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Abstract 

Many times it felt as if the children should sit in the classroom and load the knowledge 

provided by the pedagogue. The play as an educational method is easily forgotten and it is 

also the background to this work. The work has been to explore the pedagogues’ thoughts on 

play as an educational method. 

The aim has been to investigate how often play is used in schools as an educational method. 

The aim has been to study how they are using play as well as the pros and cons of educators 

feel that method holds. The survey was conducted using qualitative interviews at four 

different schools scattered within a county. All pedagogues have been active in year three and 

the total number of interviewees was six. 

The results that have emerged have shown that the use of the play as an educational method 

has varied depending on the professional interviewees has held. Most tries daily to include 

play in teaching while others tend to play occasionally. The play can be used for all subjects 

believe some teachers, while others believe that the range is quite narrow. Even play 

pedagogue profession into. Mathematics and sports was considered the substances were the 

easiest to find information to. Advantages of play are the variety offered and the children use 

more senses. Most pedagogues saw no disadvantages, while some might feel that the children 

were very excited and hard to calm down afterwards. 
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Sammandrag 

Många gånger har det upplevts som om barnen ska sitta vid skolbänken och läsa in den 

kunskap som ges av pedagogen. Leken som undervisningsmetod glöms lätt bort och det är 

också bakgrunden till det här arbetet. Arbetet har gått ut på att utforska pedagogers tankar 

kring leken som undervisningsmetod. 

Syftet har varit att undersöka hur ofta leken används i skolan som undervisningsmetod. Syftet 

har också varit att studera hur de använder leken samt de för- och nackdelar pedagoger 

upplever att metoden innehar. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa 

intervjuer på fyra olika spridda skolor inom ett län. Alla pedagoger har varit verksamma inom 

årskurs tre och det totala intervjuantalet blev sex stycken.  

Resultaten som framkommit har visat att användandet av leken som undervisningsmetod har 

varierat beroende på vilket yrke intervjupersonerna har innehaft. De flesta försöker dagligen 

att inkludera leken i undervisningen medan andra endast brukar leken vid enstaka tillfällen. 

Leken kan användas till alla ämnen anser vissa pedagoger, medan andra anser att utbudet är 

ganska smalt. Även här spelar pedagogens yrkesroll in. Matematik och idrott ansågs vara de 

ämnen som det lättast gick att finna uppgifter till. Fördelar med leken är den variation som ges 

och barnen använder sig av fler sinnen. De flesta pedagoger såg inga nackdelar, medan några 

kunde uppleva att barnen blev väldigt uppspelta och svåra att lugna ner efteråt. 

Nyckelord: lek, undervisningsmetod, lustfyllt lärande 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

”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, 

2011, s. 9). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det 

skrivet att det är skolans uppdrag att främja lärandet för individerna som ska leda till 

stimulering att kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 2011, s. 9). 

 

Som ung elev hade jag emellanåt svårt att ta in viss information genom att bara läsa mig till 

det. Träna med praktiska redskap eller genom lekar gjorde det hela lättare, om inte roligare. 

På senare år har jag blivit mer fascinerad över hur och varför leken är en bidragande faktor till 

yngre barns inlärning. Sedan jag började arbeta inom barnomsorgen har jag alltid funderat 

över vad barnen kan lära sig genom lek. Leken ska vara en rolig del i lärandet. Den utgör inte 

bara grunden för en positiv utveckling i skolan, utan också för barnens uppväxt och liv. 

 

Första gången jag fick vara med och leda ett praktiskt arbetspass var det inriktat på 

matematik. Barnen delades in i olika grupper med tre barn i varje grupp. Leken gick ut på att 

barnen skulle samarbeta med varandra genom att via givna siffror se till att de gemensamt 

hade rätt antal kroppsdelar i marken. Exempelvis: Jag gav siffran fyra till en grupp. Barnen 

kunde då komma överens om att två av dem skulle stå på ett ben medan den tredje skulle stå 

på båda benen. Sammanlagt har de då fyra ben i marken och de har då klarat uppgiften. Denna 

uppgift kunde vi också utveckla med matematikuppgifter inom addition och subtraktion. Efter 

lektionen kunde jag se hur barnen beskrev och visade leken för andra på skolan.  

 

Leken borde användas så mycket som möjligt i skolan med tanke på den positiva effekten den 

har. Jag kan dock uppleva att den sällan används som undervisningsmetod, att vi sitter fast i 

det gamla tänket om att sitta tysta vid bänken och läsa. Hur ofta används egentligen leken? 

Upplever pedagogerna samma problem som mig, att vi allt för sällan tar till vara på leken som 

undervisningsmetod? 
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I och med denna dag ökade mitt intresse för lekens påverkan och inlärning. Detta har också 

medverkat till att jag i mitt examensarbete vill ta reda på mer i detta ämne och se vad 

pedagogerna har att säga om leken och dess påverkan som undervisningsmetod. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka lekens betydelse i skolan. Vidare är syftet att undersöka i vilket 

sammanhang leken används. 

 

1.3 Avgränsningar 

I arbetet har vissa specifika avgränsningar gjorts. Intervjupersonerna, strategiskt valda, är de 

pedagoger som arbetar med barnen i skolan och inom fritidsverksamheten i årskurs tre. 

Anledningen till att årskurs tre valdes är att barnen i trean har kommit upp en bit i skolåldern 

och leken är då inte alltid ett självklart alternativ till undervisning för alla pedagoger. 

 

De skolor som valts ligger i ett och samma län. Anledningen till att intervjuerna hålls inom ett 

län beror mycket på att jag själv bor i länet och det underlättar för mig att genomföra 

intervjuerna. De skolor som varit med i arbetet är medvetet valda, detta då skolorna sedan 

tidigare känts till och vart de befunnits.  

 

 

1.4 Frågeställningar 

För att besvara huvudfrågeställningen ställs följande underfrågor: 

 Hur används leken i undervisningssammanhang? 

 Vilka fördelar har leken som undervisningsmetod enligt pedagoger? 

 Vilka nackdelar har leken som undervisningsmetod enligt pedagoger? 

 Hur ofta används leken som undervisningsmetod? 

 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till arbetet, dess syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. I kapitel två framförs tidigare forskning. I kapitel tre introduceras metoden, 
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urvalen, datainsamlingsmetoder, proceduren och intervjufrågorna. I kapitel fyra presenteras 

resultaten från intervjuerna och slutsatsen av dessa. I det femte och sista kapitlet framförs 

diskussionen. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer det att redogöras vilka val och de tillvägagångssätt som gjorts i 

samband med undersökningen för detta arbete. Det kommer också att redogöras för hur 

bearbetningen av den information som framkommit har gått till. 

 

2.1 Urval 

Skolorna har en geografisk spridning i ett och samma län. En av skolorna ligger ganska 

centralt i en storstad medan skola nummer två och tre ligger på en mindre ort med mycket 

skog runt omkring. Den fjärde skolan ligger centralt i en mindre stad. Valet av skolor har 

gjorts genom ett strategiskt urval via att skolorna ligger i samma län samt att de känts till 

sedan tidigare av intervjuaren och vart de befunnits. Detta för att intervjuerna lätt ska kunna 

genomföras. Totala antalet intervjupersoner som bidragit till intervjumaterialet är sex stycken 

med varierade yrken och som arbetar med barn i årskurs tre. Yrkena består av klasslärare, 

fritidspedagoger, förskolelärare samt resurslärare. Johansson & Svedner (2010) påpekar att 

det är en fördel att välja personer med blandade yrken då de också har olika erfarenheter. 

