
   

 

 
Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

Lek och lärande 
Pedagogers uppfattningar om lek för 

matematikinlärningen 

 

Malin Langgren 

Caroline Lind 

Handledare: Gunnar Berg  

Examinator: Susanne Engström 

Rapport nr: 2014 vt 00881   



2 

 

Sammanfattning 

 

Vårt syfte med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om begreppet lek och på vilka 

sätt den används för barns grundläggande matematikinlärning. Våra frågeställningar är: Vilka 

uppfattningar har pedagoger om lek? På vilka sätt beskriver pedagoger att de använder lek som 

ett pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen? På vilka sätt anser pedagoger att leken har 

betydelse för elevernas matematikutveckling? 

 

Den metod vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer. I studien har åtta pedagoger från 

grundskolans tidigare år intervjuats.  

 

Vår undersökning visar att alla pedagoger har en positiv syn till lek i lärandets syfte. Samtliga 

pedagoger har svårt att definiera leken, men alla beskriver den som rolig och lustfylld. Resultaten 

visar att pedagogerna anser att leken gör eleverna engagerade och intresserade och mottagliga för 

undervisningen.  

 

Vår slutsats är att pedagogerna har en positiv inställning till leken i undervisningen och att de 

anser att det leder till ett lärande. 

   

 

 Nyckelord: Lek-lärande, grundskola, intervju, pedagogers uppfattningar 
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Förord 
 

Vi vill särskilt tacka de pedagoger som har ingått i vår studie, utan deras medverkan hade vi inte 
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1. Inledning 

 

 

Under vår utbildningstid på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet har vi blivit mycket 

inspirerade av lärare som beskriver och använder sig av leken i undervisningen. Vi har dels 

genom kurslitteratur samt under våra VFU-perioder (verksamhetsförlagd lärarutbildning) lagt 

märke till hur betydelsefull leken är. Detta har gjort oss intresserade av att skriva om leken i vårt 

examensarbete. Vi har under vår VFU uppmärksammat att vissa elever har svårt att koncentrera 

sig under matematiklektionerna, därför anser vi att leken kan vara ett användbart hjälpmedel.   

 

Vi har båda tagit lika stort ansvar i vårt examensarbete. Vi har träffats varje dag för att skriva 

tillsammans, med undantag för några dagars individuell litteraturstudie. Detta har   vi sedan 

sammanfört under tidigare forskning. Vi har intervjuat fyra pedagoger var. Intervjuerna har vi 

utfört och transkriberat var och en för sig för att sedan få fram ett resultat och  analyserat detta 

tillsammans. 
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2. Bakgrund 

 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om lek och på vilka sätt den 

används för barns grundläggande matematikinlärning. Ämnet matematik upplevs ofta som ett 

svårt och abstrakt ämne i skolan, därför anser Ulin (1988) att det är viktigt att få eleverna 

engagerade och intresserade av ämnet. Kaye (1991) anser att matematiklekar hjälper barnen med 

deras färdighetsträning för att klara av det skolan kräver på ett effektivt sätt.Redan från 

förskoleåldern är det viktigt att fånga upp eleverna så att de blir intresserade, och tycker att det är 

roligt med matematik. I läroplanen (2011, s.9) står det att lek är en viktig del under barns första 

skolår för att de ska kunna ta till sig kunskapen. Att förväntas integrera lek och lärande i 

undervisningen kan innebära ett problem som inte tidigare har klarlagts. I skolan kan det innebära 

en utmaning att se kopplingen mellan lek och möjligheten till lärande (Johansson, Pramling 

Samuelsson, 2007, s. 9). Lek lär ut eller förstärker samma förmåga som vanliga läromedel ger. 

Dessutom lägger leken till en förmåga som den traditionella pedagogiken ofta missar. Denna 

förmåga är att ha roligt med matematik, att tänka intensivt och samtidigt njuta av det (Kaye, 1994, 

s. 10).  

Genom leken stimuleras barns inlevelse, fantasi och kommunikation med varandra, och även 

förmågan att samarbeta och att lösa problem. Leken hjälper barnen att befästa sina kunskaper 

och den underlättar för deras tänkande för att kunna uttrycka sig lättare (Lindqvist, 1996, s.70). 

Knutsdotter Olofsson (2003, s.80) visar med sin forskning att när leken används i undervisningen 

leder det till kreativitet, självständighet, engagemang och att barnen tar mer intiativ än i den 

traditionella undervisningen. Pelligrini (1991) anser att leken hör ihop med lärandet och att det är 

en social interaktion (Persson, 2006, s.61). Någon som inte delar dessa uppfattningar är Sutton-

Smith som menar att leken inte leder till lärande utan den gör så att barnen vill leka mera 

(Lindqvist, 2002, s.29). 

Teorierna som fanns om lek och lärande på 1970-talet var att barnen lärde sig att lyssna och att 

respektera varandra genom leken, men vissa vuxna hade svårt att förstå att barnen kunde lära sig 

något från leken (Lindgren, 2002, s.23). 

Det som kunde sägas om lek i början på 1990-talet var att det var lustfyllda och roliga aktiviteter. 

Leken var viktig för människors utveckling. Barnen skulle leka självständigt och med varandra. 

Det menades att lek var lek och den hade inget med arbete att göra eftersom den inte hade några 

styrda mål. Pedagogerna skulle inte vara med i leken och de skulle inte heller styra leken. 

Pedagogernas roll var att följa leken och se hur de lekte, och att komma med idéer och material 

om det behövdes. Leken ansågs vara något som endast barnen kunde förstå. För att pedagogerna 

skulle förstå språket måste leken observeras. Pedagogerna kunde då lära sig om barnen genom att 

studera dem. Sedan kunde de lägga upp undervisningen efter barnens nivå (Lindgren, 2002, s.24, 

27). 
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År 1998 kom begreppet lek och lärande med i läroplanen för förskolan. Det framgick också att 

barn söker och erövrar kunskap genom leken. Nu framställdes leken som ett medel för att uppnå 

ett mål, barnen skulle bli lärande individer. Begreppet lärande kopplades inte bara ihop med lek 

utan också till kunskap, utveckling, samspel, språk och identitet. Nu såg man inte det lekande 

barnet utan nu handlade det om det lärande barnet. Av pedagogerna definierades lek och lärande 

som meningsfulla aktiviteter och det ansågs vara bra inför framtiden (Lindgren, 2002, s.26). Det 

sociokulturella perspektivet framträdde och det innebar att alla barn är individer och att alla inte 

följer ett mönster, utan att man formas av sin omgivning och i sociala situationer (Lindgren, 

2002, s.29). Innan trodde man på den utvecklingspsykologiska teorin, som innebär att alla barn 

går igenom samma stadier under sin uppväxt.  

I början på 2000-talet blev begreppet lek större, det kom fram att leken främjar till lärande. Leken 

började användas naturligt varje dag för att barnen skulle tillägna sig sitt lärande. Det kom fram 

att leken tar fram barns fantasi och att de därmed utvecklas av leken (Lindgren, 2002, s.28).  

Lillemyr (2013, s.63) menar att leken främjar vänskapsrelationer och en känsla av tillhörighet 

vilket är viktigt för lärandet.   

Kaye (1994, s.9-10) menar att rätt utvalda lekar och spel kan hjälpa barn att lära sig i stort sett allt 

de behöver för att klara av den grundläggande matematiken. Vidare anser Kaye (Ibid.) att spel 

och lekar är användbara för pedagogen eftersom leken i matematikundervisningen gör att barnen 

slappnar av och koncentrerar sig, ett sinnestillstånd som krävs för att kunna lära sig svårare saker. 

Leken ger stöd åt de barn som behöver det och för de som är duktiga i matematik befäster den 

redan uppnådda framgångar. Uppgifter som barn inte förstår kan de lösa tillsammans med lekens 

hjälp (Lillemyr, 2013, s. 64). Carlgren (1999, s.121) anser att leken inte har någon självklar plats i 

dagens matematikundervisning. Hon skriver att tävlingar och lek anordnas i 

matematikundervisningen, men att det trots allt är en liten del av matematikuppgifterna. Hon 

anser att böckerna tar en allt för stor plats i matematikundervisningen. Hon anser att lek och 

lekpedagogik är ett område som borde ha stor betydelse i dagens förskola och skola. Detta styrks 

av en undersökning gjord av Pramling Samuelsson & Johansson (2007) som har visat att leken 

inte ges den tid som den behöver i skolan fast den är så viktig (Lillemyr, 2013, s.63). 

I Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår att skapande 

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

betonar man lekens betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper (2011, s.9). Även 

regeringen förespråkar skolan ska använda sig av metoder som innehåller lek under 

matematikundervisningen. Detta för att barnen ska känna att de får en ökad tilltro till ämnet för 

att sedan kunna tillämpa den i vardagslivet. (NCM, 2001, s. 3). I dagens samhälle använder sig en 

del skolor av lek i undervisningen istället för att bara använda sig av det traditionella arbetssättet 

(Johansson, 2013, s.32). Forskning visar att barn koncentrerar sig lättare när de får leka eller 

använda sig av olika spel för att ta in kunskap. Barnen lär sig därmed mycket lättare och de 

upprepar sig gärna om det ingår i leken (Kaye, 1994, s. 9). Genom lekens lärande stimuleras 

barnens fantasi, inlevelse och förmågan att samarbeta och att lösa problem (Molander, 2010, s.6). 

