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SAMMANFATTNING   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka om några utvald lärare anser att leken kan bidra 

till ett lärande och om lärarna använder sig av lek för att nå lärandet, samt undersöka hur 

lärarna ser på leken i allmänhet. Ett aningen dolt syfte var även att genom studien försöka 

få lärarna att själva börja reflektera över deras egen undervisning, lek och lärandet. 

Frågeställningar: 

 Vad anser lärarna att lek och lärande är? 

 Anser lärarna att lärande skapas via leken?  

 Används leken i lärarnas undervisning för att nå ett lärande?  

Metod 

En kvalitativ intervjumetod användes för att försöka få en så närliggande bild av lärarnas syn 

på om de anser att lek bidrar till ett lärande. De intervjuade var två kvinnor och två män, samt-

liga är utbildade lärare med allt ifrån 7-34 år inom skolväsendet. Lärarna arbetar på 3 närlig-

gande skolor och är i åldrarna 38-68 år. Lärarna arbetar med elever i årskurs 1 till 6. 

Resultat 

Samtliga lärare i studien anser att lärande och lek hör ihop och att de går hand i hand. Lek är 

allt menar de och alla kan lära genom lek. Med lek som ett pedagogiskt verktyg kan man nå vil-

ket lärande och utveckling som helst säger de. Vi lär oss i många sammanhang men bäst i soci-

ala sammanhang menar lärarna. Om leken uteblir, kan även ett viktigt lärande utebli. Studien 

visade att två av lärarna (klasslärarna) inte använde sig av leken frekvent, de hindrades av sin 

okunskap, tidsbrist och rädsla för att inte lyckas nå kursmålen. Medan de övriga två lärarna (id-

rottslärarna) använder sig av leken dagligen i sin undervisning för att nå ett lärande.  

Slutsats 

Samtliga intervjuade lärare anser att man via leken kan nå ett lärarande och att leken bör använ-

das så mycket som möjligt i undervisningssyfte. Alla bedömer leken som viktig både för läran-

det och för det sociala sammanhanget. Leken förknippas med glädje, lek ska vara roligt och 

lustfylld. 

Nyckelord: Lek, lärande, barn, idrott och sammanhang 

Abstract 



 

 

 

Aim 

The purpose of this study was to investigate whether some selected teachers feel that the game 

can con-tribute to the learning and where teachers use the game to reach the learning , and to 

explore how teachers look at the game in general. A slightly hidden purpose was also to the 

study made to get the teachers themselves begin to reflect on their own teaching, playing and 

learning. 

 

Issues: 

• What do teachers play and learning is? 

• Considered to learning created by the game? 

• Do not use the game in their teaching to reach a learning? 

 

Method: 

A qualitative interview method was used to try to get as adjacent picture of teachers' views on 

whether they believe that play contributes to learning. The interviewees were two women and 

two men, all trained teachers ranging from 7-34 years in the school system . Teachers work on 

three nearby schools and are between the ages 38-68. Teachers work with students in grades 1 

through 6. 

 

Results: 

Based on my purpose and research questions , it seems all teachers believe that learning and 

play go together, and they go hand in hand. Play is everything they say and everyone can learn 

through play. With the game as an educational tool, one can reach any learning and develop-

ment whatsoever they say. We learn in many contexts, but the best in social settings mean 

teachers. If the game fails, even an important learning absent. The study showed that two of the 

teachers (classroom teachers) did not use the game frequently, they were hampered by their 

lack of knowledge, lack of time and fear of not being able to reach panel. While the other two 

teachers (the teachers) uses the game daily in their teaching to achieve learning. 

 

Conclusion: 

All the interviewed teachers believes that through the game can reach a learning and that the 

game should be used as much as possible for educational purposes. All estimates of possession 

as essential both for the teaching - it and the social context. The game is associated with joy, 

play should be fun and pleasurable. 