Detta ger en ökad chans till att få med olika viktiga uppfattningar och varianter från 

intervjupersonerna (s. 39). 

När det gäller intervjupersonerna har det gjorts ett strategiskt urval i vilken årskurs 

pedagogerna ska arbeta i. Deras roll i arbetet har inte haft någon större påverkan, förutom det 

att deras varierade yrken har haft sitt värde i undersökningen med olika erfarenheter. Däremot 

kön eller anställningstid har inte påverkat urvalet. 

Att intervjuerna gjorts på fyra olika skolor har gett en chans att få med eventuellt olika 

respons och tankar kring ämnet.  

 

Eftersom intervjupersonerna och skolorna har lovats anonymitet kommer alla namn att 

fingeras i arbetet, detta för att värna om rätten till att vara anonym samt deras integritet. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Den undersökningsmetod som valdes för att få svar på frågeställningen är intervjuer. Frågorna 

kan ses i bilaga 2. Den intervjutyp som valts att genomföras är den kvalitativa intervjun. I den 

kvalitativa intervjun ges intervjupersonen ett större utrymme till att kunna ge fullständiga svar 
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med sina egna ord. Enligt Patel & Davidson (2003) är syftet med den kvalitativa intervjun att 

kunna upptäcka egenskaper och beskaffenheter. Man vill exempelvis få reda på den 

intervjuades uppfattningar om någonting (s. 78). 

I en kvalitativ intervju finns alltid en viss nivå av standardisering där svaren har sina egna ord. 

I de intervjuer som gjorts har standardiseringen haft en hög grad av strukturering. Detta 

innebär att frågorna har ställts i en bestämd ordning till intervjupersonen (Patel & Davidson, 

2003, s. 78). 

Att välja kvalitativa intervjuer kan också ha sina problem nämner Johansson och Svedner 

(2010). Att endast använda kvalitativa intervjuer i arbeten kan leda till bristfälliga kunskaper 

om hur denna metod ska användas för datainsamling och resultatredovisning. I slutändan kan 

man se en gemensam liknelse för dessa intervjuer och det är att intervjupersonen gör sitt bästa 

för att svara på frågan, vare sig om frågan är bra eller dåligt formulerad (s. 33 ss.). 

 

2.3 Procedur 

I fem av sex fall togs det först kontakt med intervjupersonerna personligen för att se om de 

var intresserade av att ställa upp på intervjuer. Därefter blev de informerade om de villkor 

intervjun skulle gå under (se bilaga 1). Det gjordes upp tider med var och en för att det skulle 

passa intervjupersonerna och deras scheman. I det sjätte fallet togs det kontakt via telefon. 

Fem av sex intervjuer genomfördes i ett rum avskilt från barn och annan personal. Personerna 

intervjuades en och en, detta för att inte påverka varandras svar. Intervjupersonerna fick först 

läsa igenom bilagan med informationen och därefter kunde intervjun starta. Den sjätte 

intervjun genomfördes via telefon då avståndet var långt mellan intervjuaren och 

intervjupersonen samt att tidsbrist även spelade in. Intervjupersonen fick innan intervjun, via 

mejl, information om vilka villkor som gällde (se bilaga 1). I villkoren står det även med att 

intervjupersonen kan när som helst dra sig ur intervjun, utan några negativa konsekvenser. 

Detta meddelades även en extra gång innan intervjun med frågorna startades. 

Med intervjupersonens tillåtelse har fem av sex intervjuer spelats in med hjälp av en 

mobiltelefon. Detta för att intervjuaren senare ska kunna bearbeta informationen som getts 

och få ut så mycket som möjligt av det. 
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Intervjuaren börjar med att ställa två uppvärmningsfrågor för att intervjupersonen ska känna 

sig bekväm och till ro. ”Vad arbetar du som på din skola?” och ”Hur länge har du arbetat 

inom skolan?”. När personen fått berätta klart går man över på intervjufrågorna. 

Intervjufrågorna har ställts i den turordning som de har skrivits ner och samtliga personerna 

har fått svara i lugn och ro utan stress.  

Över lag har alla intervjuer hållit sig inom en tidsgräns på cirka 20 minuter.  

 

2.4 Källkritik 

Har resultatet gett en generell bild av undersökningstemat? Om man utgår från antalet 

intervjupersoner, skolor och arbetets tidsram, ja. Kunde resultatet blivit mer tydligt om det 

hade intervjuats fler personer än sex stycken? Frågan är om validiteten och reliabiliteten hade 

blivit annorlunda om man hade ökat på ett x antal personer i undersökningen med tanke på att 

arbetet i sig inte är så stort. 

Ett problem kan vara, som Johansson och Svedner (2010) berättar om i sin bok, att de 

kvalitativa intervjuerna ibland kan vara missledande. Har man inte klarlagt innebörden på 

frågorna som ställs i intervjun kan det bli rörigt för intervjupersonen. Denne försöker då ge 

svar på frågan utifrån sina egna uppfattningar och som kan leda till ett helt annat svar än man 

förväntade sig (Johansson & Svedner, 2010, s. 33 ss.). 

 

2.5 Bearbetning och material 

Sättet som materialet samlades in på har till stor del varit detsamma bortsett från ett fall. Till 

största delen samlades materialet in via ett möte, där intervjuaren och intervjupersonen satt i 

ett avskilt rum. En inspelning med mobiltelefon gjordes för att kunna bearbeta materialet 

senare. Innan inspelning frågades det även om tillåtelse för att få spela in intervjun.  

I ett fall genomfördes intervjun via telefon utan inspelning av samtalet. Efter insamling av 

material har en transkribering gjorts på varje intervju. Därefter har pedagogernas tankar och 

åsikter jämförts för att se om det finns någon skillnad, om i så fall på vilka punkter. 

Resterande material som används under arbetet har varit faktaböcker samt studier skrivna av 

olika forskare och professorer som verkat inom området lek.  
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Bearbetningen av informationen har gått till på det viset att samtliga inspelade material har 

lyssnats igenom mycket noggrant och transkriberats. Efter gjord transkribering har de olika 

intervjuerna studerats och i det sammanhanget har likheter och olikheter uppmärksammas. 

Under telefonintervjun skrevs intervjupersonens ord ner på papper för att sedan bearbetas mer 

noggrant.   
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 

3.1 Styrdokumenten 

Det skrivs i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 9) att leken är en betydelsefull del i det aktiva 

lärandet samt det skapande arbetet. Det framkommer tydligt i läroplanen att leken har en stor 

betydelse för barns inlärning (Skolverket, 2011, s. 9).  

I Lgr 11 står det att: 

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

har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Skolverket, 2011, s. 

9). 

Det är skolans uppdrag att stimulera eleverna till att själva skapa sin kreativitet, nyfikenhet 

och skapa sig ett självförtroende. Skolan och pedagogerna ska få eleverna till att vilja pröva 

sina egna idéer samt lösa de eventuella problem som uppstår på vägen. De ska ges 

möjligheten att få ta sina egna initiativ och ansvar och utveckla sin begåvning att arbeta 

självständigt samt med andra (Skolverket, 2011, s. 9). 

 

3.2 Definiering av lek 

Professorn Ole Fredrik Lillemyr (2002) tar upp i sin bok vad som kännetecknar en lek. Leken 

är en allsidig aktivitet som inte bara engagerar utan också motiverar barnen. Den har en 

central betydelse då den hjälper barnen i både lärande och sociala situationer (Lillemyr, 2002, 

s. 45). 

