontroll över vad som händer och vad de 
vet.  (Pramling 2003) 



Utveckling av nya psykiska strukturer 
 
Boström (2001) skriver om utvecklingen av nya psykiska 
strukturer där sexåringarna är otroligt vetgiriga och nyfikna, de är 
undersökande och frågande till omvärlden. Med dessa kunskaper 
ingår fantasin i barnens skapande verksamhet med en ny 
dimension. Barnen blir alltmer fantasirika och mer originella i sina 
lekar, påhittade historier, tecknings-, målnings-, och 
byggverksamhet. Med bild- och språkmässiga symboler har barnen 
lättare att kunna uttrycka abstrakta förhållanden. Sexåringarna har 
en lång utvecklingshistoria och den blir ofta synlig och mer 
påtaglig under en ganska kort period. Individuella variationer sker 
utifrån varje enskilt barn men förutsättningarna för detta 
utvecklingssprång grundläggs under hela förskoleåldern och sker 
vanligen i sjuårsåldern. De allmänna uppväxtvillkor och 
möjligheter som erbjuds fram till sexårsåldern samt 
verksamhetsformer mellan sex och sju år bestämmer om denna 
personlighetsutveckling sker.  
 
Boström (2001) menar att utvecklingen är en process där det 
ständigt sker psykiska nybildningar under perioder som kan vara 
olika korta eller långa. Barnet är ofta i känslomässig obalans, tar 
strid, är trött och är inte mottaglig för uppfostring. Intressen och 
färdigheter som de tidigare kunnat tappar dem intresse för. Det 
sker sedan en vändpunkt i utvecklingen hos sjuårsbarnet då de 
bygger en ny psykisk struktur. De får en ny självständighet, 
självuppfattning och ett annat förhållande till vuxna och barn. 
Deras psykiska utveckling kännetecknas av rörelse och dynamik.  
De formuleras i sex processtermer och är en växelverkan i de olika 
sidorna som bildar en helhet i personlighetsutvecklingen. 
 
   1. Utveckling från omedvetna till medvetna motiv. 
 
Allteftersom barnet får en ökad medvetenhet om de vuxnas 
handlingar och om samhällets funktioner så utför dem de vuxnas 
roller fullt medvetet i sin lek. I sexårsåldern gör barnen som de 
vuxna i leken men blir sakta medveten om vuxnas kunskaper och 
egenskaper. Detta gör att barnen börjar se sina begränsningar och 
är inte nöjd genom att endast utföra handlingen i lek, de vill själv 
kunna och veta allt. Detta är första tecknet på ett nytt medvetet 
motiv, motivet för att lära. 
 
   2. Den intellektuella egocentriciteten minskar. 
 
Graden av egocentricitet minskas i takt med att det som barnet 
sysselsätter sig med upplevs som meningsfullt och att de är 
motiverade. Detta kan ske via rollspel och rollekar. Att ta på sig en 
roll betyder att barnet måste leva sig in i andras perspektiv och 
betraktar sig själv från en annan människas situation och 
synvinkel. 



 
   3.Utveckling från åskådligt tänkande till modelltänkande. 
 
Barnen tillägnar sig omvärlden genom sin lek-, tecknings-, 
modellerings och byggverksamhet. Det uppstår en insikt som är 
åskådlig. Barnets perception får åskådliga förhållanden och ger 
relationer mellan tingen. Detta är ett förstadium till det abstrakta 
och teoretiska tänkandet som sker långt senare.  En 
utvecklingsprocess som skapar ett behov av kunskap och 
kompetens av teoretisk karaktär hos barnet sker i teckning eller lek 
och framställer en allmän modell. 
 
 
   4. Handling, språk, tänkande  tänkande, språk, handling 
 
Mindre barn handlar innan de tänker. I takt med att barnets yttre 
handlingar omvandlas till inre psykiska processer börjar barnen 
tänka innan de handlar. Med ökade lekerfarenheter börjar barnen 
diskutera lekhandlingarna innan de påbörjar leken. I leken lär sig 
barnet ordningsföljden tänkande, språk, handling. I pedagogiska 
utvecklingen handling, språk och tänkande riktar barnet 
uppmärksamheten mot väsentliga aspekter i det vi undersöker och 
får sedan omsätta sina intryck i symbolspråk. Det bidrar till en 
utveckling till ordningsföljden tänkande, språk, handling. 

 
   5. Utveckling från oöverlagd till medveten och överlagd  
handling. 
 
Barnen blir medvetna om hur en handling ska utföras och har en 
modell eller ett mönster som används för att utföra handlingen 
bättre. Det är medvetna handlingar som är inriktade mot ett 
bestämt mål som kräver stora ansträngningar att uppnå. Här 
präglas viljehandlingar av medvetna beslut som utvecklar 
egenskaper som exempelvis självständighet och självbehärskning. 
 
   6. Utveckling av en ny kvalitet i barnets kommunikations-   
kompetens. 
 
I samspel med flera människor söker barnen uppnå nya mål. De 
använder de vuxna för att lära sig förstå tingen och hur de 
fungerar. I sexårsåldern ändrar de intressen från tingen till 
människor, deras liv, verksamhet och personlighet. Därför att 
barnen vill komma underfund med de vuxnas tankar, känslor och 
attityder och barnen anstränger sig för att försöka förstå hur den 
vuxne tänker. Barnen ändrar sin egen uppfattning och det är inte så 
viktigt att barnet längre har rätt. Barnet är inte längre beroende av 
den vuxnes uppbackning (Boström, 2001). 

 
 

   



  Lek och lärande 
 
Begreppen lek och lärande vilar av tradition på olika synsätt och 
olika teorier. Lärande har av tradition knutits till överförande av 
kunskap från en generation till en annan och då ofta i form av 
institutionellt lärande. Lärande handlar alltså om yttre påverkan. 
Leken har ett helt annat ursprung än lärandet (Pramling, 2003). 
 
Lindqvist (1996) skriver att Qvarsell har under flera år fört samtal 
med barn i åldern 6-13 år om fritid, kultur och skola. Att lek och 
skola inte hör ihop, framgår klart i hennes undersökning. Skolan 
betraktas som nyttig men ofta tråkig och hör ihop med inlärning. 
Det nyttiga behöver inte vara begripligt eller meningsfullt och 
lågstadiebarnen hade svårt att svara på vad dom lärde sig i skolan. 
Leken är viktig, men den är å andra sidan inte något man lär sig av, 
anser barnen.  
 
”Qvarsells analys visar att barnen skiljer mellan barnkultur och 
skolkultur, där lek och eget initiativ utmärker barnkulturen, och 
ämnen, färdigheter och tvång är skolans kännetecken”. (Lindqvist, 
1996:59)  
 
Enligt Pramling (2003) så kan barn skilja mellan fantasi och  
verklighet och som en konsekvens, så måste det som är på låtsas,   
involvera handlingar eller händelser som inte är de samma som 
verkligheten. Detta innebär att barn inte kan låtsas att de är 
sigsjälva, vilket de ju är. Någon som låtsas att han sover kan bara 
göra detta om han inte sover. Även om barn kan skilja på 
verklighet och fantasi så är det i detta gränsland som kreativa 
tankar föds, och där det ena berikar det andra.  
 
