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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att se hur lek kan användas som ett pedagogiskt verktyg i ämnet 

idrott och hälsa för grundskolans tidigare år. Jag frågade mig vilken betydelse lek har för 

lärandet? Vilken syn lärarna i idrott och hälsa har på lek? På vilket sätt lek används som 

undervisningsmetod i idrott och hälsa och vilka svårigheter som finns med den?  

Metod 

För att få svar på frågeställningarna användes en kvalitativ undersökning. Tre verksamma 

lärare i idrott och hälsa för grundskolans yngre åldrar intervjuades om deras erfarenheter av 

lek som ett pedagogiskt verktyg.  

Resultat 

Lek ska vara roligt för eleverna, kännas lustfyllt och innehålla skratt. Lärarna har kopplat ihop 

lek med lärande. De var överens om de kunskaper som eleverna kan tillämpa genom ett aktivt 

deltagande i leken. De kunskaperna som lärarna har lagt störst vikt på är ömsesidighet, 

turtagande och samarbete, som alla ges stor vikt i undervisningen i idrott och hälsa enligt 

lärarna. Utöver dessa kunskaper belyser lärarna en rad faktorer som tränas i leken. 

Informanterna uppgav att lek är ett tacksamt pedagogiskt verktyg då det motiverar många 

elever och leder till att de deltar aktivt i undervisningen. Det har inte uppmärksammats några 

större svårigheter med lek i den ordinarie undervisningen. Svårigheterna uppstår främst när 

det ställs högre krav på pedagogen och beror oftast på en kunskapsbrist hos läraren. 

Slutsats 

Alla lärare anser att leken är en viktig del av undervisningen och att den ska vara såväl rolig 

som lustfylld. De använder sig aktivt av lek som ett pedagogiskt verktyg. Lek är en 

undervisningsmetod som leder till fysiskt, psykiskt, socialt och kognitivt lärande.  
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1. Inledning 
Att definiera lek är lika svårt som att definiera kärlek, vi känner känslan eller känslorna men 

så finns det olika sorters kärlek. Så är det även med lek, det är oftast lättare att beskriva eller 

utföra lek än att definiera och sätta ord på den. Det är också en anledning till varför jag tycker 

att lek är en intressant metod för inlärning. Den är komplex med så många tolkningar och 

resultat samtidigt som den av de flesta lekforskare anses ha betydande vikt för det växande 

barnet. Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson sammanfattar lek på några få rader. ”Lek 

är inte bara lek. Lek är barnets sätt att lära sig klara livet och förstå världen. Lek leder till 

gott kamratskap. Lek leder till utveckling på alla områden, som vi inte ens kan tänka ut.” 

(Olofsson, 2003, s. 137). Jag valde att skriva om lek för att själv få mer kunskaper i lekens 

betydelse för lärandet, en möjlighet att reflektera över andra lärares medvetenhet och hur de 

arbetar med lek i ämnet idrott och hälsa i skolan.  

2. Bakgrund 

2.1Begreppsförklaring 
Här följer en redogörelse av ett par begrepp som anses ha stor betydelse för studien.  

2.1.1Barn 

I skolan benämns alla elever som barn, detta i enighet med barnkonventionen 

(Utrikesdepartementet, 2011, s. 34) som menar att varje människa under 18 år avses som 

barn. Om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet. I denna studie 

handlar det om barn i grundskolans tidigare år, från årskurs ett till sex.  

2.1.2Pedagoger 

De pedagoger som belyses i studien är verksamma lärare som undervisar grundskolans yngre 

barn i ämnet idrott och hälsa.  

 

2.2 Litteraturgenomgång 

2.2.1 Lärande 

Håkan Larsson menar att lärande handlar om den som lär medan kunskap handlar om det som 

ska läras. ”Det är lärprocessen som avgör vad som ska läras och hur detta ska gå till (i vilket 

sammanhang den lärande ska lära sig)” (Larsson, 2010, s. 279). Att begripa sig på och att 

handla i världen är det genuina lärande enligt Qvarsell, det innebär att bli klokare och 

kunnigare i en handling. Då krävas det att omvärlden erbjuder mening så att individen kan 
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handla (Qvarsell, 2009, s.232). Vikten av en genomtänkt undervisningsmetod har betydelse då 

en metod enbart blir meningsfull i förhållande till ett syfte (Carlgren & Marton, 2000, 120). 

En viktig förutsättning är att läraren besitter kunskaper och kan lära ut till någon annan. Det 

handlar egentligen inte om att läraren ska ”lära ut” utan istället skapa goda förutsättningar för 

lärande (Larsson, 2010, s. 279). Men en sorts aktivitet behöver inte leda till ett visst sorts 

lärande. Det beror på hur förutsättningarna ser ut. Resultatet av lärandet kan bli att man lär sig 

något annat än det tidigare tänkta (Larsson, 2010, s. 279). Olika elever kan hantera samma 

problem på olika sätt såväl som att samma elev kan hantera problemet på olika sätt vid olika 

tillfällen (Carlgren & Marton, 2000, 124).  Denna syn har även antropologen Jean Lave. Hon 

menar att det är situationen som vi lär oss. Detta kan vara andra aspekter än de vi har föreställt 

oss (Carlgren & Marton, 2000, 128).  

”Ingen kan lära någon annan något. Eleverna måste lära sig själva.” (Carlgren & Marton, 

2000, s. 127). Så lyder konstruktivismens utgångspunkt som har haft ett stort inflytande i den 

svenska skolan. I och med detta är elevernas aktiva roll en betydande faktor för lärandet- 

Lärarna å andra sidan har en begränsad möjlighet att bidra till lärande då eleverna själva 

måste vara mottagliga för inlärning (Carlgren & Marton, 2000, s. 127). I den sociokulturella 

teorin talar Vygotskij om den sociala betydelsen för lärande. Där vi genom delaktighet i den 

sociala gemenskapen tar till oss kunskaper och utvecklas (Carlgren & Marton, 2000, s. 12). 

Detta utgångsläge förhåller sig även Säljö till i utvecklingen av den sociokulturella teorin i 

Sverige. Det är då genom att delta i olika praktiker som individen lär sig olika sätt att se och 

uppleva verkligheten (Carlgren & Marton, 2000, s. 129). Inom den behavioristiska teorin 

handlar det inte om att tillägna ny kunskap utan om att skapa ett nytt beteende. Lärandet ses 

som en process med mål att utvidga beteendet. Intresset ligger i hur eleven kan förmås att 

utföra göra vissa saker (Phillips & Soltis, 2010, s. 42-43). 

2.2.2 Lek 

Det är väldigt svårt att definiera lek. Det finns lika många definitioner av lek som det finns 

sätt att leka, således finns det ingen enskild definition av lek (Abbot, 1995, s. 78). Lek är en 

mental inställning, som upplevs som en bestämd känsla. Det är ett förhållningssätt till 

verkligheten. Det som görs, tänks och sägs är lek och ska inte tolkas bokstavligt utan förklaras 

utifrån lekens intentioner. När vi leker har vi en hundraprocentig koncentration och 

hängivelse till leken, både tid och rum glöms ofta bort (Olofsson, 1991, s. 22). För att kunna 

gå in i leken måste vi lämna verkligheten och ge oss in i lekens värld (Olofsson, 2003, s. 16). 
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Lek är frivilligt menar såväl Engström och Redelius (2002, s. 277) som Grindberg och 

Jagtøien (2000, s. 81). Lustfyllt och engagerande är drivkrafter för att leken ska fortgå, vilket 

även är dess syfte. Uppgiften med lek är att den ska roa för stunden. Sammanfattningsvis ska 

lek vara roligt, spännande och kännas meningsfullt för stunden (Engström och Redelius 2002, 

s. 277). Glädje leder till bättre prestationer, motivation, inlärning och psykosocialmiljö 

(Hjelm, 2012, s. 9) 

Genom leksignaler berättar vi för vår omgivning att vi leker. På så sätt kan lärarna urskilja när 

eleverna är upptagna i leken. Om vi kan uppfatta signalerna blir leken meningsfull och full av 

betydelse (Olofsson, 2003, s. 13). Dessa signaler kommer genom ögon, mimik, röstläge, sätt 

att tala och uppträda (Grindberg och Jagtøien, 2000, s. 81). Det handlar inte om en kort signal 

utan det är ett uttryck för inställningen, förhållningssättet till verkligheten och tolkningen av 

det som sker så länge leken pågår (Olofsson, 2003, s. 9). Leksignaler behövs inte när vi leker 

för oss själva, däremot så finns ändå lekkänslan och lekens medvetandetillstånd (Olofsson, 

1991, s. 22). En ram sätts runt leken genom leksignaler och lekinställningen, innanför denna 

ram råder lekens regler och logik. När vi leker förhåller vi oss till verkligheten på minst två 

tolkningsplan. Man pendlar mellan att vara på verklighetens tolkningsplan till lekens 

tolkningsplan (Olofsson, 2003, s. 7, 10). Vi kan både se och höra om barn leker. Genom att 

lyssna vad de säger, i vilket tonfall och röstläge de pratar kan vi urskilja om de leker. Ett 

annat tecken är att barn ofta tittar ner när de leker eller vänder blicken lite inåt, detta för att 

inte bli påverkade av de yttre aspekterna utan se till inre bilderna som bestämmer olika 

händelser, handlingar och hur upplevelser ska tolkas (Olofsson, 2003, s. 12).   