Ord som Lillemyr (2002) menar att det är vanligast att man beskriver leken med är bland 

annat: typisk aktivitet, lustbetonat, frivilligt, något som befinner sig utanför den verkliga 

världen, ett system med regler, placerad till en viss plats och tid, spänning, inre drift samt 

förberedelse för vuxenlivet. Men författaren pratar också om att det är väldigt svårt att 

definiera leken och det som utmärker den mest är att den flyr från människans försök till att 

definiera den som något (Lillemyr, 2002, s. 46 ss.). 
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3.3 Barnet och leken 

Under barnens lek tänker inte barnen på att de ska lära sig något. För dem är inte leken något 

instrumentellt. Lärandet har dock en annan betydelse, i skolan är den oftast instrumentell och 

detta för att man ska göra olika ting. Detta för att man ska lära sig. Man kan säga att inom lek 

och lärandet finns det en problematik. Lärarens intentioner är att barnen ska lära sig, medan 

barnens intentioner är att få leka (Carlsson & P Samuelsson, 2005, s. 213). 

Från början betraktades leken som barns inre väsen. Med lekens hjälp var detta ett naturligt 

sätt för barn att förhålla sig till omvärlden. Lärandet däremot har alltid handlat om yttre 

påverkan. I traditioner har lärandet knutits till att kunskap förs över till en generation och 

sedan till en annan. Målet har hela tiden varit att påverka på ett systematiskt sätt, man ska sitta 

vid skolbänken och läsa sig till kunskap. Där av den yttre påverkan (Carlsson & P 

Samuelsson, 2005, s. 210). 

Av tradition brukar leken beskrivas som lustfylld, fri, spontan, symbolisk, engagerande, social 

och att den som medel är starkare än målet. Författarna frågar sig själva vilka av dessa 

begrepp som egentligen inte är möjliga att tillämpa i ett lärandeperspektiv. Deras svar på den 

frågan är att alla dessa ord som beskriver leken borde var och utgöra en del av det man kallar 

”det lustfyllda lärandet” (Carlsson & P Samuelsson, 2005, s. 210 ss.). 

 

3.4 Lekens betydelse för barns inlärning 

När en mänsklig aktivitet skapar sig någonting nytt framstår då en kreativitet, skriver 

pedagogen Vygotskij (1995). Kreativiteten är där vare sig om det man skapat är någonting i 

den yttre världen, konstruktion av intellekt eller känsla. Kreativiteten är en konstruktion som 

bara finns där och som ger sig till känna i vårt inre (Vygotskij, 1995, s. 11). Vi kan finna 

barnet, i redan en mycket tidig ålder, i kreativa processer och som vi bäst kan observera i 

leken. Det är leken som är beviset på den mest äkta, autentiska kreativiteten. Barnens lek, 

beskriver författaren (Vygotskij, 1995), som ett eko av det barnen sett och hört från vuxna. 

Han förklarar att leken dock inte endast är en vanlig minnesbild av det barnen upplevt, det är 

också en kreativ bearbetning av de intryck som tagits in. Med dessa intryck kan de sedan med 

leken kombinera dem och skapa sig en ny verklighet där barnens intressen och behov står i 

centrum (s. 15 ss.). ”På samma sätt som leken är barnets strävan till litterärt skapande är den 

ett uttryck för fantasins aktivitet” (Vygotskij, 1995, s. 16). 
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Det cirkulerar flera tankar kring leken och dess egenvärde och nyttovärde. Frågorna som ställs 

är om man ska låta barnens lek vara ifred eller hur vida man kan använda den i pedagogiska 

syften (Nelson & Svensson, 2005, s. 73). Leken finns som anknytning i läroplanen för skolan 

där det lyder som så att: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” 

(Skolverket, 2011, s. 9). Man poängterar även att det är under den tidiga skolåldern leken har 

en mycket viktig betydelse för barnens inlärning (Skolverket, 2011, s. 9). Professorerna 

Nelson och Svensson (2005) bearbetar skolans uppdrag och hur man ska främja lärandet för 

eleverna. De säger att om eleverna ska kunna utveckla sitt lärande ska man vidga synen på 

lärandet jämfört med hur den föråldrade skolan ser ut. Förutom utvecklingen av skolsynen 

förespråkas det även om medvetenheten av leken, skriver författarna (Nelson & Svensson, 

2005, s. 93). För att leken ska kunna uppstå, upplevas och slockna måste leken kunna ställa 

krav på utrymme i tid och rum. Dessa krav ställs utifrån den filosofiska tankegången kring 

lekens egenvärde. Genom lekens egenvärdeperspektiv väljer den sedan sitt eget material som 

kommer att uppfylla sin mening men på lekens villkor. Med leken lockas barnen till aktivitet, 

det existerar inget tomrum runt leken. Detta leder till en utveckling av olika miljöer samt att 

barnens vardag blir organiserad (s. 75). 

Nelson och Svensson (2005) beskriver också leken som ett nyttovärde för individen. Det är 

visserligen nyttigt att leka, men det är inte därför vi gör det. Leken karaktäriseras av att den 

har fått en funktionell roll som speglar olika sociala och maktpolitiska strukturer som skett 

tidigare i historien. Nyttigheten med leken är funktionerna som den medför i vissa bestämda 

avseenden och möjligheterna som finns för att kunna stödja barns utveckling (s. 73). 

Psykologer och pedagoger har tidigare bekräftat att barn behöver leken för att kunna utvecklas 

som individer. Dessa har pekat på att det är bland annat dessa resultat som tar sig till uttryck 

hos barnen: 

Genom leken utvecklas barnets kognitiva och motoriska färdigheter. I leken kan barnet 

experimentera, skaffa nya erfarenheter, få stimulans, göra självständiga val, utveckla 

initiativförmåga, få självförtroende, öka sin skaparlust, träna kommunikation, balans motorik och 

koncentration (Nelson & Svensson, 2005, s. 75 ss.). 

Nelson och Svensson (2005) tar i sin text upp Vygotskijs ord där han pratar om lekens 

funktion. Leken fyller enligt honom flera väsentliga punkter i barns utveckling. Genom att 

barnen rör sig på flera olika sätt, exempelvis genom att springa och krypa, orienterar de sig i 

miljön och utvecklar sig då en förmåga att förflytta sig mellan olika ställen. Genom lekarna 
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skapar sig barnen tillfälliga roller som definierar verklighetstrogna sociala roller och 

relationer, exempelvis doktorer och patienter. Författarna tar dessutom upp Freuds teori kring 

leken. Leken, enligt Freud, är ett önskeuppfyllande ögonblick som barnen har under sin 

kontroll. Genom att leka skapar sig barnen modellsituationer från verkligheten som de lär sig 

att hantera i leken (s. 76). 

En annan professor inom ämnet lek är Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003). Vägen till 

kunskap är genom fantasin och inlärningen sker omedvetet för barnen under deras lekande 

och skapande. Under sin lek går barnen igenom ett omedvetet förklarande, undersökande och 

experimenterande. Efter detta kan de oftast inte förklara vad det är som de lärt sig, utan de vet 

bara om att de har lärt sig något. Författaren beskriver att barnen använder sig av metoderna 

lek och skapande för att kunna utveckla och förnya sina kunskaper och den kompetens som de 

redan har (s. 69). 