En del forskning visar också att det kan vara svårt för vissa barn att koppla lärandet till leken och 

att det därför är viktigt att pedagogen för samtal med barnen efter leken (Persson, 2006, s.66). 
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När barnen är aktiva i lekarna kommer de ofta med egna förslag och idéer på olika lösningar, då 

är det viktigt att läraren tar vara på det. Dewey (1997, s.24) menade att leken bör finnas med i 

undervisningen för att det ska bli ett effektivt lärande. Lillemyr (2013, s.27) menar att leken gör 

barnet så engagerat att det blir helt uppslukade av den. Eftersom leken och lärandet uppfattas 

olika av forskare så är det intressant att undersöka pedagogers uppfattningar om lek. På vilket sätt 

det används för barns grundläggande matematikinlärning och om det leder till någon utveckling 

för deras lärande. Därför är vårt syfte med denna studie att undersöka vilka uppfattningar 

pedagoger har om begreppet lek, och på vilka sätt den används för barns grundläggande 

matematikinlärning.  



10 

 

3. Litteraturöversikt 

 

3.1 Tidigare forskning 

 

Här presenteras två exempel på tidigare forskning om de ämnen som kommer att behandlas i 

studien. I dessa vetenskapliga artiklar är lek och lärande i fokus. 

 

I tidigare forskning som behandlat lekens betydelse för lärandet i skolan anser Persson (2006) att 

leken inte bara är en aktivitet, utan man bör se leken i olika steg. De olika stegen är att ta hänsyn 

till elevernas förkunskaper, hur man inleder leken och hur den genomförs i undervisningen. 

Denna forskning grundar sig på metakognitiva samtal mellan lärare och elever, vilket innebär att 

efter leken för läraren ett samtal med eleverna om hur de har uppfattat leken och om de har lärt 

sig något av det. Eleverna får reflektera över sitt eget lärande (Persson, 2006, s.61).  

 

I Perssons (2006)  studie vill hon   även få fram vad pedagogen använder sig av för verktyg och 

hur hon uttrycker sig och om det är någon skillnad att använda sig av leken eller om det hade 

varit en traditionell undervisningssituation. Detta kan relateras till syftet och frågeställningarna i 

denna studie om hur pedagogen uppfattar leken i undervisningen, och hur den genomförs i 

skolan men också vilken betydelse den har för elevernas utveckling och vad de har lärt sig. Denna 

forskning har blivit gjord genom videoinspelning, där forskaren har varit med vid 

undervisningstillfällen där leken har använts. Eleverna som ingått i studien går i årskurs 3. Under 

dessa lektioner har eleverna naturvetenskap om näringskedjan och de ska lära sig olika begrepp 

som hör till detta område genom leken. Pedagogen i studien använder sig av leken för att 

eleverna ska bli intresserade av ämnet och att de lättare ska kunna relatera till verkligheten. Denna 

studie menar att eleverna lär sig lättare genom leken och att de får en större förståelse. En studie 

utförd av Lindgren (2002, s.28) visar attleken  även tar fram barns fantasi och gör att de utvecklas 

lättare.   

 

Men leken kan också ha begränsningar, en del elever kan ha svårt att koppla leken till lärandet 

och då visar denna forskning att det är viktigt att man efter leken har klassrumsdiskussioner 

tillsammans med eleverna för att diskutera leken, för att sedan koppla till verkligheten och för att 

kunna sätta i det i ett större sammanhang. På det viset kan pedagogen få en förståelse för vad 

eleverna har lärt sig och om det leder till utveckling av lärandet (Persson, 2006, s. 66).  
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I forskningen framgår att det är viktigt att eleverna genom leken får praktiska övningar där de får 

röra sig och använda hela kroppen och inte bara som den traditionella undervisningen att se 

bilder eller att läsa i böcker (Persson, 2006, s.70). Eleverna är mer positiva till lekaktiviteter som 

kunskapsinlärning istället för att söka information i böcker (Persson, 2006, s.71). 

Grunden för denna forskning är Vygotijs (2001) teori om att det är viktigt att eleverna har ett 

samspel med varandra eller med vuxna och att man har en kommunikation med varandra för att 

lära sig effektivare (Persson, 2006, s.61). Perspektivet är det sociokulturella vilket innebär eleverna 

lär sig bättre genom socialt samspel. Vygotskij anser att leken är den bästa metoden för att barnen 

ska lära sig (Persson, 2006, s.65). Bruners teorier ingår också i denna forskning, han menar att det 

är viktigt att ha en struktur i undervisningen och att det finns ett sammanhang (Persson, 206, 

s.63). Denna studie kan jämföras med vår studie om hur pedagogen upplever leken och hur den 

används i matematikundervisningen i den här artikeln var ämnet naturvetenskap, det som också 

kan jämföras är om den intervjuade läraren anser att eleverna får ut något av leken.  

 

En annan grundläggande kvalitativ studie har utförts av Sherwood & Reifel där de undersökt vad 

lärarkandidater har för uppfattningar om lek. Studien fokuserar på sju lärarkandidater i södra 

centrala Texas. Resultat av denna studie visar att de har en uppfattning om att leken har flera 

betydelser. Studien visar på två olika förhållningssätt som lärare i grundskolan brottas med 

angående hur man ska föra in leken i klassrummet. Vissa lärare använder leken som ett verktyg 

för att hålla ordning i klassrummet och som en belöning för ett avslutat arbete. Andra lärare 

använder leken för att stödja barnens lärande och utveckling (Sherwood & Reifel, 2010, s. 322). 

Denna mångsidighet av användningen av lek i klassrummet kan enligt Sherwood & Reifel dels 

bero på den minskande fokusen på lek i undervisningen och dels på det inneboende värdet att 

leka genom tidig barndom. Sherwood & Reifel refererar till Weber och skriver att leken har en 

lång och engagerad historia inom förskoleverksamheten. Småbarnsfostran har genomgått stora 

förändringar. Redan på 1930-talet, började det lekbaserade klassrummet gå mot en mer lärarstyrd 

verksamhet. Denna förskjutning fick fart i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, när 

skolorna började lägga akademiskt innehåll till läroplanen, vilket resulterade i mindre tid för lek 

(Sherwood & Reifel, 2010, s. 323).  

 

Studiens resultat visar att lärarkandidaterna i studien har olika uppfattningar om lek, även om 

liknande begrepp användes om lek i studien. Alla sju lärarkandidater utgår från att leken är 

barnets. Ingen av lärarkandidaterna använde samma kombination för att definiera lek. Istället 

användes influenser som formade deras tro och ledde dem till att konstruera unika föreställningar 

om vad som utgör lek och olika betydelser för samma begrepp. Sålunda kan två personer 

använda samma begrepp, till exempel lek, men baserat på sina erfarenheter. Begreppet i sig kan 

ha olika innebörd för var och en av dem. I denna studie använde alla sju lärarkandidaterna 

begreppet lek men hade olika definitioner för det. (Sherwood & Reifel , 2010, s. 323).  
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 3.2 Forskares syn på lek och lärande 

 

I denna del som följer beskrivs forskning ur olika perspektiv rörande lärande genom lek, samt om 

hur lek kan användas i klassrummet och i så fall på vilket sätt.  

 

Lek och lärande är två olika företeelser som har en stor inverkan på varandra genom att leken blir 

till lärande och lärandet blir till lek (Lillemyr, 2013, s.62). De två fenomenen lek och lärande har 

liknande kännetecken som karaktäriserar dem, som lust, kreativitet, val och meningsskapande 

(Johansson, Samuelsson, 2007, s.24). Leken är svår att definiera och definieras på olika sätt av 

forskare. De flesta forskare är överens om vad som tillsammans gestaltar lek. Flertalet brukar 

beskriva leken som lustfylld, frivillig, spontan och att medel dominerar över mål dvs. att det inte 

finns några mål ställda utifrån (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2002, s. 84). Lillemyr (2013, 

s.27) menar att begreppet lek är svårt att förklara just eftersom leken har många och olika 

funktioner, både för barn och vuxna. 

 

Lillemyr (2002, s.18) skriver att det som kännetecknar leken är att det är en omfattande aktivitet 

som är viktig för alla barn. Leken engagerar och motiverar barn fullständigt och styrs av en inre 

lust, därför har den en central betydelse både för lärande och för socialisation Lillemyr (2013, s. 

27) skriver att barn kan känna sig att de befinner en nivå högre upp i en lek som är bra.  