Innanför lekens ram är ingenting omöjligt, vi kan förvandla verkligheten till något annat. Vi 

kan låtsas att repen är lianer eller stolen är en häst. För de individer som är kompetenta i leken 

har påhittigheten inga gränser (Olofsson, 2003, s. 15). Vi kan tänka oss att leken är en 

simulator som kan ta oss med till en annan del av världen eller en annan tidsepok. Att 

transformera och byta plats med fantasin är en förmåga som ligger till grund i den mänskliga 

intellektuella aktiviteten. Eftersom vi kan använda leken som en simulator kan vi känna att 

leken blir för farlig för oss. För att skydda oss kan vi då välja att gå ur leken och återvända till 

verkligheten och dess trygghet. I leken kan barn experimentera med egna erfarenheter och 

intryck, då är det de inre föreställningarna som styr lekens riktning (Olofsson, 2003, s. 11-12).  
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Lekens medvetandetillstånd ses som speciellt hälsosamt, då det leder till ett välbefinnande. 

Barn som blivit avbrutna i leken kan uppträda aggressivt och irriterat medan barn som får 

fullfölja leken ses som nöjda och medgörliga. Genom lekens medvetandetillstånd återhämtar 

vi oss. Barn kan exempelvis vara väldigt trötta men så kommer de på en rolig lek och får 

massa ny energi (Olofsson, 2003, s. 13). 

 

2.2.3 Lek och lärande 

”I lek sker en omedveten inlärning, ett omedvetet klargörande, undersökande och 

experimenterande. Man kan sällan efteråt tala om vad man lärt sig. Man bara vet och kan.” 

(Olofsson, 2009, s. 80). Forskning visar en mängd olika synsätt på lek och lärande. Oftast är 

de överens om de kunskaper som utvecklas vid lek men sedan oeniga om hur lek ska 

användas som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Engström och Redelius (2002, s. 277) menar 

att processen vid lek är intressant och inte resultatet. Men det finns såväl forskare som inte 

kopplar ihop lek och lärande. Till exempel Steinsholt (Lindqvist, 2002, s. 29) som menar att 

lärande inte ska vara en självklarhet i leken. ”Rättfärdiga inte lek med lärande. Lek är så 

mycket, mycket mer! På det sättet reducerar vi både leken och lärandet” (Kjetil Steinsholt i 

Lindqvist, 2002, s. 29). Att lek skulle förbereda barn på att leka ännu mer är ett lärande som 

kan ses, i leken lär sig då barn bara att improvisera mer. Samtidigt finns det de som anser att 

leken är den bästa utgångspunkten för att få ett lärande som är motiverat inifrån, där barnet 

även kan använda den egna förmågan och sina förutsättningar i bästa möjliga mån (Lindqvist, 

2002, s. 29). Lek är barnets sätt att lära sig. Genom att åsidosätta lek som en 

undervisningsmetod förnekas barnets naturliga sätt att ge respons på omgivningen (Abbot, 

1995, s. 76). Lek leder till färdigheter i framtida lekande, vilket är en anledning till att vi ska 

träna på leken (Hjelm, 2012, s. 12) 

En begränsad miljö eller materialinnehav behöver inte betyda reducerad lek. Vi kan då 

använda fantasin för att föreställa oss andra platser eller ting. Detta innebär att 

föreställningsförmågan tränas hos barnen. En stark föreställningsförmåga är nödvändig för att 

orka lyssna på läraren i skolan och för att kunna omvandla ord och bokstäver till upplevelser 

när man läser (Olofsson, 2003, s. 131). Att leka fara exempelvis kan öka koncentrationen och 

dämpa ångesten hos barn (Olofsson, 2003, s. 16). Föreställningsförmågan bidrar också till att 

nya texter tar form och historia förs vidare mellan generationer. Genom fantasi och påhittighet 

förs leken vidare till nya platser och händelser. Med hjälp av fantasin kan nya tankar tänkas 
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och nya idéer uppstå. Detta hjälper oss senare i livet att lösa praktiska problem och skapa nya 

uppfinningar (Olofsson, 2009, s. 79).  

Även minnet tränas genom lek, såväl korttidsminnet och långtidsminnet som det prospektiva 

minnet, framtidsminnet. Långtidsminnet gynnas när fler färdigheter används samtidigt. 

Genom att koppla minnen, intryck och händelser till leken knyts de samman i ord och rörelser 

som bidrar till att minnet inte suddas ut. Det skapas på så sätt en mer tydlig, organiserad och 

integrerad minnesbild. Detta kan också förstärkas ytterligare om läraren påminner eleverna 

om vad de gjorde förra veckan eller förra lektionen (Olofsson, 2009, s. 82-83). 

Framtidsminnet innebär att vi minns vad som troligen kommer att ske, vilket vi sedan planerar 

utifrån. Men hjälp av framtidsminnet kan vi få förståelse och kunskaper i följder av våra 

handlingar. Med tidigare erfarenheter och nuets upplevelser kan vi i leken forma olika 

framtider genom att se möjligheter och lösa såväl praktiska som sociala problem på olika sätt 

(Olofsson, 2009, s. 83).  

I lek får barnen möjlighet att träna upp sitt språk. De sätter hela tiden ord på händelser i leken, 

vad de gör eller vad saker föreställer. De använder ett mer utförligt och varierat språk än i 

vanliga fall. På så sätt kan fler barn förstå lekens regler och byta språklig kunskap mellan 

varandra (Olofsson, 2003, s. 134). Genom att leka skapar vi oss en berättarförmåga, får goda 

kunskaper i uppsatsskrivande och har förmågan att hitta på en bra historia (Olofsson, 2003, s. 

86). För att få en så framgångsrik utveckling av språket och kommunikationen som möjligt 

lyfter Olofsson (2009, s. 84) vikten av en vuxens deltagande i leken som kan influerar och 

utveckla barns kunskaper vidare. 

Att ha roligt tillsammans, skratta med varandra, att bli arga utan att slåss, gråta utan att 

anklaga, kompromissa, känna sympati och empati är faktorer som hjälper oss att leva med 

varandra. Det är också faktorer som vi lär oss genom att leka tillsammans med andra 

(Olofsson, 2009, s. 85). Den sociala samvaron tränas genom att vi samsas i leken, 

sammanfogar varandras idéer och låter alla vara med och bestämma (Olofsson, 2003, s. 135). 

Samförstånd, turtagande och ömsesidighet anses som viktiga komponeter inom leken och ses 

som det grunden i vårt demokratiska samhälle. Barn som har utvecklat sin lekförmåga kan 

också tänka och känna sig in i andras situationer, på så sätt utvecklas empati och medkänsla 

som sedan utvecklas till respekt för olikheter hos individer (Olofsson, 2009, s. 85). Social 

kompetens är såväl ett villkor för leken som en konsekvens av den (Olofsson, 2003, s. 135). 



Gymnastik och idrottshögskolan 
Självständigt arbete 15 hp 
Emma Erks  
 

10 
 

Med ett samspel med varandra kan barnen lära känna varandra under enkla omständigheter. 

Det leder vidare till en trygghet och glädje (Olofsson, 2009, s. 85). Folkman och Svedin 

(2003, s. 41) talar om hur självbilden förstärks vid lek, hur vi får känna oss sedda och 

kompetenta, känna att vi är bra som vi är, att vi vågar visa oss för andra och att kunna yttra 

vår åsikt. Således finns självbildens byggstenar med i allt socialt samspel med andra. Barnen 

formar i leken bilden av sig själv som en unik person, en lek med jämnåriga ställer krav på att 

barnen vet vem de är, vad de kan och vad de vill. En god självkänsla anses vara direkt 

nödvändig för att vara ena parten i ömsesidig lek (Folkman & Svedin, 2003, s. 41). Leken ger 

oss utrymme för att öva, pröva, uttrycka och lära oss att bemästra våra känslor (Olofsson, 

2003, s. 133).  

Beroende på vilken slags lek som fortlöper kan varierade rörelsemönster användas. Det 

resulterar i att grov- och finmotorik, balans och kroppskontroll tränas (Olofsson, 2003, s. 

135).  Med hjälp av mentala föreställningar i lek kan vi övervinna rädslor och få fysiska 

krafter som vi tidigare varit omedvetna om att vi kunde tillämpa (Olofsson, 2009, s. 86).  

Begrepp som närhet, avstånd, tyngd, balans, längd, höjd, lutning, form, fysiska lagar som 

tyngdkraft och hävstångsprinciper är en rad begrepp som kan ge förståelse när lekmiljöer 

byggs fram. Dessa är också grundläggande för att ha förståelse för matematik och fysik 

(Olofsson, 2009, s. 87). 

Tidigare studier visar att pedagoger anser att lek främjar inlärning för att det innebär ett 

varierat lärande. De menar också att lek kan hjälpa barn att bearbeta kunskaper de har lärt sig. 

Lek ses som en fördel i det sociala arbetet då eleverna lär sig att samarbeta (Bergqvist & 

Busche, 2006, s. 18). Andra aspekter på vad lek leder till enligt lärarna är empati, fantasi, 

språkutveckling, turtagning, konfliktlösning, förhålla sig till regler samt skapa ett 

demokratiskt förhållningssätt i leken (Jovanovic & Ångerud, 2012, s. 13). Ett antal pedagoger 

ansåg att lek var nödvändigt för att vissa barn skulle klara av skoldagen (Bergqvist & Busche, 

2006, s. 18). En pedagog menade att man kan anpassa leken efter situationen för att kunna 

passa ett flertal tillfällen och få stor variation på lekarna (Bergqvist & Busche, 2006, s. 18).  