Lust, kreativitet, valmöjlighet, meningsskapande och barns möjlighet till kontroll och till att 

kunna sätta mål – dessa punkter kan ses som skilda saker men de har också likheter som 

beskriver dem och deras erfarenheter skriver professorerna Johansson och P. Samuelsson 

(Johansson & P Samuelsson, 2007, s. 24). Dessa punkter ses i leken som positiva sidor och 

bakom dessa finns det även viktiga förutsättningar till lärande. Lärandet som författarna pratar 

om är ett lärande som kan utvecklas genom att föra den lärande situationen bort från ”här och 

nu”. När barnen leker föreställer de sig att det är någonting annat och det är samma kunnande 

i det centrala lärandet. Grunden i det kunnandet har att göra med samspelet med andra, vare 

sig det har att göra med om det är en dialog mellan barn och pedagog eller om man kallar det 

lek eller lärande (s. 24). 

”På samma gång som det finns lekdimensioner i lärande, finns lärandedimensioner i lek” 

(Johansson & P. Samuelsson, 2007, s. 25). Johanssons och P. Samuelssons forskning har visat 

på att vissa specifika områden kan blandas in i både leken och lärandet. Dessa områden består 

av fantasi, kreativitet, kontroll, makt och positioner och författarna menar att leken och 

lärandet kan båda erbjuda detta (Johansson & P. Samuelsson, 2007, s. 25). I leken och 

lärandet finns även en annan mycket viktig roll, variationen. Barn så som lärare kan använda 

sig av variationen.  Barnen kan skapa variation i en grupp eller enskilt. Läraren kan med 

variationen synliggöra barns olika sätt att tänka och på så vis skapa nya nivåer av generalitet 

och kunna variera ett lärandeobjekt. Författarna skriver att variationen är en grund för 

människans utveckling. Under en lek utvecklar barn en flexibilitet i sin tankeförmåga genom 
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att skapa repertoarer. Med denna utveckling skaffar sig barnen också två viktiga faktorer i 

lärandet, urskillning och simultanitet (Johansson & P. Samuelsson, 2007, s. 28). 

Lillemyr (2002) skriver i sin bok om en helhetspedagogisk förståelse för leken där den består 

av fyra dimensioner, dimensioner som också Johansson och P. Samuelsson (2007, s. 28) 

pratar om i sina texter. Dimensionerna genomsyras av orden motivation, fantasi, kontroll och 

kommunikation. Motivationen för barnen är den som kommer inifrån. Motivationen i den här 

situationen kopplas oftast med ord som spänning och lustkänsla. Dessa ord är också det som 

har dragningskraft på barn (s. 28). En teori som Lillemyr (2002) har är att leken funkar i det 

här sammanhanget som en viktig förutsättning för lärandet och kan så småningom bli 

motivationen till aktivitet. Den andra dimensionen utgör fantasin. Med hjälp av fantasin kan 

barnen fantisera sig bort i en egen verklighet där de skapar sig andra förmågor och 

förutsättningar. I deras värld gäller inte de vanliga reglerna och kraven som finns och detta 

blir en trygghet för barnen. Genom leken vågar de mer än i de aktiviteter där de bedöms efter 

sin kapacitet. ”Leken ger barn en unik möjlighet att uttrycka sig utifrån sina egna 

förutsättningar” (Lillemyr, 2002, s. 49).  

Den inre basen för kontroll är den tredje dimensionen som kopplas till leken. I leken har 

barnen chans att styra och ha en viss kontroll över situationen. Initiativ tas, gränser sätts och 

man är med och bestämmer. Sista dimensionen, den fjärde, handlar om samspelet eller 

kommunikationen i leken. När barnen går in i en lek har de speciella samspels- och 

lekfärdigheter som ska följas. Ska man vara med i leken krävs det att man kan kommunicera 

med de andra barnen om hur reglerna ska lyda, känna igen vad som är lek m.m. Författaren 

skriver att alla dessa dimensioner binds samman och är i stora lag varandras förutsättningar. 

Men han poängterar också att dessa punkter inte är någon definition av någon lek, det är som 

en bred ram för att vi ska kunna förstå leken (Lillemyr, 2002, s. 49). 

 

3.5 Pedagogernas roll i leken 

”Genom att intressera sig för vad barnen leker, får man ett gemensamt lekområde, man går 

gemensamt in i det tredje rummet”(K. Olofsson, 2003, s. 120). För barns utveckling är det 

viktigt med kommunikation, påpekar K. Olofsson (2003). Men kommunikationen ska vara 

sparsam då kommunikationen kan bli påfrestande för dem. Tanken är att pedagogen ska finna 

ett gemensamt intresse och föra vidare konversationen inom detta. Genom att lägga 

exempelvis ett gemensamt intresse mellan pedagogen och barnet, kan barnet känna sig sedd 
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och på så vis skapa en gemenskap med pedagogen. Genom leken kan man skapa en ny 

kontakt med barnen och även vara med om gemensamma upplevelser på ett plan som inte är 

allt för närgånget (s. 119 ss.). 

I en australiensk studie (Thomas, deVries & Warren, 2011) där tre studenter forskat kring 

leken har det visat att den har en stark koppling till barns kognitiva och sociala utveckling i 

tidiga skolår. Studien har även visat att leken är mycket lämplig som stöd för barn i deras 

tidiga år i skolan. Genom att barnens lek får direktiv av lärarna i skolan får lärarna inte bara 

kontroll över leken, utan också resultaten som kommer från lärandet (s. 4). 

Resultatet som framkom av intervjuerna var att både lek och lärande ger möjligheter och 

samtidigt lär barnen att kunna lägga band på sig själva. Accepterandet av de sociala och 

kulturella skillnaderna gjorde att möjligheterna till att fängsla eleverna med lek och lärande 

ökade (s. 6). “Play to me is an important part of learning, play takes the children wherever 

they want to go, who they want to be, or what they want to be” (Thomas, deVries & Warren, 

2011, s. 4). 

I en annan studie om lek har tre forskare och professorer tittat ur tre olika perspektiv – Japans, 

Sveriges och USA:s perspektiv (Izumi-Taylor, P Samuelsson & S Rogers, 2010). 

Uppfattningen om barnens lek i skolan nämndes av både svenska och amerikanska lärare men 

inte av japanska lärare. I andra hand beskrev amerikanska och japanska lärare att lekfullheten 

påverkar ”one’s state of heart or one’s state of mind” (s. 8), medan de svenska lärarna varken 

nämnde vuxnas eller barns lekfullhet. I slutändan blev också ett av resultaten att forskare och 

lärare behöver inte bara förstå lek och relationen det har till barns inlärning. De måste bedöma 

leken som ett kulturellt fenomen och försöka skapa sig mer kunskap om det generella och 

kulturella perspektiven kring leken (Izumi-Taylor, P Samuelsson & S Rogers, 2010, s. 8). 

Om en pedagog ska använda sig av lek som undervisningsmetod handlar det mycket om att 

pedagogen måste kunna styra leken skriver Lillemyr (2002). Styrningen sen kan se olika ut, 

antingen har man en planerad styrning eller en spontan. Men den ska alltid anpassas efter de 

omständigheter som finns i miljön. Exempelvis: antalet barn, val av lek m.m. Ska en pedagog 

använda sig av leken som undervisningsmetod måste denne ta vara på lekens egenvärde och 

samtidigt kunna planera in ett lärande. En lek bör också ha minst fyra förutsättningar skriver 

författaren:  
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att känna barnen och deras utveckling, att man känner till lekens lagar och karakteristiska 

kännetecken, att man har tillräckliga förutsättningar för observation och utvärdering av barns lek 

och att man vet vad man vill uppnå (Lillemyr, 2002, s. 268). 