 

Keywords: Play, learning, children, sports and context 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

 

2. BAKGRUND......................................................................................................................... 2 

 2.1 Historiks belysning av leken ......................................................................................... 4 

 2.2 Lek .................................................................................................................................. 4 

 2.3 Lärandet ......................................................................................................................... 5  

 2.4 Lek och lärandet ............................................................................................................ 5  

   

3. FORSKNINGSÖVERSIKT  ............................................................................................... 7 

 3.1 Internationell forskning ................................................................................................ 9  

 

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  ............................................................................... 10 

 

5. TEORETISKUTGÅNGSPUNKT .................................................................................... 10 

 5.1 Vygotskij ....................................................................................................................... 11 

  5.1.2 Vygotkijs sociokulturella perspektiv .................................................................. 11 

  5.1.3 Vygotkij - den proximala utvecklingszonen ZPD ............................................. 12 

 

 5.2 Pigets teori .................................................................................................................... 13 

  5.2.2 Piaget - konstruktivism  ...................................................................................... 14 

  5.2.3 Piaget - assimilation och ackomodation ............................................................. 14 

 

5.3 Piagets vs Vygotskijs ........................................................................................................ 15 

 

6. METOD ............................................................................................................................... 16 

 6.1 Val av metod ................................................................................................................ 17  

 6.2 Urval och avgränsning ................................................................................................ 18 

 6.3 Genomförande ............................................................................................................. 18 

 6.4 Databearbetning och analysmetod ............................................................................. 20 

 6.5 Tillförlilighetsfrågor .................................................................................................... 21 

 6.6 Etiska aspekter ............................................................................................................. 22  



 

 

 

7. RESULTATPRESENTATION ......................................................................................... 23 

 7.1 Resultat ......................................................................................................................... 23  

 7.2 Defintion av lek och lärande enligt lärarna .............................................................. 25  

 7.3 Lärande genom lek ...................................................................................................... 26  

 7.4 När tror lärana ett störst lärande sker? Vilket sammanhang ................................. 27  

 7.5 Lek och undervisning .................................................................................................. 29  

 7.6 Leken försvinner som pedagogisk verktyg i skolan ................................................. 30  

 7.7 Sammanfattning .......................................................................................................... 31  

 

8. ANALYS AV RESULTAT ................................................................................................ 32 

 8.1 Lärande genom lek ...................................................................................................... 32  

 8.2 Lärandets olika sammanhang .................................................................................... 33  

 8.3 Lek och undervisning .................................................................................................. 34  

 

9. DISKUSSION ..................................................................................................................... 36 

 9.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................... 36  

 9.2 Lek och lärnade ........................................................................................................... 37 

 9.3 Lek och undervisning .................................................................................................. 39  

 9.4 Lek, lärandet och det socialasamspelet ..................................................................... 42  

 9.5 Kort redvisning om likheter och olikheter i Svensk och internationell forskning om lek ............... 44  

 

10. METODDISKUSSION .................................................................................................... 45 

 

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 48 

  



 

 



1 

Examensarbete 2014-04-09:  

Jeanette Lowent 

 

1  INLEDNING 

Genom denna undersökning är målet att granska och undersöka vad fyra utvalda lärare anser 

om barns lek och lärande, samt deras sätt att se på leken som ett lärande 

 

Mitt främsta motiv till studien ligger i att jag har ett stort intresse av barn, idrott, lek och barns 

sätt att lära. Jag vill undersöka om det finns något samband mellan dessa komponenter och 

barns lärande. Samt undersöka vad ett antal lärare tycker om det, och om de anser att barn via 

lek kan erövra lärande och om lärare anser lek viktig och betydelsefullt för barns lärande. Un-

der min VFU har jag noterat att leken verkar förekomma mer ofta på idrottslektionerna, och 

mindre under andra lektioner. Jag undrar och vill undersöka i vilken utsträckning lek erbjuds 

och om lärarna använder sig av lek som alternativt sätt att lära under andra lektioner. Jag har 

noterat att lek till största del förekommer på yngre barns lektioner och att det mest är de yngre 

barnen som leker på skolgården.  