Några informanter tyckte att lek var en bra metod för att motivera eleverna, de ansåg att om 

eleverna tycker att en uppgift är rolig så blir de motiverade och är de motiverade så lär de sig 

(Jovanovic & Ångerud, 2012, s. 14). 
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2.2.4 Lekens plats i styrdokumenten 

Skolan har som uppdrag att främja lärande hos eleverna så att inhämtning och utveckling av 

kunskaper och värden stimuleras, detta finns att läsa i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 9).  Som grund till läroplanen 

står barnkonventionen med artikel 31 (utrikesdepartementet, 2011, s. 48) som bekänner 

barnets rätt till lek och rekreation anpassad till barnets ålder. Leken anses ha stor betydelse för 

att tillägna kunskaper, särskilt i skolans tidigare år. ”Skapande arbete och lek är väsentliga 

delar i det aktiva lärandet.” står det i grundskolans läroplan (Skolverket, 2011, s. 9). Genom 

en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer ska skolan kunna 

främja elevers harmoniska utveckling. De menar på att ett ömsesidigt möte mellan olika 

pedagogiska synsätt kan främja elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2011, s. 10). 

Inom ämnet idrott och hälsa har leken en central del i kursplanen, såväl för grundskolans 

tidigare år som för de äldre åldrarna. Det handlar om lekar såväl inomhus som utomhus, i 

vatten och till musik i varierade svårighetsgrader beroende på åldersgrupp (Skolverket, 2011, 

s. 52).  

Skolan vilar på en värdegrund (Skolverket, 2011, s. 7) som bland annat säger att respekt för 

de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar ska 

förmedlas och förankras hos eleverna. På så sätt formas eleverna till demokratiska 

medborgare. Skolan ska också åskådliggöra och förmedla värden som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

könen och solidaritet mellan svaga och utsatta. Vidare kan vi läsa att skolan ska skapa 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.  

 

2.2.5 Leken i ämnet idrott och hälsa 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003, s. 81) betonar vikten av lekpedagogik i skolan. 

Kunskaper fastnar inte i minnet om inte barnen får tillfälle att reflektera över dessa genom lek 

eller på andra sätt. Det ska på så vis alltid vara en balans av det som kommer utifrån och det 

som barnen skapar inifrån av det yttre.  Att möta eleverna i leken och hjälpa dem att utveckla 

sin lek och skapande anser hon vara pedagogik och så också lösningen för missgynnande barn 

(Olofsson, 2003, s. 81). Idrott och hälsa innehåller främst regellekar där ett handlingsmönster 

har blivit en fast struktur. Här är rollerna bestående och de bestämda reglerna framtvingar 

rollbyten vilket gör leken spännande (Lindqvist, 2002, s. 18). Detta kan i skolan innebära att 
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vikten läggs vid de bestämda reglerna istället för att se till den imaginära situationen, där det 

finns en stor potential. Lindqvist menar att regelleken i skolan blir en konkurrens mellan 

varandra. Det handlar om en konkurrens i den kroppsliga förmågan snarare än kunskaperna 

(Lindqvist, 2002, s. 19). ”Även i lekbetonade övningar framkommer en instrumentell uppfattning då 

man uttrycker att leken skall syfta till att utveckla färdigheter i riktning mot idrottsprestationer. Leken 

har inte något värde i sig.” Skriver Sundgren (1999, s. 78). Samtidigt menar Lindqvist (2002, s. 

19) att regellekar används i skolan är det för att skapa ett lustfyllt lärande. 

 

2.2.6 Lärarens roll i leken 

Med en vuxen närvarande i leken kan barn få hjälp med ömsesidighet, turtagande och 

samspel, som ligger till grund för att vara en bra lekkamrat. Den vuxne kan ge trygghet för 

gruppen genom att hjälpa varje individ med lekandets konst (Olofsson, 2003, s. 117). Den 

vuxne kan också bidra till att locka in barnet i leken genom att uppmuntra och ge leken näring 

(Olofsson, 2003, s. 118). Det är den vuxnas ansvar att se till att alla barn får leka menar 

Olofsson (2003, s. 87). Det är då viktigt att som lärare vara lyhörd, kunnig och välinformerad 

i de egna ingripandena. Även att noggrant planera och organisera de olika lekarnas miljöer så 

att en inlärning främjas är lärarens ansvar. För att underlätta detta så är det även viktigt med 

en noggrann observation av elevernas lek, för att se vilka ändringar som kan göras och vad 

som fungerar (Abbott, 1995, s. 85).  

3. Teoretiskt perspektiv 
Jean Piaget (Björklid & Fichbein, 2012) står som grundare för den kognitiva teorin. Teorin är 

relevant att studera för att se hur Piagets syn på lek och lärande kan kopplas till lärarna i idrott 

och hälsas åsikt. Piaget lägger stor vikt i hur sociala faktorer som samspel, turtagande och 

ömsesidighet påverkar barn och deras kunskapsutveckling (Björklid & Fischbein, 2012). 

Dessa faktorer ges även stor plats i leken vilket gör den kognitiva teorin intressant att studera i 

en studie om lek och lärande.  

Piaget försöker genom den kognitiva teori besvara frågor som: Vad är ursprunget till 

kunskap? Tas kunskap emot genom tankeverksamhet eller genom direkta erfarenheter av den 

yttre miljön? Hur fungerar samspelet mellan människan och dennes miljö? (Björklid & 

Fichbein, 2012, s. 52). Jean Piaget anses ha ett interaktionistiskt synsätt då han studerar såväl 

samspelet mellan individ och miljö som den fenomenologiska ansatsen, det vill säga 
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människors egna upplevelser. Den kognitiva teorin innehåller ett antal begrepp som hjälp för 

att studera barns omvärldsförståelse, intelligens, lekutveckling, moraluppfattning och 

språkutveckling (Björklid & Fischbein, 2012, s. 52). Nedan följer några begrepp utav den 

kognitiva teorin som anses vara relevanta för studien.  

3.1 Stadieutveckling 

Den kognitiva teorin menar att barn kommer till världen med bara en minimal fungerande 

funktion, reflexer. Utifrån denna utrustning tränar sedan barnet upp sina färdigheter för att 

kunna gå och prata, vilket efter några år resulterar i att barnet kan lösa svåra problemlösningar 

och kan som tonåringar klara av abstrakta frågor. Samtidigt med denna utveckling bygger 

barnet upp sina kognitiva strukturer (Phillips & Soltis, 2010, s. 69). Allt eftersom detta sker 

åldras barnet vilket har medfört att Piaget har delat upp barnet i fyra olika utvecklingsstadier. 

För att bli rationella vuxna måste barn genomgå dessa stadier (Øksnes, 2011, s. 82). Relevant 

för denna studie är de konkreta operationernas stadium, det tredje utvecklingsstadiet, som 

sträcker sig mellan sju till elva års ålder. I detta skede börjar barnet bygga upp sina logiska 

strukturer. Detta sker först efter att barnet har samlat mängder av verkliga fysiska erfarenheter 

av föremål (Phillips & Soltis, 2010, s. 71). Med andra ord så kan barnet förstå enkla logiska 

resonemang men enbart tillämpa de tillsammans med verkliga föremål (Björklid & Fischbein, 

2012, s. 57). 

3.2 Jämviktsbegreppet  

Assimilation och ackommodation är två begrepp som skapar jämvikt hos individen. 

Assimilation betyder att individen tar till sig information och sedan anpassar den efter tidigare 

kunskaper. Exempelvis så kan vi inte läsa och förstå en svår text utan att kunna anknyta den 

till det vi redan vet (Björklid & Fischbein, 2012, s. 54). Om det vi ska studera eller uppleva är 

för svårt kan vi inte assimilera det utan då får vi ta en bit i taget. Det är när en individ 

verkligen upplever en händelse, tar in den och har den förankrad i sig som han eller hon kan 

införliva den med tidigare kunskaper. Ackommodation ses som motsatsen till assimilation. 

Det är en process som innebär att individen anpassar sig efter omgivningens krav. Handlingen 

blir en annan beroende på omgivningen. Här lär vi om istället för att lära oss nytt (Björklid & 

Fischbein, 2012, s. 54). Båda begreppen är nödvändiga och pågår alltid samtidigt i ett 

dynamiskt växelspel. Detta innebär att barnet interagerar med sin omgivning (Björklid & 

Fischbein, 2012, s. 55). Piaget ansåg att leken var assimilation, men lärandet ligger närmare 

ackommodation (Øksnes, 2011, s. 83).  
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”Assimilation garanterar att individen inte begränsar sig till att kopiera verkligheten 

eller omgivningen utan förankring i egen erfarenhet. Ackommodation gör att individen 

inte bygger upp föreställningar som strider mot eller inte motsvarars av yttervärlden.” 

(Björklid & Fischbein, 2012, s. 55). 

Här innebär assimilation att individen alltid förankrar den egna erfarenheten till den nya 

informationen. På så sätt kan omgivningen aldrig kopieras helt utan är alltid influerade av den 

egna kännedomen. Ackommodation betyder att individen alltid förhåller sig till den yttre 

världen innan denne bygger upp egna föreställningar. Individens föreställningar motsvaras 

alltid av någon föreställning i omgivningen.   