Att ha leken inplanerad och anpassad i skolundervisningen ger goda möjligheter till en 

undervisning som är uppdelad, där barnen får möjligheter till initiativ, självständighet och 

kunna arbeta efter sina egna förutsättningar skriver Lillemyr (2002). Han menar att barnen får, 

på ett känslomässigt plan, chansen att bearbeta oron och sedan ha rika upplevelser. När oron 

är bearbetad kan barnen använda sin intelligens till fullo och berikas på många olika områden 

(Lillemyr, 2002, s. 269). 
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4 Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. I bearbetningen har 

intervjuerna analyserats efter frågeställningen som genomsyrar arbetet:  

 På vilket sätt används leken i undervisningssammanhang, vilka för- och nackdelar har 

leken som metod enligt pedagoger samt hur ofta uppskattar pedagogerna att leken 

används? 

 

4.1 Intervjuer 

Nedanför kommer pedagogernas svar att redovisas, av de förklaringar som framkom under 

intervjuerna.  

Intervjufrågorna som ställdes kan samtliga ses i bilaga 2. 

 

Intervju 1  

”Nathalie”, resurslärare. Arbetat cirka 30 år inom förskolan, 7 år i förskoleklass och tre år i 

skolan. Arbetar på skola X. 

”Nathalie” försöker så mycket som möjligt att lägga in och arbeta för ett lustfyllt lärande i 

skolans vardag. Hon tror att genom ett lustfyllt lärande sätter sig kunskaperna mycket fortare, 

hålls lättare kvar om barnen får arbeta med många olika sinnen och att lärandet är lustbetonat. 

Slutändan av det hela är att det blir roligare att lära och kunskapen sätter sig fortare. 

I leken försöker ”Nathalie” att integrera ämnen så ofta och mycket som möjligt. För tillfället 

arbetar de tematiskt i skolan och de kopplar just nu ihop ämnen som engelska, musik och bild. 

Grunden i temat är att barnen ska lära sig lite olika grunder i engelska och för att hjälpa 

barnen med det har man temat ”afternoon-tea”. Barnen har fått göra egna muggar i lera, virkat 

engelsk lakritskonfekt och tovat cupecakes i ull och pärlor. Det har också tagits med små 

teserviser för barn som barnen i klassen kan använda som redskap i den engelska 

konversationen. ”Nathalie” och hennes kollega spelar sedan upp ett drama, en gestaltning, för 

barnen. I dramat tokar sig både kollegorna, de rättar varandra om den andra säger fel m.m. 

Detta gör att barnen vågar spela ut mer och pedagogerna har också fått reda på att nu har 

barnen börjat prata engelska hemma och även med varandra på skolgården. Då får barnen en 
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naturlig inlärning utan att behöva bli tjatade på. Målet med detta är att barnen ska se att man 

måste våga och kunna misslyckas, detta genom en social situation som känns lekfull.  

Pedagogerna försöker hela tiden att koppla ihop flera ämnen i klassrummet. Från att ha arbetat 

med te och ull har de gått över till kemi. Där har barnen fått smaka på te och experimenterat 

med det basiska och sura. Men under hela tiden är de det här lekfulla med att barnen dricker te 

och att de pratar lite engelska med varandra. Samtidigt tittar de på vad som händer om man 

lägger i en citronbit i teet. Och då, helt plötsligt, har man kommit in på det vetenskapliga. 

”Nathalie” förklarade det hela med att de slingrar sig lite grann, men att det på det viset gör att 

de får med väldigt många mål. Fast på ett lekfullt sätt. Fritidspedagogen tar sen upp temat i 

lekarna som hålls. Eftersom skolans lokaler inte är så bra blir det mycket utomhusaktivitet 

berättar hon. Men då tar fritidspedagogen till vara på det barnen gjort i klassrummet för att 

sedan utveckla till en lek som man utför utomhus. Hon kommer exempelvis att baka scones 

med barnen och göra egen blåbärssylt, vilket leder oss in på ”afternoon-tea”-temat igen. 

Fördelarna med att använda sig av leken som undervisningsmetod är att det inte blir någon 

traditionell undervisning där läraren bara delar ut information över barnen utan alla blir med 

på samma resa säger ”Nathalie”. Alla sitter tillsammans på den ”magiska mattan”. Dyker det 

upp frågor under processen söker de upp kunskapen tillsammans. Söker på internet och letar 

medan frågorna kommer upp. Dem försöker inte att låsa sig, utan följer de mål de har så att de 

vet vart det är de ska. Fast att de håller en strikt linje finns det även en frihet också förklarar 

hon. 

Nackdelar med leken i undervisningen kan vara om det finns barn med diagnoser som 

behöver mycket struktur, säger ”Nathalie”. Risken finns att de barnen som behöver ett visst 

mönster blir oroliga om inte det inte finns någon struktur i undervisningen. Barnen kanske vill 

veta exakt vad som ska hända och detta kräver då större förberedelser för dessa barn. Hon tror 

att det hela handlar om att få med alla på samma tåg och få det att bli lustbetonat.  

 

Intervju 2 

”Anna”, klassföreståndare. Arbetat inom skolan i snart 30 år. Arbetar på skola X. 

Klassföreståndaren ”Anna” är lite kluven till frågan om hon använder sig av leken som 

undervisningsmetod. Både ja och nej är hennes svar. Hennes åsikt är att det hela beror på vad 

man ska lära sig. Ibland är det inte lämpligt att använda leken och ibland är det mycket 
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lämpligt att använda leken. Men leken kan alltid användas i alla ämnen. I och med leken är 

dörren öppen och barnen har nu någonting att applicera på. För det är ju med leken man kan 

leka in kunskapen, säger ”Anna”. Hon kan känna att det inte alltid är lekens förtjänst till 

lärandet utan det är det lekfulla sättet som gör det. Man försöker hitta saker som finns i 

vardagen hos barnen för att sedan kunna ta den kunskapen och leka in den. På så vis har de 

någonting att hänga upp kunskapen på. Men leken i sig är ju en förberedelse för det vuxna 

livet, förklarar ”Anna”. Barnen förbereder sig för det vuxenlivet och det är också det som vi 

gör här i skolan, förbereder dem för vad som komma skall. I sitt arbete använder de sig av 

mycket tematiskt, för de upptäckte att det var mycket bättre. Och det hela är mycket roligare 

när man gör någonting på ett mystiskt sätt och berättar på ett fängslande vis. Barnen fångas 

upp och när de sedan kommer med egna idéer och önskningar som man kan omvandla, då 

letar man för att kunna få in styrdokumenten i de önskningarna också. ”Anna” fortsätter med 

att eftersom barnen har önskat något specifikt, då har de även förkunskapen om det. Detta gör 

att de kan tycka att det är roligt från första början och om det är roligt förstår man så mycket 

mer. Sen vill hon även poängtera att vissa saker kan man inte leka och att vissa saker får mer 

tyngd om man inte leker dem. Det är mer allvar och vissa saker är mer allvar. Så här är det, 

punkt slut.  

”Anna” förklarar till frågan angående fördelar med leken att det inte riktigt är leken utan 

istället det lekfulla sättet som är en fördel. Att du har ett lekfullt sätt gör att du fångar barnen 

och att du får med dig dem. De flesta sakerna känns inte så betungande om man gör dem på 

ett lekfullt sätt. Barnen känner helt enkelt att de bara får ”lite mer att leka” och det gör att de 

tar med sig detta ut sen i sin egen lek och fortsätter. På så vis bygger de ut sin begreppskarta 

och det tjänar alla på säger ”Anna”. Barnen fortsätter att öva fast de inte tror det, men de 

tränar faktiskt på det de fått lära sig i klassrummet eller på skolgården.  