Om man tar barns perspektiv som utgångspunkt för lärande i 
förskolan kan man konstatera att det inte med lätthet går att skilja 
mellan lek och lärande. Det blir helt enkelt omöjligt att veta när 
barn låter tankarna, fantasin eller kreativiteten vandra iväg och det 
går då inte att skilja mellan lek och lärande. Lek och lärande är en 
fråga om att vara här och nu, samtidigt kunna överskrida, föreställa 
sig och vara innovatör. Nyare studier visar att barn skapar nytt och 
improviserat i leken. 

 
Pramling (2003) skriver att när Fröbel introducerade lek i 
förskolan var det just för att visa på att små barn behövde ge 
uttryck för en inre verksamhetsdrift. Barn hade alltså ett behov 
som skulle tillfredsställas i lekens form. Leken har sedan följt med 
genom historien som en självklar del av barns liv i förskolan. När 
sedan begreppet lärande anammades även för de yngsta barnen 
kom man att tala om lek som en del av lärandet, barn lär sig också 
när de leker. När barn leker gör de inte detta för att lära sig något, 
leken är inte instrumentell för barnet. I skolsammanhang är 
lärandet oftast instrumentellt och är satt att göra olika saker, just 



för att lära sig. I fenomenen lek och lärande ligger på så sätt en 
problematik i det att i ena fallet har läraren en intention om något 
barnet skall lära, i det andra har barnet en intention att leka, tar 
man barns eller vuxnas perspektiv?  
 
Läraren har en intention om något som skall läras medan det för 
barnet handlar om en verksamhet eller ett engagemang.  
Kreativitet och lärande är två fenomen som vi anser vara 
sammanflätande och beroende av varandra. Det är den mest 
centrala kärnan i lärandet just i den kreativa skapande delen. För 
att fostra denna typ av lärande måste barn uppmuntras att testa och 
tänja gränserna för sin egen förmåga. De måste få möjlighet att 
upptäcka och vidmakthålla den lekfulla glädjen av att vara kreativ. 
Därför måste barns lek tas på allvar. De lär sig helt enkelt att leva 
genom att leka.  
 
”Vidare måste barn tillåtas att ta kontroll över sin egen 
lärandeprocess genom att de får definiera projekt själva som de 
upplever viktiga, meningsfulla och spännande, vilket forskare 
hävdar att barn gör i leken. Barn måste lära sig lära och erbjudas 
en mångfald av lärandemiljöer.” (Pramling, 2003, s.209).  

 
 
Läs- och skrivinlärning genom lek 
 
Moyles (1995) anser att lek som baseras på verkliga upplevelser 
utgör många värdefulla möjligheter för barn att experimentera med 
och använda läsning och skrivning på många olika men väl 
underbyggda sätt. Det möjliggör för barn att uppleva ett brett 
spektrum av situationer då läsning och skrivning ingår på ett 
naturligt sätt. Genom att förse barn med relevant tryckt material, 
när de leker, får barn möjlighet att uppleva läs- skrivinlärning på 
ett meningsfullt och målinriktat sätt i lämpliga sammanhang. 
Läsning och skrivning används för vad som är lämpligt i leken, 
exempelvis besök på sjukhus, affär, restaurang mm. Läs och 
skrivkunnighet uppstår eftersom den behövs i lekens sammanhang, 
inte därför att undervisningen kräver det. I leken är det barnen som 
avgör hur man använder läsning och skrivning, när barnen får valet 
blir inlärningen en aktivitet som är mer energigivande. De styrs 
inte av att en sida i en arbetsbok riktar in sig på läsning och 
skrivning. Leken möjliggör för barn att samarbeta kring att lära sig 
läsa och skriva, barn kan hjälpa andra barn att lära sig läsa och 
skriva.  
 
Lekar och spel har tre stora fördelar anser Kaye (1996). För det 
första kan man utnyttja dem för att undervisa i nästan alla 
färdigheter som en nybörjare i läsning behöver lära sig. Andra 
fördelen är att lekar är roliga. De stödjer sig på en förmåga som 
alla barn har i överflöd, nämligen förmågan att leka. När barn leker 
minskar deras motstånd att lära sig saker och deras villighet att 



lägga manken till ökar. De suger åt sig idéer lättare än när de har 
roligt. De leker gärna dessa lekar om och om igen vilket är nyttigt 
när man skall lära sig vissa färdigheter. Lekar får träningen att inte 
bli ett slavgöra. Den tredje fördelen är att leken bidrar till att 
föräldrar engagerar sig mer i sina barns bildning (Kaye, 1996). 
 
 
Matematik genom lek 
 
Griffith säger "Om barnet har problem med matematiken kanske 
jag inte har använt mig av rätt metod" , om detta skriver Moyles 
(1995). 
Alla barn lär sig inte på samma sätt, man blir nog mer 
framgångsrik om man som pedagog använder flera olika metoder.  
 
Rose Griffiths anser att det finns fem nyckelfaktorer; syfte, 
sammanhang, kontroll och ansvar, tid och praktisk aktivitet. 
 
   Syfte: Ett tydligt syfte med vad vi gör, lär oss bättre. Att ha roligt 
är ofta ett tillräckligt motiv för att uppmuntra oss och koncentrera 
oss på en uppgift nog länge för att lära oss något. 
    
   Sammanhang: Matematiken är många gånger ett svårt ämne 
som också är abstrakt för barn. Man behöver hjälpa barnen att 
finna sätt att se länkarna mellan konkreta och abstrakta idéer. 
    
   Kontroll och ansvar: Barn lär sig genom att lösa problem, 
undersöka eller föra resonemang. Barn som lärt sig organisera sin 
lek och sina inlärningsaktiviteter blir troligtvis mer självsäkra och 
kreativa matematiker. 
    
   Tid: Det är viktigt med de matematiska aspekterna som är 
hierarkiska, där förståelsen av varje ny tanke är avhängig av att 
man förstått det föregående. Alla behöver tid för att assimilera nya 
idéer. Det ger barnen en värdefull möjlighet att upprepa saker och 
bemästra handlingar utan någon press att för tidigt gå vidare. 
    
   Praktisk aktivitet: I leken ligger betoningen på praktisk 
aktivitet, inte skrivna resultat. Ett barn som ska kunna utveckla den 
matematiska förståelsen måste ha ett syfte som är användbart och 
kan kopplas ihop med aktiviteter och diskussion. (Moyles, 1995)  
 
Att leka med barn ger pedagogen möjlighet att på ett mer direkt 
sätt undervisa dem samt att diskutera barnets idéer. Upprepad 
användning kan leda till att barn kan fakta utantill. Men om barnen 
glömmer dom så bör de kunna räkna ut varje fakta om igen från 
grunden genom att de förstått processerna. Leken kan stå till tjänst 
med den variation, upprepning, motivation och uthållighet som 
behövs för att till slut förstå och få uppleva att man behärskar 
något (Moyles, 1995:145).  



 
Leken försätter barnet i rätt sinnesstämning för att lära sig svåra 
saker och barn slappnar av under leken och koncentrerar sig. De 
upprepar gärna vissa fakta eller procedurer gång på gång, om 
upprepningen är en del av leken. Barn kastar sig in i lekens värld 
på ett sätt de aldrig skulle göra om det gällde att fylla i sidor i 
arbetsböcker. Rätt utvalda lekar och spel kan hjälpa barn att lära 
sig i stort sett allt de behöver för att klara av elementär matematik. 
Leken befäster redan uppnådda framgångar hos dem som är 
duktiga i matematik och ger stöd åt dem som behöver det (Kaye, 
1994). 
 