3.3 Egocentricitet 

Egocentricitet är ett tillstånd i barnets liv som Piaget har fastställt (Björklid & Fischbein, 

2012, s. 58). Egocentriciteten finns med under hela utvecklingen i olika former. Det ses som 

ett tillstånd då barnet enbart ser omvärlden från sin egen synpunkt. Barnet är inte medvetet 

om att det existerar andra synpunkter eller perspektiv än de egna och ses som fånge i sin egen 

ståndpunkt. Med andra ord så innebär egocentrism att perspektiv saknas (Björklid & 

Fischbein, 2012, s. 58). En social utveckling går från egocentrism till ömsesidighet, en 

process som innebär att barnet måste anpassa sig till omgivningen. Där han eller hon 

assimilierar andra till sig själv och ackommoderar sig själv till andra. Denna process innebär 

att barnet lär sig behärska det sociala livet. Denna egocentricitet kan enligt Piaget brytas 

genom ett samspel med andra. Att prata, resonera och dela åsikter med varandra bidrar till att 

barnet blir införstådd med att det finns en värld förutom den egna och att andra människor har 

andra åsikter. Dessa sampel leder oundvikligen till konflikter eller meningsmotsättningar, 

men det är genom att försvara de egna åsikterna som barnet bildar en balanserad bild av 

omvärlden (Björklid & Fischbein, 2012, s. 58).  

3.4 Moralutveckling 

Moral är också ett begrepp som tas upp inom den kognitiva teorin. Här talas det främst om två 

begrepp. Heteronom moralitet är en fas som yngre barn befinner sig i. Det handlar om 

påtvingad moralitet där det finns en ensidig respekt gentemot vuxna, som ses som 

auktoriteter. Det är befallningar från vuxna som accepteras av barnet. Motsatsen till denna fas 

är autonom moralitet, moralitet i samverkan. Här är den avgörande faktorn ömsesidighet och 

jämlikhet i relationer. Regler ses som värda att respektera då de har uppkommit genom en 

ömsesidig överenskommelse. En förändring mellan dessa faser sker genom jämlikhet och 
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samarbete (Björklid & Fischbein, 2012, s. 60-61).  Den viktigaste metoden för att stimulera 

moralutvecklingen hos barn är inlevelse och ömsesidighet. Men även den sociala miljöns 

kvalitet anses ha en betydande inverkan. Det är förmågan att förstå andra individers 

perspektiv som gör det möjligt att bli delaktig i skilda grupper såväl som i samhället (Björklid 

& Fischbein, 2012, s. 62). 

3.5 Lek enligt Piaget 

Lekens roll hos Piaget har många gånger varit missförstådd av andra teoretiker. Han menar att 

leken ligger närmare assimilation än ackommodation, som är närmare föreställningen om 

lärande (Øksnes, 2011, s.83). Piaget påstår att barn leker för att det är roligt. Inte för att bli av 

med överskottsenergi eller förbereda sig för det vuxna livet. Tack vare lustfylldheten som 

finns i leken kan barnet befästa kunskaper som han eller hon redan har (Björklid & Fischbein, 

2012, s. 64). Lek behöver på så vis inte innebära ett lärande enligt Piaget om inte leken 

hjälper lärandet genom att leda in barnet mot nya erfarenheter (Øksnes, 2011, s.84).  Ett visst 

beteende förstärks vilket leder till att ett lärande sker. Detta ses dock enbart som biprodukter 

då det är glädjen och lustfylldheten som stimulerar barnet. Lek domineras av assimilation i 

och med att omgivningen eller verkligheten omvandlas så att den passar för situationen 

(Björklid & Fischbein, 2012, s. 64).  Piaget talar om lek som förändras genom åren, den 

utveckals hierarkiskt genom en större mognad och visar sig i olika former av intelligens 

(Øksnes, 2011, s.82). En lek som barn i grundskolan tidigare år leker är den symboliska leken 

som innebär att barnet låtsas utföra en av sina egna handlingar, till exempel låtsas sova eller 

låtsas tvätta sig. Detta menar Piaget inte är en förövning eller har ett specifikt ändamål. Vi 

leker inte att vi sover för att vi ska träna på att sova. Istället ser barnet ett nöje i att se sig själv 

utföra dessa aktiviteter och visa upp dem för andra. När barnet blir 9-11 år vill barnet mer och 

mer anpassa sig till den verkliga och sociala världen och lämnar därför symbolleken mot 

regellekarna. De finns i två olika grupperingar av regler, de som är ärvda och de som 

tillkommer spontant i samspelet med andra. Såväl symbolisk lek som regellek domineras av 

assimilation. I den symboliska leken sker detta genom att verkligheten konstrueras för att 

passa i leken. I regelleken sker det genom att det blir tillåtet att känna tillfredställelse över att 

besegra den andra. Det innebär att det är accepterat att vinna över sin motspelare om reglerna 

följs (Björklid & Fischbein, 2012, s. 64). 
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3.6 Piaget och lärande 

Piaget menar att det i undervisningssituationer med barn är viktigt med aktiva handlingar 

tillsammans med konkreta material. En verbal förklaring och en visuell demonstration anses 

ha en liten betydelse för barnets inlärning om den inte kombineras med verkliga och konkreta 

aktiviteter. Vidare lägger Piaget även stor vikt i motorikens betydelse för barnets utveckling. 

Det är genom att aktivt utforska som barn lär sig anser han i sin kognitiva teori (Nordahl & 

Skappel Misund, 1998, s. 31). Om barn förses med valmöjligheter kan de själva hitta den 

aktivitet som stimulerar den egna utvecklingen bäst. De har förmågan att bestämma över sin 

inlärning om den egna kreativiteten och aktiviteten får användas (Nordahl & Skappel Misund, 

1998, s. 32). 

För att sammanfatta Piagets teori så är det genom det sociala samspelet med vuxna och barn 

som barnet får förståelse för att omvärlden styrs av andra åsikter än bara de egna. Detta menar 

även andra teoretiska grundare. Erik Homburger Erikson påstår att det är i sällskap med andra 

som barnet lär sig vad som är accepterat i den egna världen och den gemensamma världen 

som delas med andra (Björklid & Fischbein, 2012, s. 52). De får även medhåll av Vygotskij 

som menar att det är genom en interaktion mellan vuxna eller andra kvalificerade barn som 

kunskaper bemästras och en utveckling sker (Phillips & Soltis, 2010, s. 93). 

 

Studiens resultat kommer att analyseras utifrån den kognitiva teorin. Analysen har 

utgångspunkt i Piagets begrepp: stadieutveckling, egocentricitet och moralutveckling. Vidare 

kommer Piagets syn på leken och lärandet användas för att analysera informanternas utsagor.  

 

4. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i grundskolans tidigare år ser på lek som 

ett pedagogiskt verktyg inom idrott och hälsa.  

4.1 Frågeställningar 

 Vad betyder lek för några lärare i idrott och hälsa? 

 Vilken betydelse har lek för lärandet anser lärare i idrott och hälsa?  

 På vilket sätt kan lek användas som en undervisningsmetod? Vilka svårigheter finns? 
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5. Metod och genomförande 
Här presenteras den undersökande metod som använts för att samla material till studien.  

5.1 Val av metod 

Eftersom frågeställningarna handlar om att hitta och förstå mönster i pedagogers syn på lek 

och lek som en undervisningsmetod valdes en kvalitativ undersökningsmetod (Trost, 2005, s. 

15).  

5.2 Urval  

Det första som gjordes var att bestämma antalet intervjuer, det ansågs då vara tillräckligt med 

tre stycken intervjuer. Urvalet var heterogent inom ramen att alla tre är verksamma lärare 

inom ämnet idrott och hälsa på grundskolans tidigare år. Samtidigt fanns det variation mellan 

pedagogerna bland annat i ålder, kön, yrkesverksamma år och sociala bakgrunder. Det skedde 

ett bekvämlighetsurval vilket innebär att informanterna valdes efter tillgänglighet i det egna 

sociala rummet. Att studiens informanter är säregna i vissa avseenden kan ses som en nackdel 

i denna typ av urval, men i just i denna studie fungerade ändå denna urvalsmetod väl då olika 

egenskaper fanns att finna hos informanterna (Trost, 2005, s. 117-120). Som stöd i urvalet 

fanns den tilldelade VFU-skolan som bidrog med två informanter. Den tredje informanten var 

sedan tidigare bekant för mig genom en gemensam kontakt. Alla tre informanterna var för 

mig tidigare kända men utan en nära bekantskap. 

5.3 Genomförande 

Två av informanterna tillfrågades via mail och den tredje blev tillfrågade när vi sågs som 

hastigast på dennes arbetsplats. Tider bokades in på respektive lärares arbetsplats, som ansågs 

vara den plats som passade bäst för att inte bli störd av andra samt schemamässigt för 

pedagogerna (Trost, 2005, s.44). Eftersom alla de tillfrågade lärarna tackade ja till intervjun 

skedde inget bortfall. Intervjufrågor formulerades utifrån syftet när litteratur var läst och jag 

var insatt i ämnet. På så sätt blev en intervjuguide (se bilaga 1) till som användes under alla 

intervjuerna. Denna guide tog upp stora frågeområden vilket gav utrymme till konkreta 

följdfrågor under intervjun. Frågorna ställdes som följder av svaren för att följa informantens 

tankegångar istället för att påtvinga andra funderingar. I takt med att intervjuerna 

genomfördes ändrades frågeformuleringar för att göra de så tydliga och tillförlitliga som 

möjligt, samtidigt upptäcktes nya frågetecken som resulterade i nya frågor. En nackdel med 

denna metod anses vara att viktiga ämnen kan glömmas bort för att ämnena inte är bestämda 

sedan tidigare (Trost, 2005, s. 50-51).  
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Varje intervju tog mer eller mindre 25 minuter och spelades in med hjälp av mobiltelefon. 

Detta ansågs lämpligt för att kunna koncentrera sig fullständigt på frågorna och svaren då inga 

anteckningar behövdes föras. Efteråt var det enkelt att transkribera texten genom att kunna 

lyssna igenom inspelningen och lyssna till ordval och tonfall som förekom.  