De nackdelar som finns är enligt ”Anna” att barnen kan bli väldigt uppspelta. Hon förklarar 

det som att ibland kan det vara som att sätta igång en lavin. Det blir väldigt mycket och 

väldigt stort. Barnen själva kanske inte alltid kan stoppa och stanna, det blir väldigt vilt eller 

allvarligt på ett eller annat sätt. Man måste avsluta på ett lugnt viss och är man inte medveten 

om detta är ju risken större att det blåser upp till något stort.  
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Intervju 3 

”Alva”, fritidspedagog. Arbetat inom fritidsverksamheten sedan mitten av 80-talet och inom 

skolan sedan 19 år tillbaka. Arbetar på skola Y. 

För ”Alva” är leken väldigt viktig. Med hjälp av leken ger den lust till barnen och i utbyte får 

barnen kunskap. På ett lustfyllt sätt kan man få ut väldigt mycket av leken, anser hon. Hur 

ofta leken används beror på vilka grupper hon har. I den klass hon arbetar med nu är det inte 

lika många pass samtidigt som barnen behöver stöttning i mycket annat. Men när leken är 

involverad är det cirka tre till fyra gånger i veckan. Tyvärr är inte leken alltid lika självklar, 

men det gäller då att lägga in ett samarbete i de vanliga lektionerna. Även om det bara gäller 

15 minuter eller en stund, förklarar hon. 

Hur ”Alva” använder sig av leken varierar. I ett ute-pass kan de exempelvis lägga in NO på 

schemat. Det kan gärna vara matematiklekar eller önskelekar. Med leken befäster man det 

som barnen lär sig i skolan. Samarbete är också en punkt ”Alva” anser som viktig i leken. 

Hennes argument till varför leken används är för att barnen får sitt lärande på ett roligt och 

lekfullt sätt. De tänker inte på att de i stunden lär in, utan det sker automatiskt. 

Fördelen är att du får samarbeta med andra, man skapar en kommunikation med andra barn 

sinsemellan. I ett klassrum sitter man inte så ofta i grupp utan det är mer självständigt. Men 

om du är ute så har du alltid någon. Det kräver samarbete, lyhördhet och koncentration. Det 

finns så mycket som man kan få med sig genom leken. 

Några nackdelar kan inte ”Alva” se. Enligt henne gäller det att avväga. Det kan vara en 

nackdel med för stora grupper när man ska göra någonting. Men det är inte något speciellt 

anser hon. Man får helt enkelt se till att anpassa leken efter vilka grupper och hur stora dessa 

är. Med leken finns det inga nackdelar, det är snarare ett redskap till att lära in. 

 

Intervju 4 

”Sören”, lågstadielärare. Arbetat inom skolan i 14 år. Arbetar på skola Y. 

Enligt ”Sören” används leken som undervisningsmetod kanske någon gång i veckan och 

oftast under ute-pass. Under intervjun ställde han sig även frågan varför han inte gör det 

oftare och det visste han inte riktigt själv. Insikten han fick var att han själv ansåg att de 

kanske skulle göra det oftare. Det är ju ett bra sätt att lära sig anser ”Sören”. 
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Det blir mycket matematik som leken används i. ”Sören” upplever att det är just det ämnet 

som det är lättast att hitta sådana uppgifter i som det ser ut just nu. Ett exempel som han 

nämnde kan vara 10-kompisar. Då delas det ut ett tal mellan noll till 10, efter det ska barnen 

gå runt, mötas och träffa sin 10-kompis. Men mycket av det som man gör inomhus kan också 

vara lek, säger han. För honom är lek även att exempelvis spela spel. Det kan handla om att 

man spelar bingo som handlar om att lära sig o-ljud eller ng-ljud. Har man musik kan man ta 

tillvara på musiklekar, det är ju mycket musik i leken där med, säger han. 

Fördelarna som ”Sören” såg är att barnen får chansen att röra på sig. Det finns de barn som 

behöver få röra på sig mycket och detta var då ett bra tillfälle, de får chansen att röra på sig 

under tiden. Sen tyckte han att kunskapen sätter sig oftare också om man gör det på ett 

annorlunda sätt. Som ”Sören” påpekade: Variation är ju bra! 

Nackdelar kunde han inga se. Han medgav själv att möjligheten fanns att han var lite för 

dåligt insatt i leken som undervisningsmetod.  

 

Intervju 5 

”Annie”, fritidspedagog. Arbetat inom fritidsverksamheten i 34 år och i skolan sedan -91/-92. 

Arbetar på skola Z. 

När ”Annie” har haft grupper eller halvklass har dessa pass varit lite mer friare. Leken har 

funnits med men har inte direkt funnits med i något undervisningssammanhang. Leken har till 

största del används för att få ihop barnen i gruppen. Men hon medgav att det ändå blev något 

pass då och då. Det som hon tyckte kunde vara mer regelbundet var när de hade drama eller 

massage och där fanns lekar med i för att kunna stärka gruppen och få fram gruppkänslan. 

”Annie” sa det att som fritidspedagog står vi inte i undervisningssituationen på samma sätt 

som lärarna, men barn lär sig hela tiden i alla sammanhang.  

Enligt ”Annie” är det inte riktigt på det viset att de har ämnen på det sättet. De har istället 

kanske värdegrundsövningar där man arbetar med lekar. Ett tag hade de idrotten och då var 

det även där olika lekar inom idrottssammanhang.  

Fördelen med lek, beroende på vilken lek, tycker ”Annie” är att barnen lär. De får lära på ett 

annat sätt än när de sitter på sin plats och arbetar i en bok. Med hjälp av leken tar de in med 

flera sinnen.  
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Nackdelen är att det kan bli rörigt om man arbetar med barn som kan ha det svårt, tycker hon. 

Men man får helt enkelt rätta till det och se till att det inte blir så.  

När det handlar om lek ville ”Annie” tillägga att många barn har väldigt svårt för att leka. 

Förr tyckte hon att leken var mer självklar för alla barn men får idag se mycket: Jag kan inte. 

Detta har också då blivit ett projekt, att lära barnen hur man leker. Det kan vara från att lära 

barnen till att hitta på egna saker, vara med i organiserade lekar på skolgården m.m. Hjälpa 

barnen att finna den egna drivkraften till att kunna leka helt enkelt. Hon tycker inte heller att 

de är ute på samma sätt längre som de var förr. Miljön är med stressig och datorerna har tagit 

en allt större plats. Sen, i och med den nya läroplanen kom, kan ”Annie” känna att fler 

pedagoger blivit mer stressade över de mål som barnen ska klara av och leken blir inte lika 

aktuell för att träna in kunskap längre.  

 

Intervju 6 

”Niklas”, utbildad förskolelärare men anställd som fritidspedagog. Arbetat inom skolan i cirka 

15 år. Arbetar på skola Å. 

”Niklas” använder dagligen leken som undervisningsmetod. De ämnen som det oftast används 

lek i är idrott och matematik. Inom idrotten läggs alla grundläggande förberedelser på att göra 

det så roligt som möjligt. De lekar som dominerar mest är stafettlekar och kullekar men 

”Niklas” berättar att det även tillämpas lekar som gör att varje individ ser sin egen förbättring. 