 
Kulturer och traditioner i förskola och skola  
 
Vi upplever idag vår tradition på ett annat sätt än vad vi gjorde 
igår. Traditioner bör ses som föränderliga fenomen som ständigt 
återskapas. Med andra ord är människan föremål för sitt eget 
skapande och sin egen förändring. När grunden läggs för en 
tradition som senare skall komma att bli en samhällsinstitution som 
exempelvis skolan börjar allt i att en idé kring utbildningens värde 
och nytta formuleras. När en sådan idé etableras, råder för stunden, 
specifika historiska och sociala existensvillkor. De institutioner 
som man organiserar och förverkligar i form av förskolor och 
skolor ger uttryck för de tankar, föreställningar, normer, 
samhällsregler och den samhällsmoral som råder i ett givet 
samhälle under en given tid. Förändringar kräver att de som arbetar 
inom ramarna för verksamheten har förändrat grunden för sin 
förståelse eller grunder för sina föreställningar om vad arbetet 
egentligen handlar om (Dahlberg & Lenz-Taguchi, 1994).  
 
Förskola och skola har uppstått ur samma samhälleliga behov, att 
uppfostra och utbilda barn. Barn som genom den historiska och 
sociala utvecklingen hamnat utanför ett naturligt fostrans- och 
utbildningssammanhang i samband med att produktionen i allt 
större utsträckning skildes från reproduktion av kunskaper och 
färdigheter. Skolans och förskolans uppgifter är del i den process 
som är en förutsättning för att vårt samhälle skall fortleva och 
utvecklas, nämligen socialisationen av våra barn. 
 
I vårt dagliga samspel med barnen, i alla tänkbara sammanhang för 
vi vidare eller återskapar, reproducerar, vår kultur till nästa 
generation. Utvecklingen av våra västerländska samhällen har 
inneburit en tilltagande komplexitet och en successivt ökad 
arbetsdelning. Denna utveckling har inneburit att produktionen och 
reproduktionen har blivit skiljda från varandra. Skolor och 
förskolor har skapats för att successivt överta en större del av 
kunskapsöverföringen till nästa generation. När man studerar 
förskolan eller skolan ur ett socialisatoriskt 
konstruktionsperspektiv framträder i varje tid bilden av den 



människo- och kunskapssyn som är rådande. Med tiden förändras 
innehållet i det vi vet och kan, det sätt på vilket vi förstår och 
tolkar vår omvärld. Utifrån detta fattas nya beslut och förändringar 
genomförs i samhället och i utbildningsinstitutionerna. 
Förändringen i samhället har gradvis blivit alltmer osynligt och 
svårgripbart. Förändringar i valet av innehåll och mål, vilken 
kunskap och vilka färdigheter som vi vill överföra till nästa 
generation. Hur vi organiserar dessa kunskaper och färdigheter, 
exempelvis i ämnesområden och vilka metoder och arbetssätt man 
väljer för hur man lär ut dessa kunskaper och färdigheter. Det finns 
många krafter som styr samhälleliga institutioner. En av dessa 
svåridentifierade och komplicerade krafter som alltid finns 
närvarande i samband med förändringsarbetet är traditionen  
(Dahlberg & Lenz-Taguchi, 1994).  
 
Om man vill uppnå en långsiktig utveckling av förskolans och 
skolans pedagogiska arbete måste ett förändringsarbete ta sin 
utgångspunkt i en gemensam syn på barnet, lärandet och 
kunskapen. Detta förutsätter en medveten strävan efter att nå en 
verklig mötesplats. En mötesplats där förskola och skola har en 
liknande syn på det lärande barnet, pedagogens roll och på det 
pedagogiska arbetet som bygger på en gemensam värdebas. 
Tanken är inte att presentera en ny modell eller pedagogisk metod. 
Det handlar om att skapa en diskussion om ett förverkligande av 
ett förhållningssätt till barn, lärande och kunskap och därmed 
också till själva innehållet och arbetssättet men också till den 
värdebas som skall genomsyra den pedagogiska praktiken. 
 
 ”Idén om det kultur- och kunskapsskapandet barnet bygger på en 
respekt för barnet som ett kompetent och nyfiket barn, ett barn som 
är fyllt av lust att lära, att utforska och utvecklas som människa, i 
en aktiv relation till andra människor”. (Dahlberg & Lanz-
Taguchi 1994, s.22) 
 
För att uppnå en samverkan mellan förskola och skola krävs att 
man tydliggör värde- och maktrelationer som finns i de båda 
institutionsformerna. Detta förutsätter att man åskådliggör och tar 
ställning till frågor som rör arbetslaget och andra samarbetsformer. 
Frågor om status, prestige, lönesättningar och andra avtal är 
mycket viktiga att diskutera redan i inledningsskedet. De studier 
som tidigare analyserat samverkan mellan förskola och skola visar 
att skolans kultur dominerar över förskolans vad gäller status och 
prestige (Dahlberg &  Lanz-Taguchi, 1994). 
 
 
 
 
 
 

 



Syn på barnet, från förr till idag. 
 
Dahlberg, Lenz-Taguchi (1994) skriver att i en historisk analys av 
skolverket angående utbildning framkommer att synen på barnet i 
skolan och i förskolan är en konstruktion av dagens rådande kultur 
och sociala förhållanden. Detta påverkas av den kunskap om 
människan som är rådande och hur den tolkas och används. Synen 
på barnet i en viss tid är också resultatet av de val som görs när 
man organiserar och förverkligar de institutioner som barnen skall 
leva i. Hur förskola och skola skall utformas är i grunden en 
politisk fråga men valet är också beroende av hur väl alternativ och 
beslutsområden kan beskrivas, analyseras och förstås utifrån det 
perspektiv som innebär att vi idag är delaktiga i skapandet av 
morgondagens människa och samhälle. Förskolan och skolans 
traditioner med de föreliggande risker och möjligheter som idag 
finns i ett utvecklingsarbete, skall ligga till grund för framtida 
beslut. Den sociala konstruktionen av barnet har stor betydelse för 
hur skolan byggs upp organisatoriskt, det vill säga den ordning 
som tillskapas. I förskolan är synen på barnet det vi kallar barnet 
som natur medan barnet som kultur- och kunskapsåterskapare i 
större utsträckning finns i skolan (Dahlberg & Lenz-Taguchi 
1994). 
 
Pramling (2003) skriver att barn lär sig genom att vara aktiva tycks 
alla teorier var överens om. Ibland annat Montessori-pedagogiken 
handlar detta om en inre verksamhetsdrift. I dialogpedagogiken 
och Reggio Emiliapedagogiken är det samspelet och interaktionen 
med omvärlden som aktiviteten uppstår. Aktiviteter följer en skala 
från en biologisk drift till ett socialt samspel, eller från individ till 
miljö och sociala relationer. Detta kan också ses i 
Montessoripedagogiken där barnet ska befrias känslomässigt. I 
Reggio Emilia är barnet en individ med förmåga och rättigheter. 
Synen på barnen i allmänhet har övergått till demokrati. Barn ses 
idag som individer med rättigheter att vara delaktiga i sitt eget liv 
och sitt eget lärande, vilket också speglas i vår läroplan (Pramling, 
2003).  
 