5.4 Databearbetning 

Intervjuerna omvandlades till text genom att lyssna på ljudinspelningen och ordagrant 

dokumentera vad som sagts. Detta skapade texter att arbeta med och analysera. Detta krävde 

såväl tid som arbete men skapade många frågeställningar om problemområdet. Dessa tankar 

antecknades så att de sedan kunde finnas till hands vid bearbetningen av resultatet såväl som 

analys och diskussion. Transkriberingen skedde allt eftersom en intervju gjorts för att ta 

tillvara på de tankar och idéer som skapas under samtalen med informanterna (Patel & 

Davidsson, 2011 s. 121). Såväl kunde även frågeformuleringar ändras och följdfrågor 

tilläggas för att skapa ett ”levande” material till nästkommande intervju (Patel & Davidsson, 

2011, s. 121). För att sedan gå vidare till resultat och analysarbetet kategoriserades olika 

företeelser i respektive intervju som sedan kunde kopplas till teoretiska begrepp.  

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Intervjuarens förmåga att föra en intervju med väl genomarbetade frågor och följdfrågor är av 

största vikt för att få en tillförlitlig studie. För att skapa en större noggrannhet kan en 

provintervju hållas och sedan ett flertal intervjuer utföras (Patel & Davidsson, 2011, s. 104). 

För att göra denna studie trovärdig hölls en provintervju med en verksam lärare utifrån en 

planerad intervjuguide. Guiden kunde efter provintervjun förstärkas och på så sätt skapades 

större noggrannhet. Det är viktigt att uppmärksamma såväl tonfall som ansiktsuttryck och -

skiftningar, kroppsrörelser och -ställningar (Trost, 2005, s. 112). Här kan en brist hos mig som 

intervjuare ses då både kunskaper och erfarenheter saknas för att göra studien tillförlitlig. 

5.6 Etiska aspekter 

Studien har följt de forskningsetiska principerna. Till en början informerades informanterna 

om studiens syfte och bakgrund som kan ge förståelse för intervjun och dess frågor. Det 

belystes att deltagandet är frivilligt, att material som samlas in enbart kommer att användas i 

studien och att det är tillåtet att avbryta sin medverkan om de så ville. Detta i enighet med 

informationskravet (www.codex.uu.se, 4/4-2012). Genom att informanterna gav sitt samtycke 

att medverka följdes samtyckeskravet som säger att deltagarna i undersökningen själva 

bestämmer över sitt deltagande (www.codex.uu.se, 4/4-2012). I och med 

http://www.codex.uu.se/
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konfidentialitetskravet (www.codex.uu.se, 4/4-2012) har informanternas namn bytts ut mot 

påhittade namn och de förda anteckningarna är anonyma. Detta innebär att studien inte kan 

kopplas till informanterna. Vidare raderas ljudinspelningen direkt efter genomförd studie. 

Enligt min åsikt kommer inte informanterna att påverkas märkbart av intervjun, de kan få en 

tankeställare om lekens betydelse, hur de använder leken och hur reflektionen sker efter att 

leken har utförts.  

6. Resultat 
Resultatet inleds med en presentation av informanterna. Sedan redovisas resultat utifrån 

studiens frågeställningar med en avslutande reflektion kring elevernas medvetenhet kring lek 

och lärande.  

6.1 Informanterna 

I studien förekommer tre informanter. En 53 årig kvinna som har arbetat som aktiv lärare 

inom idrott och hälsa i 30 år, hon kommer i fortsättningen att kallas lärare A. Nu är hon 

anställd på en grundskola för de yngre barnen i Stockholms västerort. Hon såväl som nästa 

informant, lärare B, har en utbildning från en idrottsfolkhögskola. Lärare B är en kvinna på 45 

år som arbetat som lärare i sjutton år. Hon har en anställning på en grundskola för de yngre 

åren i en liten by i Dalarna. Lärare C är en man på 30 år som har varit utbildad och arbetat 

som lärare i idrott och hälsa i fem och ett halvt år. Även han arbetar på en skola i Stockholms 

västerort för grundskolans yngre åldrar.  

 

6.2 Lärarna definierar lek 

För att få en bild av hur lärarna såg på lek ställdes först frågan vad de ansåg att lek var, om de 

kunde definiera lek. ”Lek ska vara roligt. Det ska vara, det ska vara skratt” säger lärare A. 

Både hon och lärare B påtalar att det ska vara kul och lustfyllt att leka. Lärare C sade att lek 

kan vara nästan vad som helst. ”För mig är lek allt ifrån när barnen kommer in och när barn 

rör sig, till att barn kan kasta boll till varandra kan vara lek” (Lärare C). Han hade 

svårigheter med att ge en definition på lek och nämner istället olika typer av lek. Att leka 

ensam eller i grupp, att bolla med varandra eller springa runt är exempel som han tar upp. 

Lärare B nämner även hon några olika lekar, en bestämd strukturerad lek som kull eller en 

ostrukturerad lek som främst finns att hitta ute. I idrottshallen sker en strukturerad lek menar 

hon. Vidare pratar lärare B om att kunna vinna och förlora och kunna följa regler samtidigt 
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som leken ska följas, att eleverna ska kunna vara med i en lek och förstå lekens signaler och 

regler . ”Alltså man kan ju vara väldigt tävlingsinriktad men man ska, ska samtidigt kunna 

vara med i en lek och förstå att det här gäller inte” (lärare B). Alla tre informanterna hade 

svårt att definiera lek utan att blanda in lärandet, varför vi leker och vad vi lär oss utav lek. 

Vilket kommer att berörars vidare i denna studie. Lärare A menar att lek är en förberedelse för 

livet. Genom att se till alla pusselbitar som finns i leken, menar hon att barn förberdes för 

resten av sitt liv. ”Ja… en förberedelse. En förberedelse för livet helt enkelt” (Lärare A). 

 

6.3 Koppling mellan lek och lärande 

”Du lär ju för livet” säger lärare A. Lärare B säger: ”lek är ju ett sätt för barn att både lära 

sig saker och ja.. följa ett mönster. Eller en struktur.” De tre lärarna är väldigt överens om hur 

lärandet ser ut i leken. Vi börjar med de sociala. Lärarna anser att eleverna tränar på 

samarbete, turtagande, empati och att interagera med andra. Eleverna lär sig att ta ansvar för 

sig. Att kunna både vinna och förlora är en aspekt som informanterna belyser väldigt starkt. 

De ska kunna följa reglerna som är uppsatta och visa hänsyn för sina klasskompisar menar 

informanterna. Lärare A belyser elevernas uppmärksamhet, att eleverna ska lära sig att lyssna 

och förstå instruktioner. Vidare belyser de några fysiska sidor som eleverna lär sig. Eleverna 

lär sig ”regler med kroppen” säger lärare C. Lärare B menar att de tränar sina färdigheter att 

utföra rörelser, både grov och finmotorik. Sedan nämns kondition och rumsuppfattning som 

ett fysiskt lärande. Lärare B belyser även ett lärande som är relevant utanför idrottshallen. Att 

kommunicera med varandra, att gynna skrivförmågan och det matematiska tänkandet, vara 

fantasifulla och hitta på nya idéer. Lärare C tar ett exempel ifrån den egna undervisningen där 

olika faktorer av lärande finns. Det är såväl fysiskt och socialt som kognitivt.  

”Ja, bara en kullek liksom så har du ju bara, för det första så har du ju 

rumsuppfattningen, att alla måste hålla koll på varandra. Och sen så har du ju, det 

blir ju lite, ja lite kondition de ska springa runt och, och.. så blir det ju också att du 

måste, du måste samarbeta, ha en interaktion med en annan liksom i kulleken för att 

det ska funka. Och och.. så får du lära dig att, eeh, ja, nej men alltså att följa de här 

reglerna. Så att det är så himla mycket. Det är jätte mycket.”    

(Lärare C) 

De tre pedagogerna menar att de deltar i leken ifrån utsidan för att hinna se det som sker. De 

är på så vis inte fysiskt aktiva men heller inte passiva i leken. ”Jag är ju aktiv genom att jag 
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hela tiden observerar hur de andra beter sig.” säger lärare B. På så sätt kan hon hinna hjälpa 

elever individuellt allt eftersom svårigheter uppstår. Vilket bidrar till ett ökat lärande hos 

eleverna och skapar en så bra lärandemiljö som möjligt menar Lärare A.  

 

6.4 Lärarnas avsikter med lek som undervisningsmetod 

Informanterna belyser lekens betydelse för lärandet som en stor vikt vid avgörande av 

undervisningsmetod. ”Man leker fram kunskaper” säger lärare A och menar att hon även 

väljer att leka för att hon själv tycker att lek är så kul, hon är barnslig och tycker att lek ger så 

mycket. Hon ”lurar” barnen till den aktivitet och lärande som hon planerat. Både lärare B 

och C lägger vikt vid lek som uppvärmning. ”Ofta är det ju givetvis i uppvärmningssyfte som 

man leker. Någon uppvärmningslek. Men även huvudsyftet av lektionen kan ju innefatta lek” 

(Lärare C). De tycker att lek i uppvärmningen är tacksamt då många barn tycker att lek är 

roligt och motiverande vilket leder till rörelse och delaktighet i leken. Med andra ord så är det 

möjligt att få många barn aktiva som av olika anledningar inte gillar att delta i undervisningen 

i idrott och hälsa, vilket är lärarens målsättning. Lärare A menar att leken ofta är utspridd 

inom idrott och hälsa vilket gör att barn inte behöver känna sig utpekade, vilket kan leda till 

att de törs prova på olika aktiviteter. ”När man leker kullekar, när man leker andra lekar, ta 

fatt eller vad det nu må vara så syns man inte. Man blir inte så, man står inte i centrum. Och 

det tror jag att man lär sig väldigt mycket av. Att barnen lär sig, de törs prova på.”  (Lärare 

A). Att eleverna vågar prova mer i leken belyser lärare B och menar att de genom mentala 

bilder kan föreställa sig aktiviteten och uträtta den, det är bara hennes egen fantasi och tanke 

som krävs. Både lärare B och C anser att lek kan användas för att nå målen i läroplanen. Du 

kan med hjälp av lek leka fram kunskaper som leder fram till målet. Lärare B tar ett exempel 

”Jag menar basket kallar jag inte en lek, för det är ju mer en idrott eller sport. Men det finns 

ju mycket på vägen dit som är lek. Men sen behöver det ju inte vara, bara för att det kallas för 

idrott eller sport inte vara lek och lustfyllt.”  