Höjdhopp, längdhopp och kast med liten boll är exempel på lekar som varje person kan se sin 

egen utveckling i, förklarar han. I matematiken leker man fram siffror, bland annat genom att 

man har olika stationer med olika uppgifter. Det kan exempelvis vara att räkna antalet djur för 

att sedan gå till nästa station för att plussa ihop antalet djur med antalet växter. 

”Niklas” säger att det kan varieras i oändlighet och göras både ute och inne. På så sätt är man 

inte beroende av lokaler eller inköpta material. Allt man behöver finns i naturen eller om man 

vill göra det lätt för sig – på internet. 

Fördelar han kan se är att man kan variera undervisningen. Man behöver inte känna sig låst 

vid undervisningsmaterial som skolan tillhandahåller. Tillfredsställelsen är större när man 

själv kan tillverka upplägget, kunna variera olika material med omväxlande miljöer. 

Upplägget kan man också individanpassa för barn med särskilda behov.  
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Personligen ser ”Niklas” inga nackdelar med leken som undervisningsmetod. Han anser att 

det ligger i den ansvarige pedagogens tid, intresse och möjligheter att få till planering, 

genomförande och reflektion av utfört pass. 

 

4.2 Resultatsammanfattning 

De flesta har försökt dagligen få med leken i undervisningen men några har även ställt sig 

frågan varför de inte använder sig oftare av leken. Resultaten av den här frågan har varierat 

beroende på vilket yrke intervjupersonerna har haft. Fritidspedagogerna, som varit det 

dominerande yrket i de här intervjuerna, har dagligen försökt inkludera leken i olika ämnen i 

skolan. Ämnen som sedan har dominerat och som de funnit vara lättast att hitta uppgifter till 

har varit matematik och idrott. Även pedagogen som arbetar som resurslärare försökte 

inkludera leken i varje ämne som gick. De pedagoger som arbetar som klasslärare har varit 

tvekande i den här frågan men har samtidigt försökt att få med leken i de ämnen som gått.  

”De måste ha en julgran för att kunna klä julgranen. Det finns det redan, nu 

hänger vi kulorna och glittret i den. Och så tänder vi ljuset så är allt klart!” – 

”Anna”, klassföreståndare 

 

Hur leken används i skolan varierar från vilken skola som har besökts och de personer som 

intervjuats. Många har försökt att inkludera leken både i klassrummet men också utanför, 

ibland med teman kring ämnet. Andra pedagoger har använt leken till annat, exempelvis 

värdegrundarbete och till att föra samman en barngrupp och stärka deras gruppkänsla. Det 

finns även de pedagoger som använder lekar som ska förbättra individens självkänsla samt 

lekar där barnen själva ska kunna se sin egen förbättring. 

”Det ligger i den ansvarige pedagogens tid, intresse och möjligheter, att få till 

planering, genomförande och reflektion av utfört pass.” – ”Niklas”, 

fritidspedagog 

 

Alla pedagoger har under intervjuerna haft samma åsikt om lekens betydelse för barns 

inlärning, leken är till stor nytta för lärandet. Med hjälp av ett lustbetonat arbete kan 

kunskapen sätta sig bättre hos barnen anser många. Men det finns även tankar och åsikter om 
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det alltid är ett bra alternativ. Det finns pedagoger som tycker att ämnena kan spela in, att det 

inte alltid är lämpligt med leken. Leken är också ett redskap för barnen att kunna förbereda sig 

för vuxenlivet, anser många. 

”Lägga in och jobba för ett lustfyllt lärande.” – ”Nathalie”, resurslärare 
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5 Diskussion 

I inledningen ställde jag mig frågan om pedagogerna upplever det som jag, att leken allt för 

sällan tillämpas som undervisningsmetod. Syftet med det här arbetet har varit att undersöka 

lekens betydelse i skolan samt i vilket sammanhang leken används.  

Resultatet av intervjuerna upplever jag vara splittrat. Det finns de pedagoger som dagligen 

försöker få in leken i skolan som undervisningsmetod och det finns också de pedagoger som 

anser att leken kanske inte alltid är den bästa metoden att tillämpa i skolan. Har detta haft sin 

grund i vilket yrke pedagogen har haft? Ja, det skulle jag vilja säga. Skillnaden mellan 

exempelvis fritidspedagoger och klasslärare har varit påtaglig, då jag har uppfattat det som att 

leken är ett viktigare redskap för fritidspedagoger i jämförelse med klasslärare. Kan resultatet 

av att fritidspedagogerna använder sig mer av leken bero på att klassläraren har andra 

uppgifter? Ja, jag kan tänka mig att det är på det viset. Barnen har i årskurs tre förmodligen 

mer läxor som ska rättas än i jämförelse med årskurs ett. Samtidigt har inte fritidspedagogerna 

samma ansvar som en klasslärare, kanske där av den större användningen av lek från 

fritidspedagogernas sida. Kan det då ge några konsekvenser i och med detta och finns det ett 

mönster? Ett mönster som jag kan se är att de flesta klasslärarna överlåter lekanvändningen 

till fritidspedagogerna. Konsekvenser som kanske kan uppstå är att leken blir bortvald helt 

och hållet så småningom av klasslärarna. Vi är då tillbaka på ruta ett där den traditionella 

skolinlärningen har övertaget.  

Att leken har en påverkan på barns inlärning har i stort sett uppkommit i varje bok med temat 

lek. Som P. Samuelsson och A. Carlsson samt Knutsdotter Olofsson tog upp i sin bok, barnen 

vet inte att de lär under leken. Det var också något som pedagogerna tog upp under 

intervjuerna. En givande insikt jag fastnade för under arbetet och som också intresserade mig. 

Det är fascinerande över hur man, helt omedvetet, kan lära in kunskap med hjälp av lek. Lek 

som är någonting så okomplicerat och som de flesta också kan. Som ”Alva” sa under 

intervjun lär barn automatiskt utan att de vet om det, just precis det som K. Olofsson tar upp. 

Metod och skapande är redskap i leken, ett redskap som kan användas till mycket inom 

skolan. En annan punkt som ”Alva” pratat om under intervjun är samarbetet mellan barnen 

under lek, något som även Lillemyr tar upp. Ord som båda två framför är kommunikationen i 

ett samspel och koncentrationen. Jag tror det är viktigt att dessa två punkter finns sinsemellan 

barnen och pedagogerna. ”Anna” berättade i sin intervju att det ibland kommer önskemål från 

barnen om vad de vill lära sig om. Och eftersom barnet önskat ett specifikt ämne har också 

barnet kunskaper om det innan. De försöker då få in styrdokumenten i barnens önskningar. Ett 
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sådant samarbete mellan barn och pedagog är också viktigt, barnen kanske får en känsla av 

delaktighet och skolan blir då en roligare plats.   

I den tidigare forskningen kunde det också läsas om Lillemyrs tidigare forskning kring leken. 

Enligt honom är leken en möjlighet för inlärning, men för att kunna använda den som 

undervisningsmetod måste pedagogen också kunna styra den. Intervjupersonen ”Sören” var 

själv medveten om möjligheten som fanns att han kunde vara dåligt insatt när det gäller leken 

som undervisningsmetod. Vad ger det barnen för bild om inte den vuxna är säker på sig själv, 

inte ens när det gäller lek? Jag håller med ”Niklas” väldigt mycket i det han säger. Jag citerar: 

”Det ligger i den ansvarige pedagogens tid, intresse och möjligheter att få till planering, 

genomförande och reflektion av utfört pass”. Om inte vi pedagoger kan styra leken själva och 

vara ledaren kan jag mycket väl tro att det leder till att vi drar oss undan den här 

utbildningsmetoden. Känslan av att veta att barnen sitter vid sina skolbänkar med böckerna 

framför sig kan nog tänkas betryggande. Men inte för mig. Som jag tidigare i arbetet tog upp 

kunde jag ha problem med att bara sitta ner i en skolbänk och läsa in kunskap. Jag kan 

fortfarande känna på detta viset. Nyfikenheten och glädjen med leken är mer intressant än att 

sitta i ett klassrum med näsan i en bok. Jag tror både barn och vuxna behöver skapandet och 

leken för att inte fastna i den gråa vardagen och det ensidiga tänket. Som också ”Niklas” säger 

ligger det även mycket i pedagogens intresse. Är pedagogen inte intresserad eller villig till att 

testa kommer inte heller slutresultatet att bli bra om det blir påtvingat. 