 

 Lillemyr (2013, s.26) menar att det kan vara pedagogens förhållningssätt och pedagogiska 

grundsyn, som påverkar hur denne ser på leken och lekens värde och om leken blir en viktig del 

av undervisningen eller inte. Pramling Samuelsson och Sheridan (2002, s.85) menar att barnet 

använder och befäster den kunskap och de begrepp de lärt sig med hjälp av leken, när barn leker 

affär, doktor eller bondgård kan det därför kallas för lek och lärande.  
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3.2.1 Olika kategorier av lekar 

 

Ett sätt att definiera leken är att dela upp den i olika typer som sensomotorisk lek, rollek, 

konstruktionslek, regellek och databaserad lek (Lillemyr, 2013, s.33). 

 

Sensomotorisk lek som också kallas övningslek eller rörelselek. Här upprepar barn handlingar 

genom att öva, pröva och utforska med hjälp av att använda kroppen. I den sensomotoriska 

leken ingår sinnen, känslor och lek av fysisk aktivitet som när barnen springer, brottas och 

gungar. (Evenshaug & Hallen, 2001, s.341). 

 

Rollek, här imiterar barnen de vuxna i det verkliga livet och bearbetar upplevelser som de har varit 

med om. Den gör att barn får möjlighet att se saker och ting ur olika perspektiv (Evenshaug & 

Hallen, 2001, s.341-342). 

 

Konstruktionslek, här används konkret material som byggklossar och lego. När barnen lägger olika 

mönster med hjälp av kottar, pinnar, löv eller annat material räknas detta in som konstruktionslek 

(Granberg, 2000, s.75). 

 

Regellek, här utgör regler en central del av leken och ofta samspelar barnen med varandra i denna 

typ av lek. Hit hör olika typer av spel som tärningsspel, kortspel och utelekar som under hökens 

vingar kom (Evenshaug & Hallen, 2001, s.343) 

 

 Databaserad lek är en form av lek med dataspel, TV-spel och iPads (Lillemyr, 2013, s.34). 

 

 

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

 

Denna studie utgår från begreppen lek och lärande. Det finns många olika teoretiska perspektiv 

kring hur barn lär sig. Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppfattningar lågstadielärare 

har om begreppet lek, dess betydelse för matematikutvecklingen samt i vilken grad de använder 
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den i matematikundervisningen. Studien kommer därför att utföras med utgångspunkt i det 

kognitiva och det sociokulturella perspektivet.  

 

 

3.3.1 Vygotskijs sociokulturella teori om lek och lärande 

 

Det sociokulturella perspektivet är grundat i den ryske psykologen Vygotskijs tankar om lärande 

och utveckling (Säljö, 2000, s. 48). Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i samverkan med 

andra. Här intresserar man sig för hur individ och grupp tillägnar sig och använder kognitiva 

resurser. Genom att kommunicera om vad som sker i t.ex. lekar och interaktion blir barnet 

delaktigt i hur människor omkring förklarar och förstår olika händelser (Säljö, 2000, s. 66-68). 

Det innebär att individen lär sig i alla sociala sammanhang.  

 

Vygotskij (1995) menar att leken är det viktigaste för barns utveckling av tanke, vilja och känsla 

och ett bra sätt att lära sig på. Han menar att barnen lär sig att bli medvetna om vad de gör i leken 

och att de genom leken förstår betydelsen av saker och ting (Knutsdotter Olofsson, 1993, s.145).  

Han anser också att leken är en typ av metod som gör att barnen blir nyfikna och intresserade av 

ämnet. Barnen upplever sin förmåga i leken och det stärker även barns självförtroende. (Malmer, 

1999, s.107). Leken och dess betydelse för lärandet kan knyta an till den sociokulturella teorin 

eftersom Vygotskij (1995, s.15-16) poängterar vikten av leken i lärandet. Han ser leken som den 

viktigaste formen för lärande. När barn leker försöker de förstå världen, de reflekterar och 

försöker tolka den, och på så sätt får de kunskap. Vygotskij betonar både det sociala och det 

kulturella perspektivet i sin teori därför kallas hans teori för sociokulturell teori. Han intresserade 

sig även för barns kognitiva utveckling men han har sin utgångspunkt i den sociala kontexten 

(Lillemyr, 2013, s.102). Vygotskij menar att barnet skapar sin egen närmaste utvecklingszon i 

leken, vilket innebär steget över barnets befintliga utvecklingsnivå. Genom den sociala 

interaktionen lär sig barnen av varandra eller en vuxen, eftersom de befinner sig på olika 

utvecklingsnivåer. Det gör att leken blir extra viktig för barns utveckling och lärande (Lillemyr, 

2013, s.119-120).  

 

Enligt Vygotskij är glädjen och regler viktiga kännetecken i leken vilket ger engagemang, intresse 

och motivation (Lilemyr, 2013, s.119,121). Det är inte fantasin som skapar lek menar Vygotsksjij, 

utan barnen leker det verkliga livet med fantasins hjälp (Knutsdotter Olofsson, 1993, s.68). 

Vygotskij menar att barnen skapar en fantasisituation på låtsas i leken och på så sätt skapar sig en 

kontroll över situationen. Fantasin är också ett viktigt medel i leken för att lättare förstå 

verkligheten enligt Vygotskij (Lilemyr, 2013, s.119-120).  
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3.3.2 Piagets kognitiva teori om lek och lärande  

 

Samtida med Vygotskij verkade Piaget som hade en kognitivistisk teori om lärandet. Det innebär 

att barnet själv skapar sin kunskap och sitt tänkande (Hansson, 2011, s.53). Piaget menar att ett 

socialt samspel är en förutsättning för barnets utveckling men att de biologiska funktionerna som 

är de styrande(Hansson, 2011, s.54).  

 

Piaget betonar det individuella biologiska funktionerna medan Vygotskij fokuserar på de sociala 

faktorerna (Hansson, 2011, s.54).   

Piaget har en annan tanke om kunskap och lek i jämförelse med Vygotskij, den grundar sig på 

barns kognitiva utveckling. Kognition (kunskap) är ett begrepp som används bland annat vid 

tänkande och språkskapande. Piaget menar att den kognitiva utvecklingen sker genom en 

samverkan mellan individ och miljö. Denna samverkan grundar sig på individens tolkning och 

uppfattning av miljön, detta utifrån individens egna kunskaper och erfarenheter (Lillemyr, 2013, 

s.103-104).  

 

Piaget använder sig av de centrala begreppen assimilation och ackommodation för att förklara 

barns kognitiva utveckling.  

 

Assimilation är den process där barn tolkar situationen utifrån sina egna erfarenheter och 

kunskaper d.v.s. barns mentala scheman. Här stärks det vetande som barnet redan har genom att 

upprepa redan inlärda kunskaper (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.140). Vid assimilation är det 

barnet som anpassar sig efter sina egna mentala scheman (Lillemyr, 2013, s.104).  

 

Ackommodation är en process där barn får ny kunskap genom nya erfarenheter och som gör att 

det mentala schemat utvidgas eller förnyas (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.141). För att nya 

scheman ska kunna utvecklas måste barnen anpassa sig efter miljön och omgivningen (Lillemyr, 

2013, s.105). Ackommodation och assimilation kompletterar varandra genom att öka barns 

erfarenheter och vetande. Vid ackommodation sker lärandet enligt Piaget medan assimilation 

repeterar det redan inlärda, vilket han anser att leken gör (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.141). 
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4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om begreppet lek, och på vilka sätt 

den används för barns grundläggande matematikinlärning. 

 

- Vilken definition har pedagoger om lek? 

 

- På vilka sätt beskriver pedagoger att de använder lek som ett pedagogiskt verktyg i 

matematikundervisningen?  

 

- På vilka sätt anser pedagoger att leken har betydelse för elevernas matematikutveckling? 

 

 



17 

 

5. Metod 

 

Vid genomförandet av studien är valet av metod avgörande för att få svar på våra frågeställningar. 

I vetenskaplig forskning beskrivs två forskningsansatser, kvantitativ respektive kvalitativ 

forskning.  I denna undersökning kommer en kvalitativ metod användas, som innefattar 

respondentintervjuer med lärare. Detta eftersom syftet är att komma åt deras uppfattningar om 

begreppet lek, dess betydelse för matematikutvecklingen samt i vilken grad de använder den i 

matematikundervisningen. En kvalitativ intervju innebär att vi kan få en uppfattning om 

respondentens tankevärld och erfarenheter (Esaiasson, 2007, s.291).  

 

    

5.1 Metod för datainsamling 

 

För att få fram så mycket information som möjligt anser vi att en intervju är en bra metod.  

Intervju har valts för att få svar på studiens forskningsfrågor och uppfylla syftet, att undersöka 

lärares uppfattningar om begreppet lek och på vilka sätt den används för barns grundläggande 

matematikinlärning. Vid intervjuerna har en intervjuguide använts, den struktureras i huvudteman 

och underteman som utgår från forskningsfrågorna. Fördelen med att ha olika teman är att man 

under intervjun kan röra sig emellan dessa olika teman. Detta ger intervjun mer flexibilitet och 

flyt och därmed ett mer naturligt samtal (Esaiasson, 2012, s. 265).  