 

Jag tror att lek kan bidra till mycket lärande hos barn, och att det i sin tur kan generera till bra 

självförtroende, gemenskap, motivation och hälsa, listan kan nog görs lång. Lillemyr (2013) 

menar detsamma och skriver att leken och lärandet är ett givet inslag i våra liv och vårt sam-

hälle som bidrar till livslångt lärande och att leken har stor betydelse för att utveckla och stärka 

barns självuppfattning (Lillemyr, 2013. s, 28). 

Därför anser jag att det är av vikt att undersöka vad lärare har för uppfattningar och tankar 

kring leken och lärandet. Inom förskolan verkar lekens betydelse ständigt vara aktuell och dis-

kuteras. Men när barnen sen börjar i skolan känns det som att leken inte får samma utrymme. 

Då undrar jag, -har leken inte samma värde i skolan?  Under min lärarutbildning, och då speci-

ellt inom idrotten har vi fått undervisning i hur man på olika sätt kan använda sig av leken i sin 

undervisning, och hur barn via leken kan erövra färdigheter, men hur mycket lek använder 

egentligen lärarna sig av i sin undervisning och hur ser de på lekens betydelse i lärandet? Det 

intressanta med lek och lärande, som jag anser, är att det verkar förekomma hela tiden, överallt, 

var du än befinner dig, oavsett vem du är och var du bor.  

 

Lek är ett ständig förekommande och aktuellt samtalsämne som det diskuteras mycket kring. 

Det har bidraget till att det finns en hel del studier som kan relateras till leken. Barn använder 

större delen av sin tid till lek gärna tillsammans, men vad är lek och är allt lek? Vad som anses 
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som lek är dock inte helt glasklart, men det verkar som när barn är i någon sorts rörelse och ut-

för någonting, oavsett vad, så kallar vi det lek (Knutssdotter Olofsson, 1999, s. 6).  

 

Syftet med denna studie är att undersöka ett par klasslärares och par idrottslärares syn på lek 

och lärande, och om de anser att leken bidrar till barns lärande. Eftersom jag själv tycker att le-

ken är ett mycket viktigt inslag i barns liv, så vill jag försöka belysa leken och undersöka om 

den kan kopplas till lärandet. 

 

 

2 BAKGRUND  

Är leken i fara? Det tycks som om leken, både den fria/spontana och den organiserade sakta 

försvinner, samtidigt som den mer stillasittande leken med mobiler, datorer -och tv-spel tar 

större del i deras liv. Meckbach & Lundvall (2007) i Idrottsdidaktiska utmaningar tar upp att 

den spontana fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar praktiskt tagits försvunnit, och all akti-

vitet de utövar endast sker inom någon organiserad verksamhet (Larsson & Mechbach, 2007. s, 

18-19). Att definiera lek är inte lätt, ordet lek används väldigt flitigt och på många olika sätt. 

Lek kan vara när två barn sitter och pratar med varandra, eller när de är ute i lekparken, ritar, 

eller bara sitter och jollrar, allt detta kallar vi lek. Genom åren har forskare försökt finna krite-

rier för vad som är lek. Enligt Knutsdotter Olofsson (1999) så är lek frivillig och man utför lek 

för att det är roligt, leken i sig är sitt eget mål (Knutssdotter Olofsson, 1999).  