Bruner, Piaget och Vygotsky hävdar att barns tänkande börjar med 
händerna. Genom motorisk träning förbättras barnens läs- och 
skrivinlärning för att stimulera högerhjärnans utveckling och 
därmed lägga en grund för den artistisk-konstnärliga insikten och 
poetiska klarsyn som är ett komplement till den vetenskapliga 
objektiviteten (Nordlund et al, 2001). 
  
Varje barns erfarenheter, kulturellt, socialt och psykologiskt, måste 
tas hänsyn till, det gäller att fånga barns intresse och få dem 
engagerade. Kanske är det just pga att barn är annorlunda än vuxna 
i sitt förhållningssätt till sin omvärld som all denna energi genom 
historien ägnats åt i lärandets akt (Pramling, 2003).  
 



För att skapa en mötesplats där både förskollärare och 
lågstadielärare ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska praktik 
bör man utgå från att barnet är ett kompetent och förmöget barn, 
ett rikt barn, som är delaktig i skapandet av sin egen person och sin 
egen kunskap, det kultur- och kunskapsskapandet barnet. I den 
pedagogiska verksamheten präglas detta förhållningssätt av en 
forskande, reflekterande och analyserande inställning (Dahlberg & 
Lenz-Taguchi, 1994). 
 

 
                        Synen på pedagogen och dess roll. 

 
Pramling skriver att handlandet i den pedagogiska praktiken i 
skolan och förskolan kan uppfattas att i stor utsträckning bli en 
vanehandling, som markerar identitet och tillhörighet samtidigt 
som den skapar trygghet i arbetet och i gruppen. I sekel har lärare 
möblerat klassrummet med sig själv i centrum. Detta ses som ett 
uttryck för en tradition, som i grund och botten handlar om 
möjligheten att upprätthålla social kontroll mellan lärare och elev i 
klassrummet. Vi pedagoger måste se till att skapa förutsättningar 
för lek eftersom den inte utvecklas av sig självt.  
 
Vi framhåller Vygotskys teori om att vi pedagoger måste se till den 
proximala utvecklingszonen, nämligen att vi lägger ribban snäppet 
ovanför barnet utvecklingsnivå. Det får inte vara för svårt eller för 
lätt, barnet tappar då lätt motivationen. Vi pedagoger bör utforma 
metoder i verksamheten där barnen lär känna föremålens verkliga 
natur. Barnen skall få experimentera och forska sig fram till en 
meningsfull och personlig upplevelse. Och att när det behövs ge 
stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse. Maria 
Montessori menar att all onödig hjälp är ett hinder i barns 
utveckling. Man kan anta att metoderna för att få barn att ge 
uttryck för och vilja kommunicera sitt sätt att erfara något är 
många.  
 
”Däremot är vuxnas sätt att förhålla sig inte oändliga, utan kräver 
framförallt en tillåtande och intresserad attityd och en vilja att 
lära sig om varje barns sätt att tänka. Barn måste få reflektera och 
associera fritt och känna att det är just detta som räknas och inte 
presterandet av ett förutbestämt svar” (Pramling, 2003).  
 
Som lärare bör man låta varje barns erfarenheter och tankar 
komma till uttryck, vilket vi menar är förskolepedagogikens 
bidrag, men att bestämma innehållet blir då lärarens bidrag. Det 
handlar alltså om att leda eller utmana barnen för att tänka om det 
slag av lärandeobjekt och innehåll som finns i vår läroplan. Det är 
framförallt en pedagogs uppgift. Den vuxne har en nyckelroll att 
hjälpa barn att lära sig och utmana deras tänkande. De vuxna 
skapar ramar och inspirerar lekprocessen. Det kan man göra på 
följande sätt, i varje klassrum bör det finnas lekhörnor med olika 



innehåll, som kan inspirera till lek. Det kan vara postkontor, 
järnvägsstation, bank och hotell mm, miljöer för sociala relationer 
och praktiska handlingar. Detta skapar miljöer där barn på ett 
naturligt sätt kan skriva och läsa i leken. Lekpedagogiken utarbetas 
till varje ämne. I naturvetenskap påminner idéerna om experiment 
med frågeställningar som exempelvis hur kan man få glödlampor 
att lysa. I lek och matematik bygger man en järnväg och inreder en 
affär. Dessutom konstruerar man tärningsspel med olika 
matematiska regler (Lindqvist, 1996).  
 
Moyles (1995) skriver om Katz som menar att leka med barn ger 
pedagogen möjlighet att på ett mer direkt sätt undervisa dem samt 
att diskutera barnets idéer. Katz har påvisat ett tillvägagångssätt för 
en kvalitativ utvärdering av undervisningen och hävdar att 
pedagoger endast bör acceptera en modell som passar uppgiften i 
fråga. Hennes två huvudperspektiv är:  
 
   1. Uppifrån - perspektivet där hon tar hänsyn till sådant som 
andelen vuxna i förhållande till barn, personalens lämplighet, 
resursernas kvalitativa värde, säkerheten och miljön; 
 
   2. Nerifrån - perspektivet som utgår ifrån: "Hur känns det att 
vara barn i den här miljön?" som grunden för utvärdering.  
 
Man tänker igenom det kvalitativa värdet av lekinsatserna i 
klassrummet. Därefter sätter man ramarna för lek och sätter barnets 
perspektiv under granskning. Om man använder nerifrån modellen 
tycks förmedlingspedagogik i klassrummet under de första 
skolåren vara helt olämpligt. För att förse barn med en 
inlärningsmiljö där deras utvecklingspsykologiska behov 
tillgodoses och där aktiv inlärning sker, tycks leken vara det mest 
naturliga och lämpliga verktyget. Allt för sällan lyckas dock lärare 
bemöta beskyllningar att lek är slöseri med tid och en biprodukt till 
lättja hos den vuxne! Sorgligt nog är detta den uppfattning som en 
stor del av allmänheten har (Moyles, 1995). 
 
I stort sett har man samma syn på pedagogen som synen på det 
kultur- och kunskapsskapande barnet. Pedagogen ser det som sin 
uppgift i den kunskapsskapande processen att vara medresenär, 
vägledare, handledare och som ger information om resans riktning 
inför den fortsatta resan och om vartannat ge stimulans och 
dragkraft. Men det kräver en reflekterande praktiker som kan 
fungera som inspiratör och via dokumentation tillsammans med 
sina kollegor skapar möjlighet och utrymmer till en kritisk men 
levande diskussion kring den pedagogiska praktiken och dess 
förutsättningar (Dahlberg & Lenz-Taguchi, 1994). 
  
Om vi som pedagoger verkligen tar ställning för leken som en 
viktig process i samband med barns inlärning, kommer vi i det 
klimat som nu råder utan tvivel att behöva rättfärdiga insatser för 



lek och även definiera och ibland försvara användningen av ordet 
lek i undervisningssammanhang (Lindqvist, 1996). Nu är det dags, 
och kanske nästan för sent, för lärarna att ta itu med kritikerna, rakt 
på sak, och förespråka en undervisning under de första skolåren 
som sätter barn och deras utvecklingspsykologiska behov i 
centrum (Moyles, 1995). 
 
 
 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                    Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärarna använder 
leken som verktyg i undervisningen i skolans tidiga år.  
 