 

6.5 Svårigheter med lek i undervisningen 

Jag ställer frågan om det finns några svårigheter med att använda lek som en 

undervisningsmetod. Jag tänker då överlag med planering, utförande, strukturer, lärarrollen, 

lokaler eller material. Lärare A och B utbrister att det inte finns några svårigheter. ”vad är det 

som ska vara svårt?” och ”jag vill ju se möjligheterna, vad man kan göra” utbrister lärare A. 
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Vidare vidrör hon att hon alltid vill göra det så bra som möjligt för alla barn i undervisningen, 

vilket kan ge svårigheter om en klass har väldigt olika behov. Hon menar då främst de elever 

som är i behov av särskilt stöd som kräver lite mer av henne som lärare. Lärare B tar vid detta 

och menar att det inte finns några svårigheter i den ”vanliga” klassen, i den ordinarie 

undervisningen, utan att svårigheterna kommer när det ställs högre krav på henne som 

pedagog. Barn med särskilda behov, plötsligt byte av lokal eller ett stort bortfall av 

närvarande elever kan räknas som svårigheter. Detta innebär då att hon måste anpassa 

undervisningen efter behoven som finns, det är då ofta den egna kunskapen som brister påstår 

hon. ”det är ju bara det att man får lov att tänka till och man kanske får lov att ta till sig nya 

idéer och man får lära sig ta, lära sig själv.” säger lärare B. Lärare C ser däremot mindre 

svårigheter med lek som undervisningsmetod. Planeringsmässigt menar han att det är viktigt 

att tänka på att de äldre barnen tröttnar snabbare på en lek än vad de yngre gör och därför 

behövs en tanke på hur lektionerna planerars tidsmässigt. Han menar också att de äldre 

eleverna är mer utstuderade i lekarna så att de försöker tänja mer på lekens gränser och regler. 

De hittar olika strategier som inte gör lekarna lika spontana och roliga, ”Du har vissa som är 

väldigt långt fram i tänkandet och då utnyttjar de liksom kryphålen så där i.. i lekarnas regler 

lite grann.. så då kan det bli lite tråkigt med det liksom” (Lärare C). Detta leder till att det 

ställs högre krav på honom som lärare då han istället måste bevaka lekarna mer ingående och 

reda ut konflikter för att se till allas bästa.  

 

6.6 Elevernas medvetenhet om lek och lärande 

Men hur medvetna är då eleverna om vilket lärande som lek innebär? Är reflektioner en del 

av lektionen? Lärare B och lärare C tycker själva att de reflekterar för lite med eleverna, inte 

bara om lek utan vid alla aktiviteter prioriteras inte reflektionen. Lärare C skyller detta på 

tidsbrist, han menar att de har ett ganska tajt schema så att de beror på hur mycket du hinner. 

”Ibland så gör man det, ibland så berättar man liksom att liksom bara för att påminna de att 

vi har faktiskt, det här har vi faktiskt gjort idag. Medans andra gånger så så är det.. alltså det 

beror lite på vad du hinner, vi har ju ganska tajta scheman” (Lärare C). Lärare B är inne på 

samma spår men säger sedan ”eller nej, det är synd att skylla på tidsbrist. Egentligen. För jag 

skulle ju kunna avbryta lektionen två minuter tidigare för att hinna.” Samtidigt påstår hon att 

hon blivit mer medveten och bättre på att reflektera med eleverna sen den nya läroplanen (lgr-

11) kommit. Hon belyser även vikten av att informera eleverna innan aktiviten börjar om de 
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kunskaper som ska tränas idag, på så sätt kan reflektionen efter aktiviten främjas och eleverna 

få mer medvetenhet om lärandet. Lärare B uttrycker en osäkerhet på om eleverna skulle kunna 

berätta vad de lärt sig på att leka och anser att de istället skulle säga att det var roligt om hon 

frågade. Lärare A tycker såväl som de andra informanterna att tiden spelar in men menar 

vidare att hon reflekterar med eleverna, dock inte direkt om lärandet utan det kommer frågor 

som ”Hur tycker ni att det gick idag? Vad var det som var svårt i det här?” på så vis berör 

hon ämnet utan att lägga fokus på det lärda. Fortsättningsvis visar hon på att eleverna inte 

behöver veta allting som de gör. De vet vilken aktivitet som ska utföras men det är inte 

nödvändigt att prata och sätta ord på allting. Både lärare A och C tycker att det är lättare att 

reflektera med de äldre eleverna eftersom de oftast kan sätta ord på sina känslor och reflektera 

över följder som sker. De påstår också att en reflektion oftast sker när det är en viss händelse 

som ska beröras. Dock så handlar den återkopplingen mer till relationer, hur man behandlar 

varandra och hur det känns när någon agerar på det sättet. Lärare B tycker att det är viktigt att 

inte ta bort aspekten att leken är rolig. ”ibland måste barnen nästan få känna att de, vi leker 

för att de tycker att det är kul.” Att eleverna inte ska behöva känna att vi leker för att lära oss 

något. Däremot kommer lärandet genom den spontana leken. ”Man tycker att det är roligt. 

Man vill lära sig mer, man vill göra nått mer, göra en svårare lek.” 

7. Analys 
Om vi följer Piagets kognitiva teori och stadieutveckling skulle eleverna i grundskolans 

tidigare år befinna sig i de konkreta operationernas stadium, det tredje utvecklingsstadiet som 

varar mellan sju till elva års ålder. Detta innebär att eleverna börjar bygga upp de logiska 

strukturerna (Philip & Soltis, 2010, s. 71). Att eleverna faktiskt bygger upp dessa strukturer 

kan i studien inte urskiljas utan slutsatsen dras beroende på åldern hos de elever som 

informanterna undervisar.  

 

Den egocentriska fasen som Piaget har fastställt kan urskiljas i pedagogernas utsagor. När 

eleven assimilerar andra till sig själv samtidigt som han eller hon ackommoderar sig själv till 

andra (Björklid & Fischbein, 2012, s. 58) kan det jämföras med att eleven följer uppsatta 

regler i leken. Detta är en sak som alla informanter lägger vikt i att eleverna tränar under 

leken och ska lära sig tack vare att leka. Leken i idrott och hälsa kan användas för att bryta det 

egocentriska mönstret genom att träna ömsesidighet (Björklid & Fischbein, 2012, s. 58). Det 
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är när dessa kunskaper tillägnas i leken som det egocentriska mönstret bryts, det är även en 

aspekt som de tre informanterna talar om när de belyser vikten av att leka och lära sig 

ömsesidighet. Vilket innebär att eleverna lär sig att anpassa sig (Björklid & Fischbein, 2012, 

s. 58). Piaget och lärarna har en näraliggande åsikt om hur sociala faktorer som samspel, 

turtagande och ömsesidighet påverkar barn. Lärare B talar om den kommunikativa förmågan 

som tränas och kan användas i barnets vardag. Den kan även gynna barnet då det är genom att 

prata, resonera och dela åsikter med varandra som vi får större förståelse för den värld vi har 

runt omkring oss (Björklid & Fischbein, 2012, s. 58).  

 

En heteronom moralitet, som är en del utav moralutvecklingen enligt Piaget, kan ses i 

grundskolans tidigare år där det råder en ensidig respekt för de vuxna (Björklid & Fischbein, 

2012, s. 60) då det är de som bestämmer på lektionen. Lärare C påstår detta då han talar om 

de äldre elevernas utstuderade taktik i leken som innebär att han måste bevaka lekarna och 

reda ut konflikter. För att ta sig till nästa fas inom moralutvecklingen, den autonoma 

moralitets fasen krävs jämlikhet och samarbete. Här ses såväl inlevelse och ömsesidighet som 

viktiga metoder men även den sociala kvalitén har betydelse (Björklid & Fischbein, 2012, s. 

62). Detta talar informanterna om när de säger att eleverna tränar samarbete, turtagande, 

empati och att interagera med varandra. Det sociala samspelet med vuxna och barn ger 

förståelse för omvärldens andra åsikter än de egna menar Piaget (Björklid & Fischbein, 2012, 

s. 52). Det kan också kopplas till skolans värdegrund som innebär att skolan ska förmedla och 

förankra en respekt för de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande 

demokratiska värderingar (Skolverket, 2011, s. 7). 