 

Intervjun inleds med det första temat som är bakgrundsfrågor, dessa fungerar som 

uppvärmningsfrågor för att båda parter ska känna sig bekväma med situationen (Esaiasson, 2007, 

s.298). Bakgrundsfrågorna besvarar hur länge den intervjuade har arbetat som lärare och hur lång 

erfarenhet denne har inom yrket. Detta skapar kontakt och upprättar en god stämning med 

respondenten, samtidigt får man en grundläggande bild av denne (Esaiasson, 2012, s.265).  

 

Det andra, tredje och fjärde temat innehåller frågor som utgår från frågeställningarna, dessa är 

nödvändiga för att utföra studien.  

Det andra temat tar upp frågeställningen om pedagogens uppfattningar om lek. Tredje temat 

berör leken i matematikundervisningen och tar upp studiens forskningsfråga: På vilka sätt lärare 

använder lek som ett pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen?  Fjärde temat tar upp 
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samband mellan lek och lärande och belyser studiens forskningsfråga: På vilka sätt pedagogerna 

anser att leken har betydelse för elevernas matematikutveckling?   

 

 

5.2 Urval 

 

Undersökningsgruppen består av åtta lärare som arbetar med elever i förskoleklass och 

lågstadium. Vi har valt dessa lärare för vi anser att de har kunskap och lång yrkeserfarenhet.   

 

 

5.3 Genomförande av datainsamling 

 

Lärarna som deltog i intervjuerna kontaktades personligen samt med e-post. Där presenterades 

studien och syftet med intervjun. Vid ett senare tillfälle bestämdes tid och plats för intervjun.  

Intervjuerna utfördes på lärarnas respektive arbetsplats. Det är viktigt att man genomför intervjun 

på ett lugnt ställe så att båda parter kan känna sig bekväma (Esaiasson, 2007, s.302). Av denna 

anledning ägde intervjun rum på en avskild plats i skolan, där det inte var några andra personer 

närvarande. Intervjun spelades in på en inspelningsbar mobiltelefon, för möjligheten att kunna 

lyssna på intervjun senare. Detta underlättade även arbetet med att transkribera intervjuerna för 

att sedan kunna analysera dem. Lärarna informerades om ljudinspelningen innan intervjun 

startade, detta för att det inte skulle finnas några invändningar mot det (Dahmström, 2011, s.418). 

Under intervjun fördes även anteckningar för att göra det möjligt att kunna följa upp mottagen 

information. Som intervjuare är det viktigt att vara uppmärksam så att man inte får de svar som 

respondenten tror att man vill ha (Esaiasson, 2007, s.292). 
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5.4 Bearbetning och analys av insamlade data 

 

När intervjuerna var genomförda skrevs tankar, reflektioner och intryck ner. För att få en bra 

förståelse av intervjuerna och för att se hur dessa tolkats lyssnades intervjuerna igenom. Detta för 

att skapa ett helhetsintryck samt för att viktig information inte skulle missas, vilket kan leda till 

felaktiga resultat. Sedan transkriberades och analyserades den information som framkommit. 

Intervjutexterna kategoriserades utifrån studiens huvudfrågeställningar (Esaiasson, 2012, s. 270). 

Resultatmaterialet har sedan analyserats, bearbetats och jämförts utifrån forskarperspektivet dvs. 

det sociokulturella-, kognitiva perspektivet och tidigare forskning (Esaiasson, 2012, s. 272).  

 

 

5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

5.5.1 Validitet 

 

Enligt Stukát (2011, s.134) innebär validitet hur bra ett mätinstrument mäter det man vill att det 

ska mäta. Vi har utfört pilotintervjuer som visar att vi kan få svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom vi har valt intervju som metod och vill ha svar på pedagogernas 

uppfattningar, erfarenheter och beskrivningar av verkligheten vilket intervjuer ger kan studiens 

validitet räknas som hög.    

 

 

5.5.2 Reliabilitet 

 

Stukát (2011, s.132) skriver att reliabilitet står för om de metoder man använt i sin undersökning 

är tillförlitliga och pålitliga, det vill säga kvaliteten på själva mätinstrumentet. Vi har varit 
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medvetna om att frågor och svar kan feltolkas vid intervjuer samt att respondenter kan ge svar 

som de förväntar sig att intervjupersonen vill ha. Därför har vi haft detta i åtanke under studien 

gång, dels när vi formulerade frågorna samt analyserade och transkriberade svaren på frågorna. Vi 

har tillsammans lyssnat och analyserat på svaren från intervjuerna, samt diskuterat och funderat 

tillsammans för att se att vi har tolkat dem på rätt sätt. Därför anser vi att reliabiliteten är hög.   

 

 

5.5.3 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet beskriver för vem och vilka resultatet gäller. Något som kan påverka studiens 

generaliserbarhet är att den består av en liten undersökningsgrupp. Men finns det flera personer i 

gruppen som ger liknande svar så får resultatet mer trovärdighet. Eftersom vi intervjuat åtta 

pedagoger som arbetar med barn i de yngre åldrarna anser vi att generaliserbarheten är relativt 

hög, då urvalet är representativt (Stukát, 2011, s.136). 

 

  

5.6 Reflektion kring val av metod 

 

Fördelarna med intervju som metod var att intervjuaren kom respondenterna närmre och kunde 

ställa följdfrågor för att förtydliga både frågorna och svaren. En annan fördel med en kvalitativ 

intervju är att den ger intervjupersonen möjlighet att utveckla sina svar, vilket i sin tur ger ett 

större djup. Vad vi också lade märke till var att det gick att formulera om frågan då respondenten 

inte förstod frågans innerbörd, något som kan vara betydligt svårare i en metod som t.ex. 

enkätanalys. En intervju ger även möjligheten att registrera svar som är oväntade och att ställa 

följdfrågor vilket ger ett mer innehållsrikt svar och en djupare förståelse (Esaiasson, 2012, s. 251, 

265, 299). En nackdel med intervju som metod var att följdfrågorna kunde bli ledande på grund 

av den mänskliga faktorn. En annan nackdel är att man ibland kan få svar som respondenten tror 

att man förväntar sig, vilket vi var väl medvetna om.  

 

Vid flera tillfällen när intervjuerna utfördes fungerade inte tekniken som den skulle. Vid en av 

intervjuerna spelades endast början och slutet in på röstmemon mobiltelefonen. Under en annan 

intervju bröts inspelningen under intervjuns gång. Men eftersom vi även gjorde stödanteckningar 

och fick göra transkriberingen direkt efter intervjun tappade vi inga insamlade data. Annars är vi 

positiva till att göra en ljudinspelning av intervjun, då det underlättar transkriberingen. Att 
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transkribera de inspelade intervjuerna var tidskrävande men samtidigt underlättade 

transkriberingen som gav möjlighet att analysera texterna och få fram relevanta resultat till vår 

studie.  

 

 

5.7 Etiska överväganden 

 

Som forskare har man ett etiskt ansvar att studien håller en god kvalitet och är etiskt godtagbar. 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav som bör följas när man gör en samhällsvetenskaplig studie. 

Denna studie har berörts av följande etiska krav: 

 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet  

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Innan intervjuerna utförs är det viktigt att respondenterna informeras om syftet med studien, och 

vilken metod som är tänkt att användas. 

 

 Informationskravet uppfylldes genom att en förfrågan om intervju skickades med e-post med en 

presentation av syfte och metod inför intervjun. Respondenten får också reda på att intervjun 

kommer att spelas in, detta ingår i informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

 

I vår förfrågan informerades även om att resultatet behandlas konfidentiellt. Enligt 

konfidentialitetskravet bör informationen som framkommer vid intervjuerna lagras på ett sätt så 

ingen annan kan ta del av det. Ingen ska kunna förstå vilken personen är som har blivit 

intervjuad. I intervjuerna används inga känsliga uppgifter, det som kommer att tas upp är 

personens utbildning och erfarenhet inom yrket. Svaren i denna studie redovisas härmed på ett 

sätt som gör att man inte kan ta reda på lärarens identitet. 