Med lek menar vi att verksamheten skall ha lekens karaktär, då i 
form av lek i undervisningen exempelvis med mattespel, 
mattesagor, problemlösningar. Eleverna kan exempelvis  

• forma bokstäver med kroppen,  
• i lera,  
• rita i sand,  
• sortera bönor, pärlor i former, storlekar och räkna dem. 

 
 

 Frågeställningar 
 

• Hur används leken i skolan? 
 
• Hur ser lärarna på leken i skolan?  

 
• Använder lärarna leken som belöning?  
 
• Finns leken medvetet integrerat i undervisningen? 

 
 
 Avgränsningar 
 
I vårt examensarbete har vi valt att begränsa oss till att studera 
inlärning under lek/lustfyllda former under de tidiga åren i skolan, 
även om det är viktigt att det lustfyllda finns med i skolans alla år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Metod 
 
Vi har vänt oss till lärare i de tidiga åren i skolan med enkäter för 
att få deras syn på lekens betydelse. Genom en enkätundersökning 
får vi en översiktlig bild. Enkätundersökningens resultat har vi 
sammanställt och redovisat genom att precisera ordagrant deras 
svar. Dessa svar finns som bilaga. Därefter har vi följt upp med tre 
intervjuer. Vi har gjort en metodtriangulering som ”innebär att 
man använder flera metoder för att samla in data om samma 
aspekt om verkligheten” (Stensmo, 2002).  I en metodtriangulering 
används enkätundersökning samt intervjuer vilket vi anser stärker 
undersökningens resultat. Som stöd för strukturen i vårt 
examensarbete har vi använt bl a Kvale (1997), Patel & Davidson 
(1991) och Stensmo (2002). 
 

Genomförande 
 
Enkäterna skickades till 15 lärare i de tidiga åren i Luleå, Kiruna 
och Sundsvall kommuner. Enkäterna har skickats via e-post, 
urvalet har skett genom att deras e-mail adresser funnits 
tillgängliga på Internet. Intervjuerna har genomförts med lärare 
som undervisar elever i de tidiga åren och de som vid förfrågan var 
villiga att delta i vår intervju-undersökning. De intervjuade var tre 
kvinnor som har arbetat sex, 10 och 34 år.  De hade 15, 17 och 17 
elever i respektive klasser. Intervjuerna har genomförts med 
bandspelare för att sedan skrivas ner och redovisas. Intervjuerna 
genomfördes i respektive lärares klassrum. Detta för att få en 
känsla av deras klassrumsmiljö och för att få en bild av vad lärarna 
talade om.  
 

”Genom att hålla till i den miljö där intervjun ska genomföras 
kommer man in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och 
maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad de intervjuade 

kommer att tala om”. (Kvale, 1997,92) 
 

Enkäter och intervjufrågorna finns som bilagor.  
 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Till enkäten följde ett informationsbrev där de svarande lovades att 
enkäterna skulle behandlas konfidentiellt. När enkäterna behandlas 
konfidentiellt menas att vi vet vem vi fått svar från och att det är 
bara vi intervjuare som har tillgång till de uppgifterna (Patel & 
Davidsson, 1994).  
 
Även intervjuerna behandlas konfidentiellt och respondenterna fick 
välja tid och plats för intervjun. Vi garanterade även att 
intervjumaterialet skulle förstöras efter sammanställning. 



                        Enkätens utformning 
 
Enkäten består av 12 frågor. Vi har använt oss av både slutna och 
öppna frågor. Slutna frågor, dvs frågor med fasta svarsalternativ 
där informanten besvarar frågan genom att kryssa i 
svarsalternativen. Frågor med fasta svarsalternativ ger ett objektivt 
intryck och är lätta att besvara och bearbeta. Vi har även använt 
oss av öppna frågor, dvs frågor som vi vill ha mer utförliga svar på 
(Stensmo, 2002). 
 
 
Intervjufrågornas utformning 
 
Vi har följt upp enkäten med intervjuer där vi använt oss av frågor 
som också finns i enkäten. Under intervjuerna har vi använt oss av 
ljudbandspelare.  
 
”I och med ljudbandspelare så är verkligheten lagrad och vi kan 

ta den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss om 
att vi har uppfattat allt korrekt.” (Patel & Davidson, 1991:87) 

 
Intervjumaterialet har överförts från talspråk till skriftspråk. 
 
 
Tidsplan 
 
Vi hade från början en bestämd uppfattning om vad vårt arbete 
skulle handla om. Vårt PM skickades in i god tid, därefter följdes 
fyra veckors väntan på godkännandet av vårt PM och då utsågs 
även en handledare. Sedan vårt slutarbete skickats in så fick vi 
vänta ytterligare fyra veckor innan klartecken gavs. Vi kunde 
därför inte examinera oss i januari, vilket var vårt mål, utan fick 
examinera oss i mars istället. 
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Resultat  
 
I vår enkätundersökning skickade vi ut 15 enkäter. Av dessa 
svarade tio lärare. Därefter intervjuades tre lärare för att se om 
enkätresultaten samstämde. 
 
 
Tabell 1. Sammanställning av enkätens slutna frågor.   
 

Fråga Instämmer inte alls …………. …………. ………….. ………….. 
Instämmer 
helt 

4. Tycker barn att       
dagens skola är 
rolig 1 1 0 4 2 2
5. Anser du att lärande-      
Miljön är bra i 
skolan 2 4 1 1 2 0
9. Tycker barnen att       
Leken är viktig i under-      
visningen   0 3 0 1 3 3
10. Används leken efter      
genomförda 
uppgifter 0 3 1 0 2 4
12. Är det viktigt att       
stimulera de olika sinnena     0  0 0 0 1 9

 
 
 
Lärarnas arbetsmetod och faktorer som påverkar 
undervisningen 
 
De flesta lärarna var överens om att klasstorleken och 
klassammansättningen påverkade kvaliteten i undervisningen. I en 
mindre klass och homogen gruppsammansättning ansåg lärarna att 
man hade möjligheten att nå varje enskilt barn i undervisningen, 
man hade då större möjlighet att hjälpa barn med koncentrations- 
och inlärningsproblem. De lärare som hade större klasser ansåg att 
tiden inte räcker till att hjälpa varje enskilt barn, speciellt barn med 
större behov av hjälp.  
 
Resurser och tillgång till lokaler var också faktorer som påverkade 
undervisningen negativt på grund av att man inte hade möjlighet 
att dela upp klassen i mindre grupper. Vi ser att det finns en 
blandning av lärarna, från att vara ”gammalmodig”, dvs 
traditionellt lärande,  till att vara en lärare med ”nytänkande”, 
provar nya idéer och metoder.  
 
Nästan alla lärare börjar med att arbeta med gruppen och tränar på 
den sociala biten. Tillsammans med barnen arbetar man fram 
normer och regler i klassrummet för att barnen skall känna sig 
trygga. Många lärare arbetar med att stärka barnet och dess 
motivation. En lärare uttrycker att hon känner sig som en 



handledare, som sparkar och puffar på hela tiden. Vi ser även att 
det finns en stor variation i sättet att undervisa. Från att ha 
tyngdpunkten förlagd i arbetsböcker till att själv göra material i 
matematik och läs- och skrivinlärning där man har anpassat 
arbetsscheman i nivåer beroende på de olika utvecklingsnivåerna 
hos barnen. I undervisningen försöker man att ha varierande 
metoder vid läs- och skrivinlärning samt matematik för att försöka 
nå de flesta elever. 