 

 

 ”Leken sätter guldkant på livet och ger det mening utöver det vardagliga” (Knutssdotter Olofs-

son, 1999, s. 6). Att leken är centralt i Lgrll´s idrottsdel går inte att ta mist på. I det aktiva läran-

det så är skapande arbete och lek väsentliga delar. Eleverna ska även i sitt lärande ges möjlighet 

till att utveckla kunskaper om vad som bidrar till att man har hälsa.  Eleverna ska med hjälp av 

lek lära sig de grovmotoriska grundformerna, de ska lära sig takt och rytm i lekar, få möjlighet 

till att utföra lekar och rörelse i vatten, samt delta i lekar och rörelse i natur- och utemiljö. Ge-

nom att vi lärare själva förstår hur och vad det är som bidrar till barns lärande blir det enklare 

och mer självklart att förmedla det vidare till eleverna. En viktig del som skolan ska sträva efter 

för elevers möjlighet till god utveckling och lärande är att skapa en levande social gemenskap 

som ger eleverna trygghet och vilja och lust till lärande (Lgr11, s.8f).  
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Ett barns lärande är individuellt samtidigt som barn är beroende av de sociala sammanhangen. 

Lärandet är en helhetsprocess som är beroende av minne, värderingar, tolkningar och uppfatt-

ningsförmåga. Lekens socialisation har en central betydelse för barns lärande. I leken använder 

barn sin fantasi, skaparförmåga och sina erfarenheter. Genom leken, som ofta styrs av barns in-

tresse skapas engagemang, motivation och lärande (Lillemyr, 2006, s.45, 59).  

 

En lek styrs sällan av vuxna, de som leker upplever leken som lustfylld och drivs av ett intresse 

och motivation. Leken är frivillig säger svenska forskare som granskat leken och menar att lek 

kan vara något som åstadkommer underverk med barnen och som bidrar med många gynn-

samma värden. I sin artikel ”Idrott på lek och allvar” menar Jonny Hjelm (2012) att det är vik-

tigt för barnets vuxenblivande att de har egna och frivilliga aktiviteter, men att de i sitt kun-

skapssökande och i sin lust att lära ändå bör stödjas om det behövs, så att de kan vidareutveckla 

nya erfarenheter och kunskaper. Vad som egentligen avses med lek och lekfull idrott kan ibland 

behöva problematiseras säger Hjelm (2012) och påpekar att lekforskningen visar att leken 

emellanåt kan vara krävande både socialt och fysiskt, och att leken inte alltid är lustfylld då det 

uppstår konflikter och exkludering (Hjelm, 2012, s.8f) 
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2.1 Historisk belysning av leken 

Den stora vikten av att leka och lära har genom århundrande observerats av många människor. 

En av de allra första att belysa lekens vikt sägs vara en tysk man vid namn Platon (424-348 

f.Kr.), som grundade Platons akademi. Han hade en tro om att människans inlärningsförmåga 

ökar under positiva och lekfulla förutsättning (Welén, 2009, s. 30). Leken har följt människan 

genom historien och samhällets förändringar påverkar synen på lek. När människans arbete 

steg i värde och värderades högre under 1700-talet så ökade också intresset för lek vilket för-

ändrade synen på lekens betydelse. Men det fanns bara värde i leken om den på något sätt ut-

vecklade betydelsen för människans arbetsförmåga. Och det var bara den lek som lärde barnen 

att bli sociala som accepterades (Björkman 2005, s. 1f). 

 

Tallberg Broman (1995) som uppmärksammade pedagogen Fröbel, 1782 – 1852 som en av 

upphovsmännen till barnträdgårdsrörelsen. Där fokuserade och uppmärksammade man behovet 

av pedagogik och betonade vikten av lek. Dessa skapades i hopp om att ändra de barninstitut-

ioner som i stort sett endast erbjöd förvaring av barnen, vilket han starkt kritiserade. Frölers pe-

dagogiska idé var att koppla samman lek och arbete med lärande (Tallberg Broman,1995. s, 

20,21).  

2.2  Lek 

Det är svårt att få ett samlat grepp på vad som är eller inte är ett lekbeteende. Nästan allt kan 

vara eller bli lek. Det man säkert kan säga om leken är att det krävs av de som deltar att de för-

står att det som sker i leken inte är vad det ser ut att vara (Gildebrand, 1999. s, 119). 