 

 Vid intervjuns början informerades respondenten om att det är frivilligt att delta och att denne 

när som helst kan avbryta sin medverkan om önskan finns. Viktigt att man har respondentens 

samtycke. Personen som har valt att bli intervjuad har rätt att bestämma hur länge och på vilka 

villkor den skall delta enligt samtyckeskravet. Genom att delta har läraren i undersökningen 

godkänt sitt deltagande, vilket medför att samtyckeskravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2002, s.9).  
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Enligt nyttjandekravet kommer den information som framkommit i undersökningen inte att 

nyttjas i andra avseenden än i denna promemoria, detta har respondenten blivit informerad om 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

 



23 

 

6. Resultat  

 

Under detta avsnitt redogörs det empiriska materialet utifrån studiens frågeställningar. Resultatet 

kommer att redovisas utan våra egna värderingar. Respondenterna blir refererade som pedagog 1-

8. Här nedan finns en tabell som förtydligar de intervjuade pedagogerna. 

 

 

Pedagog Verksamma år 

som 

     pedagog 

Arbetar i årskurs Hur ofta används             

leken i matematiken 

Pedagog 1 5 år        Åk 1 & 6 1-3 ggr/v 

Pedagog 2 38 år        Åk 2   2 ggr/v 

Pedagog 3 9 år        Åk 2 0-1 ggr/v 

Pedagog 4 12 år        Åk 3 0-2 ggr/v 

Pedagog 5 20 år        Åk 1 4 ggr/v 

Pedagog 6 8 år        Åk 1 0-1 ggr/v 

Pedagog 7 20 år        Åk F-3 5 ggr/v 

Pedagog 8 2 år        ÅK F 5ggr/v 

 

 

 

 

 

6.1 Vilka uppfattningar har pedagoger om lek? 

 

Enligt studien är de flesta pedagogerna enade om att leken är lustfylld och rolig. Utöver det anser 

pedagog 4 att leken är ett sätt för barnen att bearbeta det som de har upplevt, samt att leken utgår 

från barnens fantasi och denna uppfattning har även pedagog 7 som menar att leken är något 

som är påhittat. Pedagog 6 tycker att leken är ett sätt för barnen att ta in omvärlden och omsätta 

den till sin egen. Pedagog 1 anser också att leken är ett sätt för barnen att ta in omvärlden, denna 
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tar upp exempel som att leka affär. På detta sätt kan barnen koppla sina erfarenheter från 

verkligheten och omsätta den i leken. Denna pedagog anser också att leken står för en slags 

frivillighet, något man vill göra. Pedagogen nämner också att barnen ofta leker sådant som de 

hört eller upplevt. Pedagog 2 menar att leken är något som utgår från barnet. Pedagog 3 och 7 

menar att leken är något man utför själv eller tillsammans med andra. Pedagog 8 anser att leken är 

ett socialt samspel. Pedagog 7 definierar leken genom att dela upp den i olika kategorier som 

rollekar, bygglekar som även kallas konstruktionslek, regellekar som under hökens vingar kom. 

Denna tycker numera att tv-spel och dataspel (databaserad) kan räknas in som lek. Med detta 

menar pedagogen att dennes definition av lek har blivit bredare under åren som pedagog.   

 

 

6.2 På vilka sätt beskriver pedagoger att de använder lek som ett 
pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen?  

 

Resultatet visar att samtliga pedagoger använder sig av leken genom olika former i 

matematikundervisningen. De intervjuade pedagogerna använde alla spel av olika slag. Pedagog 1 

sa att hon brukar använda sig av olika spel på I-pads. Pedagog 2 använder sig av olika slags 

kortspel och tärningsspel. Pedagog 6 använder sig av tärningsspel och anser att barn lär sig addera 

genom att lägga ihop tärningarna när de spelar spel. Hon tycker också att de lär sig att räkna 

genom att flytta spelpjäsen ett visst antal steg, denna typ av spel hjälper även till vid inlärning av 

talraden.  

 

Pedagog 1 och 4 låter barnen leka affär för att lära sig att växla. Pedagog 1 menar också att de får 

lära sig att tänka på olika sätt och perspektiv genom att turas om att vara kund och expedit. 

Denna anser att det är populärt bland barnen att leka affär, de lär sig mycket av det.  

 

Pedagog 1 använder sig också av ballonger för att barnen ska lära sig att sortera i olika färger och 

storlekar. Pedagog 2, 3 och 4 använder sig av utomhusmatematik för att arbeta med 

tredimensionella former, arbeta med antal och längd och begrepp som dubbelt och hälften.  

 

Pedagog 5 och 7 anser att sång, rim och ramsor är ett bra sätt för barnen att lära in kunskap. Men 

pedagog 5 nämnde att vissa barn kan och använder ramsan utan att förstå innebörden. Pedagog 5 

och 6 använder lek som en metod för att barnen ska lära sig talraden. Pedagog 5 använder sig av 

en lek som heter klappleken. Här sitter barnen i en ring och de har i förväg bestämt vilken siffra 

som inte får nämnas vid namn, då får man istället klappa händerna och sedan går turen till nästa. 

Denna lek befäster kunskap som talraden och dess grannar. Pedagog 6 använder sig av en tallinje 

på golvet, här får de praktisk matematik genom att hoppa talen. Denne använder även en tal-orm 
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som är ritad ute på skolgården, här får eleverna hoppa framåt och bakåt för att lära sig 

räknesätten addition och subtraktion. Pedagog 6, 7 och 8 nämner att de använder leken vid 

inlärning av siffror. Pedagog 8 låter barnen gestalta siffror med hjälp av sina kroppar och ett 

annat sätt var att de fick skriva siffrorna på varandras ryggar med hjälp av sina fingrar och sedan 

får den andre gissa vilken siffra som ritas. Pedagog 6 låter barnen vara siffror och sedan para ihop 

sig men en kamrat för att bilda tiokamraterna. Pedagog 7 låter barnen hoppa hage på siffror. 

Samtliga intervjuer visar att pedagogerna använder leken som en metod för att introducera ett 

nytt arbetsområde för ny kunskap, men också att använda leken som repetition för att befästa 

lärandet. Pedagog 5 säger att hon tar in leken i undervisningen när det blir ”gungigt” i 

klassrummet. Detta för att få barnens fulla uppmärksamhet. 

 

 

 6.3 På vilka sätt anser pedagoger att leken har betydelse för 
elevernas matematikutveckling? 

 

De intervjuade pedagogerna var väldigt positiva till leken, samt eniga om att leken har betydelse 

för barns lärande. Leken är något som är roligt, och genom att barnen har roligt så har de lättare 

för att lära sig. Pedagog 2, 3 och 8 menar att leken väcker ett intresse hos barnen och med detta 

kommer koncentration, viljan och lusten. Pedagog 1-5 nämner också att leken gör eleverna 

enagerade. Pedagog 6 menar att leken står för en slags frivillighet något som eleven vill ta till sig 

och utföra och därmed göra till sitt egen.  

 

Pedagog 3 och 8 anser att när eleverna får använda sina sinnen i leken underlättar det för 

inlärningen. Pedagog 3 menar, genom att barnen får känna eller se en bild på något så är det 

lättare att koppla ihop till lärandet. Därmed blir det även lättare för eleverna att minnas. Även 

pedagog 4 är inne på att när man utför något så har man lättare att komma ihåg det. Samtliga 

pedagoger anser att det går att lära sig mycket genom leken.  

 

Pedagog 1, 7 och 8 anser att många barn har en stor nytta av rim och ramsor för 

kunskapsinlärningen. 

 

Pedagog 6 förklarar närmare vad man kan lära sig genom leken inom matematiken. Eleverna kan 

utveckla sitt lärande inom alla fyra räknesätten, talraden, de kan lära sig talens grannar och area. 

Utöver detta menar pedagog 1 och 4 att barnen lär sig att lyssna på varandra och höra andras 

åsikter. Pedagog 1 anser att eleverna lär sig att samarbeta och även hur man ska vara mot 

varandra. Pedagog 4 hävdar att eleverna lär sig att vänta på sin tur genom leken. Pedagog 8 menar 
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att leken stärker barnens självförtroende genom att i leken vågar de mer, för i leken behöver de 

inte vara rädd att misslyckas. Enligt pedagog 6 erfarenhet är lek som metod positivt framförallt 

för de som är svaga, då det ofta är de som tjänar mest på leken. Därför behöver de olika sätt att 

ta till sig undervisningen. 
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7. Analys  

 

Under analysavsnittet redogörs för det empiriska materialet utifrån studiens frågeställningar. 

Vygotskijs och Piagets teorier används för att se hur pedagogerna uppfattar och använder leken i 

matematikundervisningen för att utveckla barns lärande.  Pedagogernas beskrivningar av leken i 

matematiken och hur de använder den analyseras utifrån det sociokulturella och det kognitiva 

perspektivet. Detta avsnitt utgår från  Piagets centrala begrepp assimilation, ackommodation och 

Vygotskijs begrepp socialt samspel, fantasi och proximal utvecklingszon.  

 

 

7.1 Vilka uppfattningar har pedagoger om lek? 

 

Enligt forskare är leken svår att definiera och ofta definieras den på olika sätt. De flesta forskare 

har samma åsikt om vad som karakteriserar leken. Forskare beskriver leken som lustfylld, frivillig 

och spontan (Pramling, Samuelsson & Sheridan, 2002, s.84). Våra resultat visar att pedagogerna 

har svårigheter med att definiera leken. Vad som också framkommer av resultaten är att samtliga 

pedagoger beskriver leken som rolig och lustfylld. Detta kan vi koppla till Vygotskijs tankar om 

leken som betonar glädjen som den viktigaste delen i leken (Lillemyr, 2013, s.119).  

 

 

”Leken är något som är lustfullt, spela spel, matematik utomhus, dvs. allt som inte är 

korvstoppning att man bara sitter och matar in kunskap, lek är allt annat än det 

”traditionella” som tar död på lusten att lära. Leken är lustfylld!” (P 2). 