 
”Jag vill nog beskriva det som att jag vill försöka att se varje barn, 
att de får jobba utifrån 
 sina förutsättningar” 
 
”Alla gör inte samma saker, det tycker jag att man måste vara 
noga med.” 
 
Endast en lärare berättar att hon arbetar med portfolio, för att 
kunna visa på barnens utveckling samt ha den som en grund för 
utvecklingssamtal. Alla lärare poängterar vikten av en positiv syn 
på skolan och ett bra samarbete med föräldrarna. 
 
 
Lärarnas syn på leken i undervisningen 
 
Alla lärare tycker att leken är mycket viktig men synen på vad lek 
är och hur den integreras i undervisningen varierar kraftigt.  
 
”När jag ser att de kört fast i matematik får de använda sig av 
fingrarna, pengar och klossar” 
 
”Leken är jätteviktig, jag har en förskolelärare som tar halva 
klassen…jag tycker förskolelärarens kompetens är ovärderlig för 
oss dör den tycker jag inte att vi har i vår utbildning. Och när man 
jobbar i de lägre åren så behövs deras kompetens verkligen för att 
få in mera lek i det dem gör.” 

  
En del benämner lek alltifrån att bolla till motoriska övningar som 
anses ingå i undervisningen medan en del använder sig av att träna 
finmotoriken såsom att plocka pärlor med pincett, flirtkulor med 
tång, hitta geometriska figurer i påsar, sortera och klassificera. När 
barnen arbetar med alfabetet används i undervisningen salt, vatten, 
lera och vaxsnören mm. Barnen tränar grovmotoriken, matematik 
och svenska, med hjälp av rörelsekort.  
 
När matematiken introduceras använder sig flera lärare av att 
bygga upp en affär. Barnen använder sig av spel, geobräden, 
gummisnoddar och att bygga med klossar. Barnen får arbeta 
mycket med olika sorters rim och ramsor för att stimulera språket. 
Det finns några lärare som anser att leken bidrar till att klassen blir 
mer orolig och att det ger upphov till stora störningsmoment. Dock 



poängterar de flesta att inlärningen skall bli lustfylld, det ger 
barnen motivation och lär sig lättare och fortare. 
 
”Leken är nödvändig för att skapa en roligare skola” 
 
Det finns en tvetydighet vad gäller synen på leken som belöning. 
Det finns lärare som säger att de använder leken som belöning men 
där leken egentligen genomsyrar hela under-visningen. Sedan finns 
det lärare som nekar till att de använder leken som belöning men 
vid genomförda uppgifter får eleverna hämta rörelsekort, bolla, 
spela spel eller hoppa rep i korridoren.   
 
 
Stimulansen av sinnena i undervisningen 
 
”De ska få prova på olika sätt att lära genom sånger, bilder, måla, 

klippa, klistra, rörelser” 
 

Alla lärare anser av stimulansen av de olika sinnena är en viktig 
del i undervisningen. Men på frågan hur de gjorde för att stimulera 
de olika sinnena fick vi väldigt varierande svar. De använder 
metoder såsom ljudmemory, filmburkar med olika innehåll i som 
skall paras ihop, luktar och smakar på olika saker, känseln i form 
av att skicka meddelande genom handtryckning, avslappning med 
och utan musik, massage och beröring.  
 
Eleverna får bygga bokstäver med sina kroppar, göra bokstäver 
med hopprep och kapplastavar mm. Eleverna får lyssna på sagor 
där de sedan får göra känslan eller upplevelsen till sagan, allt från 
vattenfärg till dramatisering. Barnen ska helst både se, känna och 
ta på det som ska läras in.  
 
”De skall också ha hört det jag säger eller exempelvis ha sett en 
film i ämnet. Om vi leker så kan de också komma ihåg det bättre 
för att det är förknippat med något roligt och barnen förstår ju inte 
att vi håller på med inlärning, vilket vi då får synliggöra för dem 
så att de blir medvetna om vad de lärt sig.”   
 
 
Bemötande av föräldrar och kolleger 
 
”Man vill ju inte bara leka för då vet jag att föräldrarna reagerar, 
de vill att barnen ska lära sig att läsa och räkna” 
 
Lärarna har inte mött någon speciell kritik från varken föräldrar 
eller kollegor när de har integrerat leken i undervisningen. En 
lärare motiverar varför de inte mött någon kritik från kollegor med 
att alla leker, att leka är inte något speciellt fast man kan ju inte 
leka hela dagarna.    

 



                   Diskussion 
 
 

Reliabilitet och Validitet 
 
Med reliabilitet menas instrumentets tillförlitlighet och i vilken 
grad olika faktorer kan ha påverkat resultatet. Med validitet avses 
den utsträckning ett mätinstrument mäter det som är avsett att mäta 
(Patel & Davidson, 1994).  
 
Reliabiliteten i intervjuerna anses vara hög eftersom vi efter 
utskrift skickat dessa till respondenterna för redigering. 
Reliabiliteten i en intervju bestäms av noggrannheten i utskriften.  
 
Reliabiliteten, att man studerat det man avsåg att studera, hur väl 
översättning från talspråk till skriftspråk gjordes vid utskriften, 
anser vi också vara hög eftersom respondenterna inte haft något att 
invända.   
 
Validiteten i vårt arbete anser vi vara hög på grund av att vi 
använde oss av en metodtriangulering som innebar att man 
använder flera metoder för att samla in data om samma aspekt av 
verkligheten (Stensmo, 2002). 
 

 
  Resultatdiskussion 

 

Enkätsvaren visar att övervägande delen av lärarna anser att barn 
idag tycker att skolan är rolig men att lärandemiljön inte är bra. 
Många lärare svarade att de i sin undervisning arbetar 
individanpassat, de försöker vara kreativa och försöker variera 
undervisningen. Lärarna strävar efter att arbeta lustfyllt för att 
skapa glädje och motivation. De flesta lärare anser att 
resursbehovet, klasstorleken och lokalerna är de viktigaste 
faktorerna som påverkar sättet att undervisa. Hälften av lärarna 
anser sig nå alla barn och resterande hälften gjorde det inte. Vi 
tycker att några svar är tvetydiga, samma lärare som anger att man 
når alla barn skriver även att tiden inte räcker till för att jobba med 
barn som har inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Vi tror att 
det förmodligen är för att detta arbete är så tidskrävande. Vi ser i 
vår undersökning att lärarna har intentionerna att hinna med och 
hjälpa alla barn men viktiga faktorer som påverkar undervisningen 
är klassammansättningen och att tiden inte räcker till. Dock säger 
läroplanen att hänsyn skall tas till elevernas förutsättningar och 
behov.  

Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildning. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla. Flertalet av lärarna ser att barnen tycker att leken är en 



viktig del i undervisningen men det finns de som inte instämmer 
alls utan skiljer på vad som är lek och vad som är undervisning. 
Belöning efter genomförda uppgifter används olika av lärarna 
beroende på hur leken integreras i undervisningen.   