Leken ger barn en möjlighet att utforska saker och sin omgivning, leken kan söka svar på pro-

blem som i sin tur ger dem större insikt, leken utvecklar och stärker barns identitet och deras 

jagkänsla, leken bidrar till att pröva olika värderingar, normer och uppfattningar och sociala ko-

der, leken är en oförpliktig arena och fyller som sagt många betydelser för barn. Leken har 

olika generella karaktärsdrag, den är allsidig och är en aktivitet som barn gärna engagerar sig i 

och känner motivation till, (Lillemyr, 2013. s, 34-35). 

  

Jag leker inte, men jag har roligt, skriver Berefelt (1999) i ”Barns skapande i lek”. Man skulle 

kunna rada upp en massa roliga oskyldiga aktiviteter utan att rätt träffa vad vi anar att lek är. 

Många tänker nog: Barn leker, vuxna arbetar -det är viktigt. Att leka är inte viktigt, lekfullhet är 

något bredvid det nyttiga och betydelsefulla. Men oj vad fel säger Berefelt (1999), det är precis 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Platons_akademi
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helt tvärtom. ”Den som leker gör sig själv stor nytta utan att veta om det!”  (Berefelt, 1999. s, 

5). För barn kommer leken spontat och ibland helt kravlöst och utan mål. Medan många vuxna 

anser sig färdig och leker därför inte. Men de vuxna som faktiskt leker kan hos andra verka 

omogna medan de i själva verket är villiga till utveckling (Berefelt, 1999. s, 5). 

Genom leken lär barnet känna sig själv, skaffar sig erfarenheter, lär känna sin omgivning och 

utvecklar tillit och respekt i förhållande till sig själv och vilka utmaningar det kan klara av (Lil-

lemyr, 2013. s, 27-28).  

 

2.3  Lärandet 

Beroende på vem vi är, vilka värderingar vi har, vårt syfte och i vilket sammanhang vi lär i så 

bidrar lärandet till olika kunskaper för oss. Lärande betyder "anskaffandet av kunskap eller för-

måga. Lärande är för många starkt förknippat med undervisning och skola. Det är i skolan den 

största förväntningen ligger i att man ska lära sig saker, både för de som går i skolan men även 

för alla utanför skolan, och de flesta lär sig många olika saker i skolan. Det finns två typer av 

lärande det ena är underhållslärande/adaptivt där man lär från erfarenheter och det andra är 

skapande/innovativt lärande som är förbyggande och skapande lärande. Ett lärande ses som 

olika samspelsprocesser mellan individ och omgivning. Ett relevant lärande oavsett lärandet 

förutsätts av ett tänkande, genomförande, utvärdering och reflektion (http://ellpe.com). 

 

Att ta vara på erfarenheter och använda dessa i kommande sammanhang är något av en män-

niskas mest framträdande drag. Människan är läraktig och har har en vilja att lära men också 

viljan att dela med sig av kunskap till andra. Det sägs att vårt lärande är nödvändig och en med-

född aspekt av mänskliga utvecklingar och att hela vår samvaro grundar sig i detta. Ett lärande 

kan ske på en kollektiv nivå så som på en individuell nivå. Lärandet är inte lika under olika hi-

storiska och kulturella förhållanden, kunskaper som förvärvas ändras under århundranden ge-

nom omvärldens krav och möjligheter (Säljö, 2000, s.13,47).  

 

2.4  Lek och lärandet 

I skolan förutsätter vi att det är skolan som är det centrala forumet för inlärningen och som lä-

rare försöker vi klargöra hur individer och grupper lyckas tillgodogöra sig kunskaper och hur 

de använda sig av skolans lärprocesser för att inhämta ny kunskap. Lärandet och undervis-

ningen i skolan är ett mål i sig, och motiveras i hög grad av det man gör och av tanken att man 
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ska lära sig något (Säljö, 2000, s.18, 41). Hur kommer det sig då att leken när vi riktar upp-

märksamheten mot lärandet är så viktig? Det handlar nog om att den viktiga leken har stor be-

tydelse för barns socialisation och utveckling. I leken lär och upplever barn en naturlig social 

motivation, och leken kan skapa engagemang och motivation. Men framför allt bidrar leken till 

barns utveckling av känslan av social och kulturell tillhörighet samtidigt som vänskapsförbin-

delser utvecklas vilket har en stor inverkan på lärandet och spelar en stor roll för barnets socia-

lisationsprocess säger Lillemyr (2013) och menar att alla sidor i barns utveckling kan stimulera 

av lek (Lillemyr, 2013. s, 32). 