 

 

Något som resultaten visar är att några av pedagogerna anser att fantasin spelar en stor roll i 

leken då barnen hittar på egna lekar. Pedagogerna upplever att barnen med hjälp av fantasin tar in 

verkligheten och gör den till sin egen. Flera av pedagogerna menar att när barnen leker affär så 

använder de sig av sina erfarenheter från verkligheten, då barnen varit med sina föräldrar till 

affären. Med fantasins hjälp tar de in denna verklighet i leken och det gör att den blir mer 

begriplig. Pedagogerna har samma tankesätt som Vygotskij som anser att fantasin är viktig i leken 

för att lättare förstå verkligheten (Lilemyr, 2013, s. 120).  
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”Om man bara hör ordet lek så tänker jag att barns sätt att bearbeta saker som de är med 

om. Saker i vardagen både sådant som de hör och har upplevt. Det är också ett sätt att 

utveckla fantasin förstås. Behöver inte vara sådant som de har upplevt”( P 4).  

 

 

”På något sätt är ju lek barns sätt att göra världen begriplig, att göra världen till sin. De gör 

ju det genom leken. Det är på samma sak som det som är i skolan. Använder man leken 

kan man göra lektionerna begripliga. Det är deras sätt att ta in omvärlden och omsätta den 

till sin egen värld så att säga. Barn leker ofta sånt som de hört talas om, hört vuxna prata 

om eller sådant de sett, det plockar de in i leken” ( P 6). 

    

 

Flera av pedagogerna menar att leken är något som utförs tillsammans med andra det vill säga ett 

socialt samspel och detta kan kopplas till Vygotskijs sociokulturella perspektiv där han lägger stor 

vikt vid samspel (Säljö, 2000, s.66-68). Även Piaget menar att det sociala samspelet är en viktig del 

av barnens utveckling (Hansson, 2011, s.54). 

 

 

7.2 På vilka sätt beskriver pedagoger att de använder lek som ett 
pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen? 

 

 Alla pedagoger använder sig av olika spel i matematikundervisningen. Det kan vara spel i form 

av kortspel, tärningsspel och dataspel. Dessa typer av spel kategoriseras under lekformen 

regellekar, eftersom reglerna här har en stor betydelse (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 343). I dessa 

lekar samspelar barnen ofta med varandra vilket underlättar inlärningen. När pedagogerna 

använder spel i matematikundervisningen utgår de ifrån det sociokulturella perspektivet eftersom 

det sker ett lärande tillsammans med andra i ett socialt samspel (Säljö, 2000, s.66-68). 

Pedagogerna ser tärningsspel som en bra metod för inlärning av addition, här sker en repetition 

av sättet att addera vilket gör att de befäster de redan inlärda kunskaperna. Piagets kognitiva teori 

om leken blir synlig här eftersom den står för tänkande och språkskapande. Barnen får särskilt 

genom tärningsspelen utgå från sina egna inlärda kunskaper det vill säga barnens mentala 

scheman. Detta tillvägagångsätt kallar Piaget assimilation vilket är ett centralt begrepp inom hans 

kognitiva teori (Lillemyr, 2013, s.103-104). Dataspel är databaserad lek, som används för 

repetition i matematikundervisningen av redan introducerad kunskap. Genom dataspel får barnen 

bekräftelse och belöning i form av poäng, medaljer och applåder. Här sker lärandet genom 
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assimilation, eleverna upprepar det redan inlärda och oftast sker det individuellt eftersom 

eleverna har varsin dator eller I-pad (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.140).   

 

Pedagogerna använder sig av rollekar genom att barnen leker affär i undervisningen och intar 

roller som kund och expedit (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 341-342). I denna rollek beskriver 

pedagogerna att det sker en matematikutveckling hos eleverna genom att de får öva sin färdighet i 

både addition och subtraktion på ett effektivt sätt. På detta sätt tar barnen in erfarenheter från 

verkligheten och omsätter den med hjälp av leken och sin fantasi. Här syns både Vygotskij och 

Piagets teorier om leken. Vygotskij ser lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i 

samspel med andra och där barnen får använda sin fantasi som han anser ha en betydande del i 

leken eftersom den gör att barnen lättare förstår verkligheten (Säljö, 2000, s.66-68; Lillemyr, 2013, 

s.119-120). Detta kan också grunda sig på Piagets tanke om kognitiv utveckling. Här sker lärandet 

genom en samverkan mellan individ och miljö genom att eleven tolkar sina kunskaper från 

verkligheten och stärker dem med hjälp av leken i affären (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.140).  

 

 

”På mattelektionerna leker barnen affär, de får turas om att handla och vara den som står i 

affären. Bra för barnen att vara i olika roller så att man får tänka på olika sätt. Jag är med 

och tittar så att de tänker rätt, räcker pengarna och hur mycket blir det här. Affären är 

mycket populär hos barnen och jag tycker att de lär sig mycket av den”( P 1). 

 

 

Rim och räkneramsor är något som pedagogerna använder sig av för att barnen lättare ska ta in 

kunskap, eftersom de repeterar kunskapen och underlättar detta för att befästa det redan inlärda. 

Dessa lekar kan man kategorisera in under sensomotorisk lek, en fysisk aktivitet där barn 

använder sina sinnen och upprepar handlingar genom att använda hela kroppen. Ett annat sätt 

som användes i undervisningen för att barnen skulle få använda sina sinnen är att de fick skriva 

siffror på varandras ryggar (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 340- 341).    

  

Leken använder pedagogerna som en metod för att få ett varierat arbetssätt i 

matematikundervisningen, men även när eleverna tappar koncentrationen och det börjar bli rörigt 

i klassrummet. På det viset fångar man upp elevernas uppmärksamhet, motivation och intresse 

för en effektiv matematikinlärning.  Detta kan anknytas till Vygotskij som anser att leken gör att 

barnen blir intresserade och nyfikna av undervisningen (Malmer, 1999, s.107). Men leken är också 

en bra metod att ta till som introduktion av ett nytt arbetsområde inom matematiken för att 

väcka elevernas uppmärksamhet. Detta kan kopplas till Piaget begrepp ackommodation, att 

barnen genom nya erfarenheter får ny kunskap och att deras mentala schema breddas. Det är här 

som lärandet sker enligt Piaget (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.141).  
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”Att man befäster kunskapen genom repetition, och att man använder sig av konkreta sätt 

för att förtydliga.  Men även att använda leken för att lära sig nya saker är bra, men då är de 

ju också viktigt att man sedan i klassrummet pratar om det man gjorde i leken, så att 

barnen kan koppla det till andra situationer när man inte leker” (P 3).” 

 

 

7.3 På vilka sätt anser pedagoger att leken har betydelse för 
elevernas matematikutveckling? 

 

Pedagogerna var positiva till leken i matematikundervisningen eftersom de ser leken som en  

underhållande och lustfylld aktivitet. De anser att barnen har lättare att lära sig den grundläggande 

matematiken när de leker eftersom de har roligt och koncentrerar sig lättare eftersom leken är 

utmanande. Genom att barnen har roligt så tänker de inte på att de lär sig eftersom de inte ser 

lektionen som en traditionell undervisning. Eftersom leken gör undervisningen  lustfylld menar 

de att barnen blir mer engagerade. Lillemyr (2013, s.27) menar att leken gör barnet så engagerat 

att det blir helt uppslukade av den. Pedagogerna anser också att leken gör barnen motiverade och 

intresserade vilket också ökar barnens koncentration. Leken är något frivilligt och därmed ökar 

den barnens vilja och lust att delta i undervisningen för att ta in den matematiska kunskapen och 

omsätta den. Här finns en likhet med Vygotskijs tankar om lek och lärande, han menar att leken 

väcker en nyfikenhet och ett intresse hos barnen (Malmer, 1999, s.107).  

 

 

”Lättare att lära när man har roligt. Barn tycker att det är roligt med lek och olika tävlingar. 

Man önskar att man kunde använda sig av mer lek i undervisningen, att blanda in den för 

man ser ibland när de räknar i sina matematikböcker att de tappar motivationen” (P 3). 

 

 

”Leken är rolig, man lär sig lättare. Man vågar mer i leken, särskilt de med lägre 

självförtroende. Man kan misslyckas i leken, i leken får man misslyckas då vågar man mer 

om man inte har självkänslan”( P 8). 

 

 

Det framkommer att pedagogerna tycker att användning av sinnena är en viktig del i leken I 

matematikinlärningen. Genom att barnen använder hela kroppen i leken får de användning av 

sinnen som syn, hörsel och känsel. När man använder sinnena i leken har barnen både lättare att 
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ta till sig kunskapen och minnas den. Enligt Vygotskij har barnen lättare att förstå vad de gör när 

de leker och detta underlättar när sinnena används (Knutsdotter Olofsson, 1993, s.145). 