En lärare har integrerat leken helt i undervisningen och då blir inte 
leken en belöning utan är ett naturligt inslag i verksamheten. 
Medan de andra särskiljer lek och undervisning och då använder 
lek som belöning efter genomförda uppgifter. Ändå betonar 
samtliga att leken är ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet. Detta 
samstämmer med socialstyrelsen som skrivet att leken 
värdemässigt handlar om något man gör när man är klar med andra 
sysslor som är viktigare, som att arbeta eller att lära sig. Att leken 
är viktig är de flesta överens om, endast en anser att den är av ringa 
betydelse. En lärare tycker att leken är jätteviktig och anser att 
förskolelärarens kompetens är ovärderlig för oss lärare eftersom vi 
inte har den i vår utbildning. Ett antal lärare anser att leken kan 
vara ett störningsmoment, det bidrar till att klassen blir mer orolig, 
men de flesta strävar efter att med leken skapa en roligare skola.   

I läroplanen Lpo 94 och Lpfö 98 skriver man att arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet. Alla lärarna ansåg att det är 
viktigt att stimulera de olika sinnena hos barnen, detta genom att se 
och höra, känna, genom sånger, bilder, måla, klippa, klistrar och 
med rörelser. Dessa exempel var det endast två som svarade på 
men få angav hur man skulle gå tillväga för att stimulera sinnena.  

Intervjuerna visar på att lärare arbetar väldigt olika. I deras 
arbetssätt finns likheter när man formar gruppen, den sociala 
kompetensen. Regler och normer är grundläggande områden under 
de tidiga åren. Skillnaderna består i deras sätt att beskriva hur de 
undervisar. Två har eller kan egentligen inte svara på frågan. En 
lärare svarade att om man bara leker så reagerar föräldrarna 
eftersom att de vill att barnen ska lära sig läsa och räkna. Detta 
synsätt tror vi beror på vad man har för referensram till leken.  

Moyles (1995) skriver att man gör en tydlig åtskillnad mellan det 
som är viktigt när man går i skolan, det ”riktiga jobbet”, att lära sig 
grunderna i läs- och skrivinlärning, och det som är oviktigt ”lek 
eller fritt val”.  

Den tredje läraren har väl beskrivit sitt sätt att integrera leken i 
undervisningen. Hon försöker se varje barn och så får de jobba 
utifrån sina förutsättningar. Hon har gjort ett matteschema och ett 
bokstavsschema. Hon har gjort fyra olika bokstavsscheman 
eftersom barnen ligger på olika nivåer. Barnen har olika moment 
för att använda alla sinnena ex att skriva bokstäver med vatten, 
lera, i salt och använder vaxsnören. Motoriken ingår som en daglig 
aktivitet, även i läs- och skrivinlärningen. Läroplanens mål under 
de tidiga åren anser hon sig nå bättre i sin undervisning genom att 
använda bokstavsspel och tärningsspel. De barn som har kommit 



långt får sätta in egna moment i sitt arbetsschema. Matteschemat 
består av att barnen skall göra siffror på olika sätt och olika 
moment samt mattespel. Hon använder sig också av 
portfoliomodellen, detta för att barnen själva skall kunna se sin 
egen utveckling. Utifrån intervjuerna och klassrumsmiljön så ser vi 
stora skillnader i deras val av arbetsmetoder i undervisningen.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår undersökning konstatera att 
synen på lek tycks skilja mellan dessa lärare. Klasstorleken är en 
viktig faktor som påverkar sättet att undervisa dock skiljer sig 
synen på vad som anses vara en stor klass. En lärare hade 15 elever 
och ansåg detta vara en liten grupp i vilken hon hade varje enskilt 
barn varje dag. En annan lärare hade 17 barn i klassen men ansåg 
att 10 barn var maximalt för att hon skulle kunna hjälpa dem vid ex 
läs- och skrivinlärningen. Vi ser att det kan skilja från lärare till 
lärare i åsikten om vad som är en hanterbar storlek på klassen.  

Barnens personlighetsutveckling tror vi kan ligga till grund för hur 
klassen fungerar därför att barn i sex-sju års åldern ofta är i en 
känslomässig obalans, de tar strid, är trötta och är inte mottagliga 
för uppfostring. Intressen och färdigheter som de tidigare kunnat 
tappar de intresse för. Denna personlighetsutveckling vänder 
senare för en ny psykiskt struktur. Viktigt är också 
föräldrasamverkan, att föräldrar är positivt inställda till skolan. 
Med stöd av läroplanens riktlinjer så anser vi att läraren skall 
samarbeta med hemmen i elevernas fostran. Det är viktigt att som 
lärare klargöra normer och regler som en grund för arbetet och för 
samarbetet. Även att fortlöpande informerar föräldrarna om 
elevernas skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Synen på 
barnen har i allmänhet övergått till demokrati. Idag ses barn som 
individer med rättigheter som att få ta del i sitt eget liv och lärande, 
vilket också speglas i vår läroplan. 

Samarbete mellan arbetslag är viktigt tycker lärarna. I samarbetet 
ska man möta barnen i de olika åldrarna och även arbeta med 
parallellklasser, lärarna ser detta som ett utvecklande arbete men 
tiden räcker inte till. Det finns en lärare som känner mer 
gemenskap att samarbeta ”vertikalt”, från förskoleklass och uppåt. 
Hon ansåg sig få ett större utbyte av det samarbetet eftersom hon 
tycker att förskolelärarens kompetens är ovärderlig för henne 
eftersom hon saknar det i sin utbildning. När man arbetar med de 
tidiga åren så behövs förskolelärarens kompetens för att de får in 
mer lek i det de gör. En annan lärare föredrog att samarbeta med 
parallellklass då hon ansåg sig vinna mer, både tid och planering. 

Vi anser att man bör utveckla skolans pedagogiska arbete där 
utgångspunkten är en gemensam syn på barnet, lärandet och 
kunskapen. Detta förutsätter att medvetet och aktivt sträva efter att 
nå en verklig mötesplats där förskola och skola har en liknande syn 
på det lärande barnet, pedagogens roll och på det pedagogiska 
arbetet. Vi anser att det är viktigt att vi som pedagoger tar ställning 



för leken som en viktig process i samband med barns inlärning. I 
rådande klimat får vi förmodligen både försvara och definiera 
användningen av leken i undervisningssammanhang. Att utgå från 
barns kultur och därigenom se barnet och de erfarenheter som 
barnet bär är kanske den framtida förskolans och skolans allra 
viktigaste utmaning. Det är viktigt att i förskola och skola sträva 
efter en pedagogisk filosofi som ser barnet och utgår från barnet 
och dess erfarenheter och kunskaper, som många gånger förvärvats 
utanför skolan. Det är dessa kunskaper och erfarenheter som 
barnen bär med sig som måste utnyttjas som utgångspunkt för det 
fortsatta lärandet.  
 

 
Sammanfattande diskussion 
 
Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur lärarna ser på leken och 
hur de använder den i undervisningen. Pramling (2003) menar att 
lek kan ses som människans högsta aktivitetsform som å ena sidan 
inte är möjlig att förena med lärande, å andra sidan så ser andra 
möjligheter att integrera lek och lärande.  
 
Vid en analys av resultaten ser vi att många lärare har olika synsätt 
på vad lek är och hur det används i undervisningen. Många 
poängterar att leken är väldigt viktig under de tidiga åren i skolan, 
men ändå används leken mest sporadiskt och inte som ett effektivt 
verktyg i undervisningen. Vi pedagoger måste se till att skapa 
förutsättningar för lek, samt utforma metoder i verksamheten där 
de får känna föremålens verkliga natur. Barnen skall få 
experimentera och forska sig fram till en meningsfull och personlig 
upplevelse.  
Alla som svarat på enkäter och intervjuer har intentionerna att göra 
undervisningen lustfylld men synen på lek och lustfylldhet 
integrerat i undervisningen skiljer sig markant. 
 