 

Att barn leker och undersöker sin omvärld menar Piaget (1976) är en förutsättning för deras 

kognitiva utveckling och lärande (Dorrit, 2007 s. 13). Genom lek är barn i rörelse och i en lä-

rande position utan att ens tänka på att de är det. Man utförde ett experiment på barn där man 

först bad ett antal barn att bara stå stilla så länge de kunde, för att senare be dem om nästan 

samma sak men de skulle stå stilla i en lek som vakt. Det visade sig att de vaktande barnen stod 

stilla dubbelt så länge som de icke vaktande barnen. Det som skiljer övningarnas resultat åt är 

de premisser barnen gavs. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan lek ses som en speciell process i 

en annorlunda miljö, där vi lär och tar efter varandra (Säljö, 2000. s, 131). Barns egen uppfatt-

ning om hur de lär sig i skolan är att man lär sig när man lyssnar på läraren, sitter vid sin bänk 

eller är sysselsatt med böcker. Barn verkar förknippa lärandet med böcker. (Qvarsell, 1999. s, 

70). 

 

Många olika studier pekar på att leken och rörelsen har stor betydelse för den sociala och 

kognitiv utvecklingen (Knutssdotter Olofsson, 1978). Ett lärande kan ses i förhållande till 

meningsbyggande, dvs något som man kan knyta en mening till. Lärande och tänkande ses i ett 

samspel i relation till inte bara andra människor utan också annat som ingår i den sociala miljön 

och bygger på erfarenhet (Hjörne & Säljö 2008, s 63). Det går inte att undvika att lära sig saker, 

man lär sig hela tiden, frågan är rättare sagt vad det är vi lär oss i de olika situationerna (Säljö, 

2000. s, 47). 

Vi människor samförstånd i exempelvis kärleksrelationer, i vänner och i lek. Vi vill känna en 

tillhörighet, gemenskap och samhörighet (Brodin & Hylander, 2011. s, 60). 

Genom sin forskning har Knutsdotter Olofsson (2006) observerat att det som är viktigt i leken 

är de att de sociala lekreglerna som samförstånd, samspel och turtagande fungerar, driver leken 

vidare och får den att fungera (Knutsdotter Olofsson, 2006. s.25).  
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Lika svårt som det är att definiera lek, är det att definiera hälsa, det är många faktorer som spe-

lar roll, och kanske är det så att man förstår det bättre först när hälsan saknas. Genom att se 

hälsa som en möjlighet för lärande kan det medverka till en hälsofrämjande livsstil. Thedin Ja-

kobsson poängterar att vinna nya förmågor och att lära sig nya saker kan vara både lärande och 

hälsosamt, och menar att när olika fysiska och psykiska sociala faktorer samspelar kan bidra till 

en lärande och hälsofrämjande utveckling och ses som en resurs för lärandet (Thedin Jakobs-

son, 2007. s, 176-179). Grindberg & Langlo Jagtöien skriver att skolan ska försöka ge eleverna 

en så positiv bild som möjligt av att vara fysiskt aktiva, och det varje dag (Grindberg & Langlo 

Jagtöien, 2000).  I läroplanens och vårt uppdrag står det att vi ska förmedla positiva upplevelser 

av rörelser och skapa rörelse och mentala effekter av några olika rörelseformer. Genom att var 

fysisk aktiva kan vi lära oss vad hälsa är och hur vi behåller vår hälsa. Genom att ha hälsa blir 

vi en tillgång i samhället (Lgr11. s, 52).  