 

 

”Sinnena, genom att använda sina sinnen så tror jag att det är lättare att lära sig. Men även 

att se en bild eller känna på något för att koppla ihop och genom det tror jag att man 

kommer ihåg lättare”( P 3). 

 

 

Leken ses som en positiv aktivitet i matematikundervisningen som gynnar alla elever. 

Pedagogerna anser att de svaga eleverna kan ha särskild fördel av den eftersom de behöver 

alternativa sätt att ta till sig kunskaper i undervisningen. Genom leken kan de  elever som inte 

kommit så långt i sin matematiska utveckling få stöd av de elever som har kommit lite längre i sitt 

matematiska tänkande och därmed komma vidare med sitt eget tänkande. Vygotskij anser att 

barnen genom den sociala interaktionen som leken ger kan lära sig av andra barn eller vuxna som 

har kommit längre i sin utveckling, detta nämner han som den närmaste utvecklingszonen 

(Lillemyr, 2013, s.119-120). 

 

 

”Spel, man kan lära varandra, bra för både de starka och svaga eleverna”( P 2). 

 

 

Eftersom leken innehåller mycket fantasi behöver inte barnen vara rädda för att misslyckas i 

leken vilket gör att de vågar och tar för sig mer, nämns vid intervjuerna. Detta gör att deras 

självförtroende stärks, vilket också Vygotskij poängterar (Malmer, 1999, s.107).  

 

 

”Leken är rolig, man lär sig lättare. Man vågar mer i leken, särskilt de med lägre 

självförtroende. Man kan misslyckas i leken, i leken får man misslyckas då vågar man mer 

om man inte har självkänslan” ( P 8). 

 

 

Sånger, rim och räkneramsor används ofta i undervisningen för kunskapsinlärningen och för att 

barnen lättare ska minnas. Det är viktigt att följa upp dessa aktiviteter för att se att barnen har 

förstått syftet med räkneramsan för att det ska leda till ett lärande understryker en av 

pedagogerna. Flera av pedagogerna nämner att det är viktigt att prata om leken för att se att 

barnen förstår och kan koppla leken till lärandet. Detta kan kopplas till Vygotskijs sociokulturella 

teori där ett lärande sker i ett samspel med andra (Säljö, 2000, s. 66-68). Även Piagets tanke om 
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leken som assimilation kan tolkas in då rim och räkneramsor är en upprepning av redan inlärd 

kunskap (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.140).   

 

Pedagogerna menar att man kan lära sig det mesta inom matematiken genom att använda leken, 

man vinner mycket socialt genom leken som att lära sig turtagning, att samarbeta, lyssna på 

varandra, höra varandras åsikter och hur man ska uppföra sig mot varandra.  

 

 

”Jag tror att barn kan lära sig det mesta genom leken egentligen. Det är ju så man lär sig 

från när man är liten. Nästan genom hela livet leker man fram kunskap på olika sätt. Jag 

tror att leken är otroligt viktig för lärandet”( P 7). 

  

 

7.4 Sammanfattning av analysresultat 

 

Det som framkommer i analysen är att pedagogerna har svårt att definiera leken. Alla 

respondenter har samma uppfattning om leken, de beskriver den som en rolig och lustfylld 

aktivitet. Fantasin har en stor roll i leken enligt pedagogerna och används som hjälpmedel för att 

ta in upplevelser från verkligheten. Leken ses även som ett socialt samspel mellan barn och 

vuxna. 

 

Samtliga pedagoger är positiva till leken och tar in den i sin matematikundervisning. Leken bidrar 

till ett effektivt lärande eftersom den skapar motivation och ett intresse hos barnen enligt 

pedagogerna. Det finns olika former av lek och den används i olika situationer. Alla har nytta av 

leken och det finns lekar som passar alla elever, både de starka och svaga kan med hjälp av leken 

lära sig av varandra.  

Enligt pedagogerna spelar sinnena en stor roll i leken, de anser att barnen har lättare för att ta in 

kunskapen när de använder hela kroppen. 
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8. Diskussion 

 

I denna del kommer vi att diskutera studiens resultat utifrån tidigare forskning, teoretiska 

perspektiv då vi utgått från Vygotskij och Piagets tankar om lek och lärande. Vidare kommer vi 

att resonera kring detta med våra egna tankar och synpunkter. Syftet med studien är att 

undersöka pedagogers uppfattningar om begreppet lek, och på vilka sätt den används för barns 

grundläggande matematikinlärning.  

 

 Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet tar upp betydelsen av 

kreativt arbete och lek i det aktiva lärandet. Lekens betydelse betonas i de tidigare åren då de 

grundläggande kunskaperna ska läras in (Skolverket, 2011, s9). Även Vygotskij betonar vikten av 

leken i lärandet (1995, s.15-16). Trots detta uppfattar vi att leken inte ges tillräckligt med tid i 

skolan. Vad vi kan utläsa av denna studie är att matematikleken används allra mest i 

förskoleklassen och att det därefter minskar. Många pedagoger påpekar bristen av tiden och 

önskar att de skulle ha mer tid för leken i undervisningen då den är en viktig aktivitet som väcker 

elevernas engagemang. Vi resonerar att det är tiden för att planera in leken i undervisningen som 

kan vara den bristande faktorn till att leken inte får den plats den skulle behöva i klassrummet. 

Men sen märker vi också att pedagogerna är stressade över ökade krav, att elevernas kunskaper 

ska vara mätbara och att eleverna ska nå målen, då väljs ofta leken bort. Sedan delar vi Lillemyrs 

(2013, s.26) åsikt att det kan vara pedagogens förhållningssätt och pedagogiska grundsyn, hur 

denne ser på leken och lekens värde som kan påverka om leken blir en viktig del av 

undervisningen eller inte. 

 

Våra resultat visar att alla intervjuade pedagoger var positiva till leken i undervisningen. När de 

använder leken i undervisningen leder det till en god stämning och de ansåg att eleverna hade 

roligt. På det viset kände de att det var lättare att fånga upp barnens intresse och motivation för 

ett effektivare lärande. För en del elever som sitter med läromedel och inte kan koncentrera sig 

kan det underlätta att få använda en lek som till exempel ett spel för att på så sätt ta in samma 

kunskap. 

 

Tidigare forskning visar att leken används för att hålla ordning i klassrummet och det kan också 

användas som stöd för barnens utveckling och lärande (Sherwood & Reifel, 2010, s.322). Detta 

framkommer även av våra intervjuer att pedagogerna använder leken av olika orsaker. En av 

pedagogerna säger att hon börjar med en lek när det börjar bli rörigt i klassrummet. Vi anser att 

detta arbetssätt kan vara bra då det fångar elevernas uppmärksamhet. Leken gör att det blir ett 

socialt samspel eftersom de förs en dialog och ett kroppsspråk mellan de som deltar. Detta gör 
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att barnen lär sig lyssna på varandra, höra varandras åsikter och ta hänsyn till varandra och även 

vänta på sin tur. 

 

Att det inte är enkelt att definiera lek har kommit till vår kännedom genom vår studie, och även 

forskare har svårt att definiera lek. Man talar om att leken beskrivs som lustfylld och rolig 

(Pramling Samuelsson& Sheridan, 2002, s. 84). Lillemyr (2013, s.27) menar att begreppet lek är 

svårt att förklara just eftersom leken har många och olika funktioner, både för barn och vuxna. Vi 

instämmer med honom att det är svårt förklara vad lek är. Under arbetets gång har vi försökt 

hitta ord som karaktäriserar leken och dessa är fantasi, rolig och lustfylld. Även pedagogerna 

betonar ord som lustfyllt och roligt. Då vi i vår studie velat ta reda på pedagogers definitioner om 

lek har vi känt att det är viktigt att få en uppfattning om hur pedagogerna resonerar om lek och 

hur de använder den i undervisningen. Det som framkommer i intervjuerna är att vissa pedagoger 

anser att de inte använder leken så ofta, men de kommer under intervjun på att de använder leken 

mer än vad de tror sig göra. Detta kan vara en definitionsfråga, hur bred är pedagogernas 

definition av leken? För vad våra resultat visar är att pedagogerna har svårt med definitionen av 

lek. De har olika uppfattningar om lek, vad lek är för någonting. Detta tycker vi är intressant då 

tidigare forskning visar att man generellt har olika uppfattningar om lek beroende på vilka tidigare 

erfarenheter man har av den (Sherwood & Reifel, 2010, s.323). Flera av pedagogerna uttryckte 

särskilt att deras syn på leken har breddats, de ansåg också att leken används och kommer mer 

naturligt idag i undervisningen än tidigare i deras verksamma yrkesliv. Enligt Lindgren (2002, 

s.23) användes inte leken i samma syfte förr i tiden som den gör idag, eftersom den inte ansågs ge 

barnen någon kunskap. Av våra egna erfarenheter kan vi se att leken har ändrat karaktär och är 

ett ofta förekommande inslag i undervisningen i syfte av att barnen ska få erövra kunskap. Även 

Johansson (2013, s.32) ser att en del skolor i dagens samhälle använder sig av lek i undervisningen 

istället för att bara använda sig av det traditionella arbetssättet.  