 

Lärare A och B säger att lek ska vara roligt och lustfyllt. Piaget säger att barn leker för att det 

är roligt. Han säger att barn inte leker för att förbereda sig för det vuxna livet (Björklid & 

Fischbein, 2012, s. 64) vilket däremot lärare A visar är en ledande effekt av lek. Hon anser att 

alla pusselbitarna som finns i leken är en förberedelse för livet. Ingen utav informanterna 

belyser aspekten att lek inte behöver innebära ett lärande som Piaget menar, det beror på om 

lustfullheten finns för att leda in barnet i lärandet (Øksnes, 2011, s.84). Lärare B påstår att hon 

måste anpassa undervisningen efter lokal och utrymme. Detta motsäger att leken skulle 

domineras av assimilation vilket skulle innebära att vi istället skulle anpassa miljön, 
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omgivningen och verkligheten till leken (Björklid & Fischbein, 2012, s. 64).  De tre 

informanterna är också väl överens om att eleverna ska lära sig att ta både vinst och förlust, 

det handlar om hur eleverna reagerar och agerar vid vinst respektive förlust. I och med detta 

lär eleverna sig att det är tillåtet att besegra motspelaren om reglerna efterföljs (Björklid & 

Fischbein, 2012, s. 64). 

 

Motoriska färdigheter anses av Piaget ha betydelse för barnets utveckling och lärande 

(Nordahl & Skappel Misund, 1998, s. 31). Lärare B uttalar i intervjun att eleverna tränar såväl 

grov som finmotorik. Piaget lägger vikt i att det är aktiva handlingar tillsammans med konkret 

material eller handling som har betydelse. På så sätt kan lärare Bs åsikt om att reflektera över 

lärandet innan leken börjat kopplas till den kognitiva teorin. Då det enligt Piaget är en verbal 

förklaring eller demonstration i kombination med verkliga konkreta aktiviteter som har stor 

betydelse för inlärning (Nordahl & Skappel Misund, 1998, s. 31). 

8. Diskussion 

8.1 Diskussion om resultatet  

Följande frågeställningar har studerats i denna studie. Vad betyder lek för några lärare i idrott 

och hälsa? Vilken betydelse har lek för lärandet anser lärare i idrott och hälsa? På vilket sätt 

kan lek användas som en undervisningsmetod? Och vilka svårigheter finns? Det har visat sig 

att lärarna anser att lek har en betydande roll i undervisningen. Leken resulterar i att 

aktiviteterna blir roliga och lustfyllda. Lärarna uppskattar lek som uppvärmning på 

lektionerna då den fungerar som motivation för att göra eleverna deltagande och aktiva i 

undervisningen. Lek är även uppskattat eftersom kunskapen leks fram, det blir ett omedvetet 

lärande. Lek anses vara viktig då den leder till ett omfattande lärande av såväl fysiska, 

psykiska, sociala och emotionella faktorer. Av informanternas uttalanden syns att svårigheter 

med lek uppstår när det ställs större krav på deras roll som lärare. Detta beror oftast på 

kunskapsbrist hos dem själva. 

 

8.1.1 Leken och dess syfte 

Att det är svårt att definiera lek belyser tidigare forskning, vilket också kan ses hos de tre 

pedagogerna som medverkat i studien. De kommer onekligen in på lärandet när vi talar om 



Gymnastik och idrottshögskolan 
Självständigt arbete 15 hp 
Emma Erks  
 

26 
 

lek. Men att lek ska vara såväl roligt som lustfyllt är en syn som lärare A och B har såväl som 

Engström och Redelius (2002, s. 277) och Piaget (Björklid & Fischbein, 2012, s. 65). Genom 

glädjen i leken skapas en bättre inlärning, bättre motivation och bättre prestation (Hjelm, 

2012, s. 9). Lek ses av informanterna som en självklar och positiv undervisningsmetod som de 

ofta använder sig utav. Att den är självklar får de medhåll av utav Abbot (1995, s. 76) som 

menar att man förnekar barnets naturliga sätt att ge respons på omgivningen om leken 

åsidosätts. Att lek ska vara frivilligt benämner Engström och Redelius (2002, s. 277) samt 

Grindberg och Jagtøien (2000, s. 81). Men inom idrott och hälsa är inte leken frivillig, alla 

eleverna ska uppnå kursens mål vilket kräver att det deltar aktivt i undervisningen. Lärare B 

och C såväl som tidigare forskning (Jovanovic & Ångerud, 2012, s. 14) uttalar att det är 

tacksamt att leka för att det bidrar till stor delaktighet och rörelse för att det upplevs som roligt 

och motiverande. Vilket innebär att eleverna mer eller mindre medverkar frivilligt i den 

strukturerade leken. Så hur ska läraren bemöta de eleverna som inte vill medverka i leken 

under lektionen i idrott och hälsa frågar jag mig? Ska de tvingas att leka för att lära sig och då 

ha intrycket av att lek inte är roligt och meningsfullt eller ska de leka efter sina egna 

förutsättningar? Kanske, trots att lek uttrycks med positiva ord, kan en annan inlärningsmetod 

användas? Sundgren (1999, s. 78) påstår att leken i idrott och hälsa inte har något värde i sig 

utan att den syftar till att utveckla färdigheter i riktning mot idrottsprestationer. Just detta 

faktum belyser inte informanterna som menar att leken i idrott och hälsa används för att skapa 

ett lustfyllt lärande och lägger större vikt i det sociala lärandet än det kroppsliga. Men om det 

är som Sundgren (1999, s. 78) uttrycker undrar jag om eleverna tycker att leken är rolig och 

lustfylld och om det är den aspekten som gör att eleverna inte vill medverka frivilligt i leken?  

 

Lärare B och C nämner att lek kan användas för att nå målen i läroplanen. Om så inte i direkt 

mening så kan det användas som ett verktyg för att komma till det tänkta målet. Men att lek 

har en självklar plats i läroplanen är inte en aspekt som lärarna belyser. I läroplanen står det 

bland annat att väsentliga delar i det aktiva lärandet är skapande och lek (Skolverket, 2011, s. 

9). Lärarna nämner inte heller att lek har en stor del av kursplanen för idrott och hälsa. Där är 

lek en central del av innehållet som menar att lek både inomhus och utomhus, i vatten och till 

musik ska förekomma (Skolverket, 2011, s. 52). Det faktum att ingen av lärarna belyser detta 

kan ses som en brist hos mig som intervjuare som skulle haft det med i intervjuguiden. Trots 

att lärarna har en väldigt positiv inställning till lek som undervisningsmetod och använder den 
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väldigt ofta säger läroplanen att det är genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer som skolan ska främja elevernas utveckling och lärande 

(Skolverket, 2011, s. 10).  

 

8.1.2 Leken kopplat till lärande 

Informanterna delar framförallt åsikter med Olofsson (2009 och 2003) över vad eleverna lär 

sig i leken. Men att tänka på är att en aktivitet inte behöver innebära ett sorts lärande trots att 

läraren har planerat för ett specifikt lärande (Larsson, 2010, s. 279, Carlgren & Marton, 2000, 

s.120 ff.). Exempelvis killerboll behöver inte enbart leda till att eleverna lär sig kasta och 

fånga utan kan leda till att eleverna lär sig att förhålla sig till regler eller visa ömsesidighet i 

leken. Detta beror helt på hur förutsättningarna ser ut. 

 

Lärarna belyser vilket lärande leken bidrar till. Föreställningsförmågan tränas, vilket bidrar till 

att vi bland annat kan lyssna på läraren (Olofsson, 2003, s. 131), Även Lärare A säger detta. 

Genom en kreativ fantasi kan nya tankar tänkas och nya idéer kommer till vilket kan hjälpa 

oss att lösa olika problem och uppfinna nya projekt (Olofsson, 2009, s. 79), med andra ord är 

det viktigt att leka för att samhället ska kunna utvecklas med tiden.  Detta kan kopplas till det 

konkreta operationernas stadium där barnet börjar bygga upp de logiska strukturerna efter att 

ha samlat på sig verkliga fysiska erfarenheter (Björklid & Fischbein, 2012, s. 57). Det faktum 

att minnet tränas är det ingen lärare som uttrycker i studien. Men det kan ses att Lärare A och 

C är inne på området när de pratar om att reflektera med eleverna vid en specifik händelse, 

framförallt om sociala relationer. Detta kan hjälpa eleverna att minnas tidigare erfarenheter 

kopplade till de nya upplevelserna för att i framtiden kunna förstå och komma ihåg 

konsekvenser av ett handlande (Olofsson, 2009, s. 83). Vilket kan ses som en bidragande 

faktor till att åskådliggöra och förmedla alla människors lika värde som skolans värdegrund 

bygger på (Skolverket, 2011, s. 7). I leken används ett mer utförligt och varierat språk vilket 

innebär att barnen byter språkliga kunskaper mellan varandra (Olofsson, 2003, s. 134). Lärare 

B belyser detta lärande. Samtidigt kan det kopplas till såväl Olofsson (2009, s. 84) som 

Vygotskij (Philips & Soltis, 2010, s. 93) som talar om en interaktion mellan vuxna eller mer 

kvalificerade barn kan leda till att en utveckling sker genom att nya kunskaper tas emot. Att 

samförstånd, turtagande och ömsesidighet tränas inom leken är såväl alla lärares åsikt som 
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Olofssons (2009, s. 85). Detta är även grunden för det demokratiska samhälle som vi lever i 

och för att formas till demokratiska medborgare som skolans värdegrund står för. När 

lekförmågan utvecklas ges möjligheten att utveckla empati och medkänsla för andra, en 

aspekt som också Lärare A pratar om. Det är ingen utav lärarna som i direkt mening belyser 

att självbilden förstärks genom lek. Ett fungerande samspel med andra, en viktig faktor i leken 

enligt lärarna, kan kopplas till en stärkande självbild då vi kan känna trygghet som leder till 

att vi vågar visa oss (Olofsson, 2009, s.85). Lärare A talar om det utrymme som ges i leken 

för att våga öva och pröva olika aktiviteter. Detta uttryck kan kopplas till en stärkande 

självbild genom att barnen får känna sig kompetenta och bra som de är när de lyckas 

(Olofsson, 2003, s. 133). Att barn med hjälp av mentala föreställningar kan få fysiska krafter 

och övervinna rädslor är ett uttryck som både Olofsson (2009, s. 86) och informant B belyser. 