 

3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I denna del av uppsatsen kommer ett urval relevanta studier om lek och lärande att presenteras. 

 

Harvard (2000) omtalar en forskare vid namn Ole F. Lillemyr som forskat mycket om lek och 

lärand. Hans forskning visar att leken har mycket att bidra med till barns lärande och nämner 

att det via leken skapas motivation och upplevelser, kommunikation anpassning och kommuni-

cera på olika nivåer. Elever ges i leken utrymme till att aktivt skapa kunskap, de får synas och 

höras och lära sig att ge uttryck åt händelser utifrån sitt egna språk (Harvard, 2004. s, 3). 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) tar upp vad Gunvor Løkken (2004) skriver om att 

barn inte bara leker något, utan att när de leker så gör också leken något med barnen. Precis på 

samma sätt som att lärandet handlar om att det gör något med barnen. Beroende på barns speci-

fika kunskaper utifrån olika sammanhang och livsfaser så har barns lek och lärande sin utmär-

kande karaktär och stil. Johansson & Pramling Samuelsson (2006) menar att barns lek och lä-

rande är delar av barns livsvärldar, och att utmaningen i skolan består i att se leken som en möj-

lighet till lärandet (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006. s, 11f). Leken har i första hand 

inte kopplats till lärandet i skolans undervisning, utan leken har mest ansetts vara uttryck för 

barns verksamhet, och att leken ska var lustfylld, fri och drivas av barns egen lust (Fröbel, 

1995[1863]). 
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Johansson & Pramling Samuelsson, (2006) fortsätter och skriver att Torben Hangaard Rasmus-

sen (1996) menar att barn blir som uppslukade av att umgås i sociala sammanhang med andra. 

Som vi förstått och som många studier pekar på så lär barn genom lek. Som vuxen har vi ge-

nom vår omgivning och våra erfarenheter vaggats in i ett tänkande där lek och lärande är åt-

skilda. Johansson & Pramling Samuelssons (2006) forskningsgenomgång visar tydligt att det är 

så i den pedagogiska verksamheten och menar att lärarna måste återvända till lek världen för att 

lek och lärande ska kunna integreras. Som alla andra så uttrycker även många lekvetare och 

forskare svårigheten med att definiera lek. Men de flesta är dock överens om att lek är en ut-

veckling och att lek är det som inträffar när barnen sätter igång själva och kontrollerar det som 

händer utan att vuxna kontrollerar den. För barnen är det själva leken i sig som är drivkraften 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2000. s, 11, 17). Precis som Knutsdotter Olofsson och 

många andra lekforskare menar även Welén (2003) i sin lekforskning att i leken pågår ett stän-

digt samspel barnen emellan och under interaktionen skapas ett lärande genom att barnen är 

öppna för att diskutera lekens innehåll och mening (Welén, 2003. s, 30). 

Ett mycket stort antal tillförlitliga forskningsrapporter har dokumenterat lekens betydelse för 

barns utveckling och lärande, både globalt och i Sverige under 2000-talet och 1900-talets se-

nare hälft. Lekens positiva funktioner ska uppmärksammas, skriver forskaren Gunhild West-

man. Lek medför lärande och ger erfarenheter, leken är social, känslobetonad och samtidigt bi-

när sina handlingar.  Allt detta är viktiga ingredienser som behövs för att barn ska lyckas med 

de skolinriktade aktiviteterna menar hon (www.lekarbetspedagogik.se).  

I Karin Björkmans artikel ”Lek och lärande förr och nu” (2005) skriver hon att forskare inom 

många olika kunskapsområden har börjat uppmärksamma leken, och att de senaste 20 åren har 

det internationella intresset för lekforskning ökat. Förutom psykologer och pedagoger så stude-

ras leken även av etnologer, antropologer och historiker.   