Hur ska vi då lyckas bryta mönstret där vi inte vågar använda oss av leken? Jag tror att vi 

behöver, från tidig start, lära barn hur man leker och använder sin fantasi. Under intervjun 

med ”Annie” berättade hon hur hennes kollegor och hon själv lär barnen hur man leker. Är 

det kanske detta som behövs? Pedagoger som lär barnen hur man ska göra, hur man med fri 

vilja påbörjar en lek? Kanske är det detta som krävs för att vi i framtiden ska få pedagoger 

som känner sig trygga med att använda den här utbildningsmetoden. Jag tror även på mer lek i 

de högra utbildningarna, exempelvis gymnasium och högskolor, även där kan göra gott för 

elever och personal. 

”Nathalie” pratade under sin intervju om en nackdel med leken som undervisningsmetod, 

diagnoser. Jag vill inte helst se diagnoser som en nackdel, kanske mer som en utmaning. Hur 

ska vi arbeta genom lek för att kunna nå fram till barnen med diagnoser? Jag tror på 

samarbete i den här frågan. Med ett bra team av olika pedagoger med olika erfarenheter, kan 

man säkerligen komma fram till bra lösningar som kan passa alla, både personal och elever. 
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Vilka konsekvenser kan det ge eleverna att inte använda leken som utbildningsmetod? Det 

första ordet som dyker upp i mitt huvud är skoltrötthet. Med tanke på vad intervjupersonerna 

har sagt angående att den nya läroplanens hårdare krav, kan jag tänka mig att barnen också 

blir mer pressade. Ju högre de sedan kommer upp i skolåldern, desto högre blir kraven.  

Kommer barnen, efter gymnasietiden, orka gå vidare till högskola eller universitet? Om de har 

läst något yrkesprogram får de oftast ett jobb efter skolans slut. Men de som inte läst något 

yrkesprogram, utan istället exempelvis samhällsvetenskapligt, måste oftast läsa vidare för att 

få ett fast jobb. Vi kanske borde fokusera lite mer på vad leken kan ge istället för dess 

nackdelar. Resultatet tror jag kan bli att barnen får en positivare syn på skolan och dess 

innehåll, detta tack vare leken.  

Som avslutning vill jag ta upp resultatet som påvisat att de flesta använder sig av leken varje 

dag. Positivt eller negativt? Jag ser det som något mycket positivt. Det har ju visats att barnen 

lär sig kunskap på ett annat sätt och att de tar in med fler sinnen. Varför inte utveckla detta 

och inkludera leken så mycket som möjligt? Jag tycker skolan ska vara en plats där barnen får 

ny kunskap genom ett lustfyllt sätt. Det har varit kul att se så många använda sig av leken som 

undervisningsmetod och att de flesta har bevisat motsatsen av mina tankar som jag haft i 

början på arbetet. Däremot visar även resultatet att de flesta bara kopplar samman lek med 

ämnena idrott och matematik, ämnen som kan sägas vara ”naturliga” ämnen att leka i. Vad 

blir konsekvensen av det? Hur kan vi få leken som en naturlig del i alla ämnen? 

Konsekvensen som kan bli av detta kan jag tänka mig är att pedagogerna blir bekväma med 

bara dessa två ämnen. Jag tror att om vi börjar med lek tidigt och får pedagogerna att känna 

sig tryggare med den undervisningsmetoden kan det också leda till att leken sprids inom 

ämnena och att den utvecklas. Men det är också som ”Niklas” påtalade i sin intervju, det har 

med personens eget intresse att göra.  

 

5.1 Slutsats 

Resultatet visar att användningen av leken som undervisningsmetod varierar mellan olika 

typer av pedagoger. De flesta använder sig av metoden dagligen, medan några enbart 

använder den vid enstaka tillfällen. Leken kan användas i alla ämnen ansåg pedagogerna. 

Matematik och idrott ansågs vara de ämnen som det lättast gick att finna uppgifter till. 

Fördelar med leken är den variation som ges och barnen använder sig av fler sinnen. De flesta 
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pedagoger såg inga nackdelar, medan några kunde uppleva att barnen blev väldigt uppspelta 

och svåra att lugna ner efteråt. 

 

5.2 Framtida forskning 

Någonting som kunde ha varit intressant att fortsätta forska på är hur barnens syn på lek inom 

skolan ser ut. Hur skiljer sig den synen mot pedagogernas? En annan insyn är också att det 

kunde varit spännande och se hur man själv skulle uppleva detta, detta med hjälp av 

exempelvis observationer. Detta är olika tankar som jag fått under arbetet då jag tagit del av 

olika sorters forskning och fakta. 
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Information     Bilaga 1 

 

Mitt namn är Emelie Berglind och läser min sista termin på Lärare i fritidshem-utbildningen 

på Karlstad Universitet. Jag kommer att berätta lite om mitt syfte med mitt examensarbete och 

utifrån vilka villkor jag kommer gå efter i mina intervjuer.  

Mitt syfte med mitt examensarbete är att undersöka hur ofta leken används som 

undervisningsmetod. Syftet är också att studera hur leken används, samt vilka för- och 

nackdelar pedagoger upplever att metoden innehar. 

Intervjun kommer att följa det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

anvisningar. (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1996) 

Du har möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få de sanningsenligt 

besvarade. 

Om du inte längre skulle vilja delta i intervjun har du all rätt att ta avbryta din medverkan utan 

några negativa påföljder. 

Om jag har din tillåtelse skulle jag vilja spela in intervjun med min mobiltelefon. Detta gör 

det lättare för mig att bearbeta intervjun senare och ordentligt. När intervjun är bearbetad och 

redovisad kommer allt inspelat material att förstöras.  

Både ditt och skolans namn kommer att vara anonyma i arbetet, detta för att värna om er 

integritet och rätt till att vara anonym. 

Skulle du vilja kan jag skicka arbetet när det är färdigt. 

Mvh Emelie Berglind 

Email: emelie.berglind@bredband.net 

  



 
 

Intervjufrågor     Bilaga 2 

Inledningsvis ställs frågorna ”Vad arbetar du som på din skola?” och ”Hur länge har du 

arbetat inom skolan?” som uppvärmningsfrågor. Detta är för att intervjupersonen ska känna 

sig bekväm. 

1. Använder du leken som undervisningsmetod? 

- om ja: Hur ofta? 

- om nej: Varför använder du inte leken som undervisningsmetod? 

2. Kan du beskriva hur du använder leken i undervisningssammanhang? 

- Vilka ämnen och varför? 

- Vilka lekar och varför? 

3. Upplever du att det finns fördelar med leken som undervisningsmetod? 

- Kan du beskriva vilka? 

4. Upplever du att det finns nackdelar med lekens som undervisningsmetod? 

- Kan du beskriva vilka? 

 

 