Lärare B menar att eleverna får en visuell bild som kan leda till att de gör mer än de själva 

trodde de förmådde. Lärare B och Olofsson (2009, s. 86) är även överens om att matematik 

kan tränas i leken, beroende på hur du formar den menar lärare B. Att lek förbereder eleverna 

för livet uttrycker Lärare A och syftar till det som barnen lär sig i leken.  Hon får här medhåll 

av Olofsson (2003, s. 137) som säger att lek inte bara är lek utan att det är barns sätt att klara 

av livet och förstå världen.  

 

Det lärande som studiens informanter belyser stämmer väl överens med resultatet av tidigare 

forskning (Bergqvist & Busche, 2006, s. 18 samt Jovanovic & Ångerud, 2012, s. 13). Denna 

studie och tidigare studiers lärare påstår alla att lek främjar lärandet. De är väl överens med de 

faktorer som tränas i leken. Samspel, turtagande, ömsesidighet, empati, språkutveckling, att 

förhålla sig till regler och demokratiska värderingar är uttalade faktorer. Tidigare informanter 

samt lärare B och C visar på att leken är ett bra pedagogiskt verktyg för att motivera eleverna 

till ett aktivt deltagande.  

8.1.3 Svårigheter i leken 

Det kan ses att svårigheterna med lek som undervisningsmetod är små eller obefintliga. Två 

av informanterna ansåg att det inte fanns några svårigheter med lek, detta skulle kunna 

kopplas till att de har lång erfarenhet av yrket och därför har strukturerade rutiner vid 

planering och utförande av lektioner. Detta kan medföra att de inte ser de svårigheter som 

Lärare C utbrister i och med planering av tid till leken samt att eleverna försöker tänja på 

gränserna i leken. Det kan också bero på olika synsätt hos lärarna, lärare A berättar att hon vill 
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se möjligheterna och vad hon kan göra för att förbättra och underlätta. Medan lärare C inte 

verkar har samma optimistiska syn utan ser att det finns svårigheter med att ha lek som ett 

pedagogiskt verktyg. Lärare B kan tyckas dela både de andra lärarnas meningar då hon menar 

att svårigheten kan lösas med hjälp av kunskap. Frågan är om svårigheterna som lärare C ser 

kan minskas om kunskap förankras? Eller om de är bestående?  

 

För att ett lärande ska ske kan vi i studien förstå vikten av lärarnas egen kompetens och 

delaktighet (Olofsson, 2003, s. 15, Larsson, 2010, s. 279). Lärare B säger att hon själv måste 

anpassa sig, tänka till, lära sig och använda nya idéer för att få en lyckad lek i en 

tillfredställande lekmiljö. Larsson (2010, s. 279) menar att läraren måste äga kunskaper som 

gör att denne kan lära ut, eller rättare sagt skapa goda förutsättningar för att ett lärande ska 

kunna ske. Detta kan ses i relation till kognitivismens syn på lärande som menar att eleverna 

måste lära sig själv vilket kan ske genom de goda förutsättningarna (Carlgren & Marton, 

2000, s. 127). Med andra ord belyser Larsson vikten av att läraren har kunskaper. Lärare B 

belyser att svårigheterna uppstår när hon saknar kunskaper. Det är för de som har lekt sig 

skickliga som påhittigheten inte har några gränser (Olofsson, 2003, s. 15), det betyder såväl 

att lärarnas egna erfarenheter av att leka är betydande för undervisningen. Med andra ord kan 

vikten av att lärarna i tidig ålder blivit duktiga på att leka belysas för att de i vuxen ålder ska 

kunna använda dess påhittighet i utformandet av lekar. Att det är lärarens uppgift att se till att 

barnen leker och hjälpa de lyckas och utvecklas i leken påstår Olofsson (2003, s. 87). Med en 

noggrann observation kan läraren underlätta inlärningen för eleverna (Abbott, 1995, s. 85) 

detta håller Lärare B med om när hon berättar att hon deltar i leken utifrån genom att 

observera den, på så sätt främjar hon lärandet hos varje enskild elev samt kan skapa en så god 

lärandemiljö som möjligt, detta får hon medhåll av utav de andra informanterna och Abbott 

(1995, s. 85). Genom att Lärare B deltar i leken utifrån kan hon antingen förhålla sig till den 

sociokulturella teorin eller inte beroende på hur hon handlar (Carlgren & Marton, 2000, s. 

128). Om hon blir en del av gemenskapen kan eleverna utvecklas och tillämpa sig kunskaper. 

Skulle Lärare B istället stå utanför elevernas gemenskap skulle de inte kunna tillägna sig 

kunskaper ifrån henne.  
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8.1.4 Elevernas medvetenhet 

Att det sker en begränsad reflektion med eleverna om leken och dess lärande framgår av 

informanterna. Alla tre lärarna skyller på tidsbrist varav Lärare B tillrättavisar sig själv med 

att påstå att det är en dålig undanflykt då det handlar om hennes eget intresse att leda en 

reflektion med eleverna. Detta är inte en reflektion som de andra två informanterna uttalar 

trots att det kan tyckas vara en orsak till varför inte tiden finns. Lärare B uttrycker även 

svårigheten i reflektionen. Hon gör antaga1ndet att eleverna inte kommer kunna säga vad de 

lärt sig under leken om hon frågade. Detta kan ses i relation med Olofssons (2009, s. 80) 

uttryck att det i leken ofta sker en omedveten inlärning som innebär att det efteråt är fåtal 

gånger man kan yttra sig om eventuella nya kunskaper. Vidare undrar jag om det är möjligt att 

träna denna förmåga? Lärare A och C menar att det är enklare att reflektera med de äldre 

eleverna för att de kan sätta ord på känslor och se konsekvenser av en händelse. Men är det 

lättare för att de är äldre och har haft mer tid att träna på det?  

 

8.2 Diskussion om metoden 
Till en vidare studie skulle fler intervjuer utföras för att skapa en större noggrannhet av 

resultatet (Patel & Davidsson, 2011, s. 112). Jag kan även se en fördel med detta eftersom 

intervjuguiden omarbetas mellan de första intervjuerna för att tillfredsställa studiens syfte och 

frågeställning. För att göra materialet mer tillförlitligt skulle jag välja att skriftligt 

sammanfatta intervjuerna och låta respektive informant godkänna att informationen har 

uppfattats korrekt. Eftersom frågeställningarna var väldigt breda och djupa ansågs att en 

kvantitativ studie inte skulle ge lika breda och uttömande svar som med en intervjustudie. 

Möjligtvis så skulle även ett större bortfall ske vid en enkätstudie då det skulle bli för tids- 

och arbetskrävande för informanterna. En observation ansågs inte ge svar på 

frågeställningarna och valdes därför bort. Möjligtvis skulle en observation i samband med en 

intervju ha genomförts för att se hur leken tillämpades i praktiken.  
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag 

 

Inledning:  

Presentation om mig själv och min bakgrund.  

Syftet med studien, att studera pedagogers syn på lek, vilken betydelse det lek har för lärandet 

och hur det kan användas som ett pedagogiskt verktyg.  

De forskningsetiska principerna – informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet.  

 

Intervjufrågor:  

Berätta kort om din bakgrund: kön, ålder, utbildning, yrkesverksamma år, undervisar årskurs.  

Vad är lek för dig? Kan du definiera lek?  

Kan du koppla ihop lek och lärande? Hur? Vad kan man lära?  

Använder du dig av lek i undervisningen? Syfte? Hur ofta? 

Kan du beskriva hur du använder lek som metod?  Fri lek? Strukturerad lek?  

Uppmuntrar du eleverna till lek och fantasi i undervisningen? 

Vilka svårigheter finns för att använda lek? 

Vilken plats tar du i leken? Fysiskt aktiv? Fysiskt passiv?  

Vilka delar ser du som nödvändiga för en god lärandemiljö? Material?  

Reflekterar du med eleverna efter lektion? Hur? 

Övriga kommentarer och synpunkter 

 

Följdfrågor för att komma vidare:  

Kan du utveckla hur du menar?  

Vad kan det bero på?  

Kan du ge ett exempel?  

Kommer du på något mer?  
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Bilaga 2 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i grundskolans tidigare år ser på lek som 

ett pedagogiskt verktyg inom idrott och hälsa.  

Frågeställningar: Vad betyder lek för några lärare i idrott och hälsa? Vilken betydelse har lek 

för lärandet anser lärare i idrott och hälsa? På vilket sätt kan lek användas som en 

undervisningsmetod? Vilka svårigheter finns? 

Vilka sökord har du använt? 

Lek, leken, idrott och hälsa, lek och lärande, lekens betydelse. 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, SU:s bibliotekskatalog, Högskolan Dalarnas bibliotekskatalog, 

Stockholms Stadsbiblioteks bibliotekskatalog, Falu stadsbiblioteks bibliotekskatalog. 

www.idrottsforum.org, www.uppsatser.se 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: Lek, leken.  

Uppsatser.se: lek, leken och lekens betydelse   

Idrottsforum.org: lek 

 

Kommentarer 

Det har varit enkelt att hitta litteratur som handlar om lek och lärande. Det har varit desto 

svårare att hitta tidigare forskning som visar hur lärare inom idrott och hälsa ser på lek som 

undervisningsmetod. Det mesta materialet har hittats via olika litteraturlistor i andra uppsatser 

och böcker. Litteratur har även hittats direkt på biblioteken. 

 

 