 

Många av pedagogerna har definierat lek med ordet roligt. Eftersom barnen har roligt och blir 

engagerade genom leken så anser både vi och pedagogerna att det kan bidra till att de inte tänker 

på att de lär sig. Enligt Lillemyr (2013, s.27) blir barnen så engagerade av leken att de blir helt 

upprymda av den. När man använder leken blir det ingen traditionell undervisning där barnen 

sitter och arbetar i sina läromedel utan den blir mera lustfylld och därmed blir det lättare att lära 

sig. Detta styrks av tidigare forskning som visar att pedagoger använder sig av leken i 

undervisningen för att barnen ska bli intresserade och motiverade av ämnet (Lindgren, 2002, 

s.28). Då vi finner att barn kan ha svårt att sitta still och koncentrera sig längre stunder under 

matematiklektionerna anser vi att leken kan vara ett bra hjälpmedel att ta till för att fånga 

elevernas intresse. Vi tycker att det är nödvändigt att ta in leken för annars kan det leda till 

konsekvenser som gör att barnen bara sitter utan att utföra något arbete och därmed får de ingen 

kunskap. Kaye (1994, s.9-10) anser att leken bidrar till att barnen koncentrerar sig lättare och har 
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en lugnande effekt. Ulin (1988) menar att det är viktigt att få elevernas intresse och engagemang i 

matematiken eftersom ämnet ses som svårt och abstrakt.   

 

En del av pedagogerna ansåg att leken var särskilt viktig för de svagare eleverna. Lillemyr (2013, s. 

27) skriver att barn kan känna att de befinner sig på en högre nivå i en lek som är bra. Här ser vi 

likheter med Vygotskij som anser att barnet befinner sig i den närmaste utvecklingsnivån i leken.  

Barnen tar här hjälp av de barn eller vuxna som har mer kunskap än de själva(Lillemyr, 

2013,s119-120). Kaye (1994, s. 9-10) anser att leken ger stöd till de barn som är svaga i 

matematik, men även befästa redan uppnådda framgångar för de som är som är duktiga i ämnet. 

Vi ser leken som ett bra medel för alla elever då både svaga och starka elever kan bli styrkta av 

leken. Men alla lekar passar inte alla barn därför anser vi att det är viktigt att pedagogerna 

uppmärksammar och reflekterar över lekarna och vad man har för typ av elever då de använder 

leken i sin matematikundervisning. En del elever behöver ibland mer struktur i undervisningen 

utan föredrar den traditionella matematikundervisningen och klarar därför inte av när 

undervisningen blir för fri, detta bör pedagogerna vara uppmärksamma på. 

 

 Av studien kan vi utläsa att pedagogerna till största del har Vygotskijs synsätt ur det 

sociokulturella perspektivet. Pedagogerna anser likt Vygotskij att barnen lär sig genom samspel 

med varandra och att leken är viktig del för lärandet. Vi kan se stora likheter med Vygotskijs och 

pedagogernas tankar om lek och fantasi. Både parter anser att verkligheten tas in och omsätts 

med hjälp av fantasin. Vi kan även se spår av Piagets synsätt om leken som repetition eftersom 

pedagogerna tycker att leken är ett bra sätt att repetera redan inlärd kunskap och därmed befäster 

den. Men pedagogerna anser även att barnen kan få ny kunskap av leken. Detta skiljer sig från 

Piaget syn om lek och lärande då han ansåg att leken inte bidrog till ny kunskap utan var enbart 

till för repetition.  

 

Tidigare forskning som vi tagit upp i denna studie visar hur viktigt det är att man utför leken i 

olika steg i matematikundervisningen. Innan leken inleds bör man som pedagog känna till 

barnens förkunskaper för att veta vilken nivå som leken ska läggas på. När leken avslutats bör 

den följas upp genom samtal med eleverna om vad de har lärt sig och hur de har tänkt om sitt 

eget lärande (Persson, 2006, s.61). Detta anser vi som viktigt eftersom det framkommer i vår 

studie att det annars kan leda till konsekvenser som att eleverna inte alltid kan koppla leken till 

lärandet och att de inte förstår innebörden av den. Genom att följa upp leken får man ut mer av 

den, det blir inte bara en aktivitet. Barnen kan på detta vis lättare förstå och tänka om sitt eget 

lärande i leken. Frågan är hur ofta syftet med leken klargörs för eleverna och hur ofta den 

uppföljs av samtal för att inte bara bli en lustfylld aktivitet, där eleverna inte förstår innebörden 

och det därmed inte leder till ett lärande.  
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9. Konklusion 

  

Studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om begreppet lek, och på vilka sätt den 

används för barns grundläggande matematikinlärning. Vår studie visar att pedagogerna har svårt 

att definiera leken, men vad alla är överens om att det är en aktivitet som betraktas som lustfylld 

och rolig. Den inbjuder till engagemang fantasi, motivation och intresse där vuxna och barn lär 

och utvecklas tillsammans. Leken skapar möjligheter för barnen att bearbeta sina erfarenheter, 

upplevelser och lärdomar. Det framkommer att pedagogerna använder leken både för repetition 

och för att lära in ny kunskap i ett socialt samspel.  

 

Slutsatser som vi drar utifrån vår studie är att leken bidrar till ett stödjande inlärningsklimat där 

eleverna lär sig i samspel med varandra utifrån sin utvecklingsnivå under lustfyllda former. Vi har 

uppmärksammat att det är Vygotskijs sociokulturella perspektiv som är det dominerande i 

undervisningen. Eftersom pedagogerna anser att fantasin är ett viktigt inslag i leken och att 

barnen lär sig genom samspel med varandra när de leker. Lillemyr (2002, s. 152) skriver att det 

läggs stor vikt vid lärande genom samspel i dagens skolor.   

 

Denna studie har utvecklat en djupare förståelse och kunskap om lekens betydelse för lärandet. 

Vår studie har utförts ur ett lärarperspektiv av lek och lärande, den har öppnat upp för ytterligare 

funderingar och tankar som skulle kunna vara intressanta för framtida forskning. Vi anser att det 

skulle vara intressant att få barnens perspektiv av lek och lärande. Ser barnen leken som enbart en 

aktivitet eller anser de att de lär sig något av den, detta ser vi skulle ge ett större djup i vår studie. 

För framtida forskning skulle det också vara intressant att forska inom Montessori och Reggio 

Emilia skolor för att se deras syn på lek och lärande och hur de använder den i undervisningen. 

 

Avslutningsvis önskar vi att leken få ett större utrymme i skolan, att lärarna ska känna att det 

finns tid att planera in leken i undervisningen, då vi inser att det är ett arbetssätt som gynnar både 

elev, pedagog och skola.  
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Bilaga 1: Intervjuguide   

 

Tema 1: Bakgrundsfrågor  

 

Undertema: Utbildning och yrkeserfarenheter 

 

1. Vilket år tog du din lärarexamen?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Vilka åldrar arbetar du med nu? 

4. Vilka åldrar har du erfarenhet ifrån? 

 

 

Undertema: Tidigare yrkeserfarenheter 

 

5. Har du arbetat inom ett pedagogiskt arbete tidigare?  

 

Tema 2: Föreställningar om lek  

 

Detta tema förväntar jag ska besvara: Hur definierar pedagoger lek? 

 

Undertema: Lärarens syn på lek  

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet lek? 

2. Hur skulle du förklara vad lek är? 

3. Har din syn på lek förändrats under dina år som lärare? I så fall på vilket sätt?  

 

Tema 3: Leken i matematikundervisningen  

 

Detta tema förväntar jag ska besvara: På vilka sätt beskriver pedagoger att de använder lek som 

ett pedagogiskt hantverk i matematikundervisningen? 

 

Undertema: Lek som ett pedagogiskt verktyg 

 

1. Använder du dig av lek i matematikundervisningen?  

2. Kan du beskriva hur du använder leken i matematikundervisningen? (Repetition för att befästa 

lärande/ Ny kunskap?) 



 

 

 

3. Kan du uppskatta hur ofta du använder leken i matematikundervisningen? 

4. Skulle du kunna tänka dig att utveckla ditt användande av lek i din undervisning? Hur? Varför? 

 

Undertema: lekens betydelse för matematikutvecklingen  

 

5. Anser du att barnen har lättare för att lära när leken används i undervisningen?  

6. Anser du att det finns någon typ av lek som är bättre än den andra för att främja lärande?  

 

Tema 4: Samband mellan lek och lärande  

 

Detta tema förväntar jag ska besvara: På vilka sätt kan leken ha betydelse för elevernas  

matematikutveckling enligt pedagogerna? 

 

Undertema: Lek och lärande 

 

1. Finns det enligt dig, något samband mellan lek och lärande? 

2. Vad tror du att barn kan lära sig genom lek?  

 

Undertema: Inställningar till lek 

 

3. Ser du något positivt med att använda lek som metod? Motivera. 

4. Ser du något negativt med att använda lek som metod? Motivera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