Vi stöder Kaye (1994) i det hon skriver om att när barn leker så är 
de mer motiverade till att lära sig. De suger åt sig idéer lättare när 
de har roligt. Och de upprepar lekarna om igen vilket är viktigt när 
man skall lära sig vissa färdigheter såsom matematik och läs- och 
skrivinlärning. När barnen lär genom lek förstår dem inte att det är 
ren undervisning med ett bestämt mål. Rätt utvalda lekar och spel 
kan hjälpa barn att lära sig i stort sett allt de behöver i de 
grundläggande ämnena samt att koncentrationen ökar. Barn kastar 
sig i lekens värld på ett sätt dem aldrig skulle göra om det gällde 
att fylla i sidor i arbetsböcker. (Kaye, 1994)  
 
I Jord för växande (1998) skrivs att leken kan vara ett nästan 
magiskt verktyg, speciellt för barn med svårigheter, då man har 
haft svårt att nå en del barn. Detta är även förankrat i läroplanen 
där det står att skolans uppdrag är att arbete och lek är väsentliga 
delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 



leken stor betydelse för att eleverna skall kunna tillägna sig 
kunskaper.  
 
Dahlberg & Lenz-Taguchi (1994) menar att synen på barnet är inte 
bestående utan föränderlig beroende på den rådande tidens 
samhällskultur och sociala förhållanden.  
 
Synen på barnet påverkar de val som gör när man organiserar och 
genomför förskolor och skolor. Om man vill uppnå en långsiktig 
utveckling av förskolans och skolans pedagogiska arbete måste ett 
förändringsarbete ta sin utgångspunkt i en gemensam syn på 
barnet, lärandet och kunskapen. Detta förutsätter en medveten 
strävan efter att nå en verklig mötesplats där förskolan och skolan 
omfattar en liknande syn på det lärande barnet, pedagogens roll 
och på det pedagogiska arbetet, och som bygger på en gemensam 
värdebas. Det handlar inte om någon ny pedagogisk modell eller 
metod utan det handlar om att få till en diskussion om ett 
gemensamt förhållningssätt till barn, lärande, kunskap, innehåll 
och arbetssätt som skall genomsyra det pedagogiska arbetet. 
(Dahlberg & Lenz-Taguchi, 1994)  
 
Om den pedagogiska verksamheten är lustfylld och barn tycker att 
det är meningsfullt så flyter lek och lärande in i varandra. En bra 
lösning anser vi vara när en grundskolelärare och förskolelärare 
arbetar tillsammans i de tidiga åren. Detta för att grundskoleläraren 
har läs- och skrivinlärningen och nybörjarmatematiken i sin 
utbildning. Förskollärarens utbildning fokuseras på barnets 
helhetssyn samt vikten på lek och lustfyllda former som kan 
användas som ett verktyg i undervisningen. På så tycker vi att de 
olika lärarkategorierna kompletterar varandra i skolan.  
 
Vi samtycker med Dahlberg & Lenz-Taguchi (1994) när de skriver 
för att uppnå en permanent samverkan är viktigt att man tydliggör 
värde- och maktrelationer inom de båda institutionsformerna 
förskola och skola. I arbetslagen måste det finnas konstruktiva 
diskussioner angående arbetslagens utformning och 
samarbetsformer mm.  
Det är även viktigt att frågor såsom status, prestige, lön, arbetstid 
mm klargörs i ett tidigt skede, eftersom vi av erfarenhet vet att 
skolans kultur dominerar över förskolans vad gäller status, 
prestige, arbetstid, planeringstid och lön mm. (Dahlberg & Lenz-
Taguchi, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att undersöka om lärarnas syn på leken i skolan 
förändrats i och med den nya lärarutbildningen. Om man under 
utbildningen poängterar leken och de lustfyllda formerna som ett 
viktigt inslag i undervisningen. Detta poängteras i de olika 
läroplanerna och borde initieras från lärarutbildningarna. 
En annan aspekt som vore intressant att studera är om synen på 
leken i undervisningen skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga 
lärare.  
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      Bilaga 1. 
Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
LUA 302, Ht 2004 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter, Ingegerd Fors och Maria Johansson. Vi skriver denna termin vårt 
examensarbete som handlar om leken i skolan. 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka lekens betydelse i skolans tidiga år. Vi vill undersöka 
hur du som lärare använder leken som verktyg i skolan. Används leken mer idag än den 
gjorde förr. Används leken i undervisningssyfte och/eller i belöningssyfte. 
 
Denna enkät är konfidentiell, dvs att vi vet vem vi fått svar från och det bara är vi intervjuare 
som har tillgång till uppgifterna. Efter arbetets slut kommer enkäterna att förstöras. 
 
Vårt urval av lärare är begränsad, därför är det viktigt för oss att just du svarar på vår 
enkät.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1.   Antal år inom läraryrket  ________________ 
 
2.   Hur lång var din lärarutbildning ___________ 
 
3.  Hur många elever har du i din klass _________st. 
 
 
 
4.  Anser du att barn idag tycker att skolan är rolig   
     ______   ______   ______   ______   ______   ______ 
Instämmer inte alls                                                                                      Instämmer helt 
 
 
5. Anser du att lärandemiljön är bra i skolan 
     ______   ______  ______  ______   ______   ______ 
Instämmer inte alls                                                                                    Instämmer helt 
 
 
 
6.  Hur är ditt sätt att undervisa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
7. Vilka faktorer påverkar ditt sätt att undervisa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
8. Tycker du att du når alla barn i ditt sätt att undervisa? (då även barn med inlärnings- & 
koncentrationssvårigheter etc)?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
9. Ser du om barnen tycker leken är en viktig del i undervisningen 
     ______   ______  ______   ______  ______   ______ 
Instämmer inte alls                                                                                    Instämmer helt 
 
 
 
 
10.  Använder du leken som belöning, efter genomförda uppgifter  
     ______   ______  ______   ______   ______   ______ 
Instämmer inte alls                                                                                     Instämmer helt 
  
 
 
11. Vad har leken för betydelse för dig i undervisningen? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
12. Anser du att det är viktigt att stimulera de olika sinnena hos barnen? 
     ______   ______   ______   ______   ______   ______ 
Instämmer inte alls                                                                                      Instämmer helt 
 
 
 
13. Hur ska man undervisa för att stimulera de olika sinnena hos barnen? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Hur vill du beskriva ditt sätt att arbeta? 
 

 
2. Vilka faktorer påverkar ditt sätt att undervisa? 

 
 

3. Tycker du att du når alla i ditt sätt att undervisa? (då även barn med inlärnings- och 
koncentrationssvårigheter etc) 

 
 

4. Vad har leken för betydelse för dig i undervisningen? 
 
 

5. Ser du om barnen tycker att leken är en viktig del i undervisningen? 
 
 

6. Använder du leken som belöning efter genomförda uppgifter? 
 
 

7. Tycker du att det är viktigt att  man stimulerar de olika sinnena hos barnen? 
 
 

8. Hur skall man undervisa för att stimulera de olika sinnena hos barnen? 
 
 

9. Vilka reaktioner möter du hos kollegor när du använder leken i undervisningen? 
 
 

10. Vilka reaktioner möter du hos föräldrar när du använder leken i undervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