 

3.1 Internationell forskning 

Doktoranden Lisa D. Wood (2014), skriver i Young children att hon lärde från de barn hon un-

dervisade att så fort hon fick tid att använda sig av leken i sin undervisning och litade på lekens 

betydelse märkte hon att barnen lärde sig fortare än om hon endast skulle använda sig av för-

klaringar. Hon anser att lek är betydelsefull och viktig för de grundläggande mänskliga beho-
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ven, leken är viktig för hjärnan, den kognitiva, fysiska, psykiska och för den sociala utveckl-

ingen samt för barns välbefinnande. Wood skriver hon är mer övertygad nu än någonsin att le-

ken är viktigare än vad man tror, så lek vad det handlar om. Hon fortsätter att poängtera att lek-

fullhet är kärnan i undervisningen, det gör barnen nyfikna och det motiverar dem till att söka ny 

kunskap och få förståelse, samt att det sporrar dem att öva de nya färdigheterna de erövrat och 

att använda dessa kunskaper kreativt (D. Wood, 2014. s, 48f).  

  

Genom att vistas miljöer där barn tillåts att upptäcka, utforska och utföra aktiviteter visar forsk-

ning att det är då barn lär sig som bäst. Leken är också enligt Englebright Fox (2008) nära sam-

manbunden med utvecklingen av kognitiva, sociala, emotionella och fysiska beteenden. Hon 

anser att lek är mest vanlig under barndomen när barnen söker kunskaper om sig själva och sin 

sociala omgivning. Englebright Fox (2008) skriver att forskare rekommenderar att barn har två 

klassrum - ett inomhus och ett utomhus. Inlärningsmiljöerna bör där vara inredda till att upp-

muntra nyfikenhet och motivation och övning för social kompetens samt bidra till att vara bar-

nen behjälpliga med att förbättra redan befintliga kognitiva strukturer samt bygga nya. Utemil-

jön bör användas som en förlängning av inomhusklassrummet (Englebright Fox, 2008. s, 1f).  

 

 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Syftet med studien är att undersöka om lärare anser att det finns något samband mellan leken 

och barns lärande och om lärarna använder sig av lek för att nå ett lärande, samt undersöka hur 

lärarna ser på leken i allmänhet.  

 

 Vad anser lärarna att lek och lärande är? 

 Bidrar lek till barns lärande?  

 Används leken i lärarnas undervisning för att nå ett lärande?  
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5 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Lek är ett invecklat fenomen, med många aspekter och man kan därför behöva flera teorier för 

att försöka belysa leken, vid användning av fler teorier kan de komplettera varandra (Lillemyr, 

2013. s, 68). 

I min undersökning har jag valt att använda mig av Lev. Vygotkij och Jean Piagets teorier, 

Vygotkijs sociokulturella perspektiv på lärandet och den proximala utvecklingszonen samt Pia-

gets kognitiva utvecklingsteori, konstruktivism om barns lärande och lärandeprocesser.  

 

Anledningen till att jag valt lärandeteorierna är främst för att min undersökning kommer att 

handla om barns lärande och lek, både Piaget och Vygotkjis studerade barn och deras lärande. 

De har också haft en betydande inverkan på dagens synsätt på undervisningen.  

 

5.1  Vygotskij  

Vygotskij var en judisk (född i Vitryssland i slutet av 1800-talet) pedagogisk teoretiker och 

barnpsykolog vars forskning om barn, utveckling och lärande blivit inflytelserik både då och 

nu.  Dock hamnade vissa av hans verk på svarta listan och är än idag tyvärr inte tryckta.  

Sedan 1980-talet har forskning kring lärande och utveckling inspirerats av Lev Vygotskys teo-

rier. Många psykologiska teorier handlar om människan som individ, men Vygotkjis sociokul-

turella perspektivet menar att människor aldrig bara är individer utan att man även är individer i 

olika grupper och sociala sammanhang (www.lattattlara.com). Vygotskij uttryckte att om man 

vill lära sig något om en individ så måste man sätta individen i ett socialt sammanhang både 

samhälleligt och kulturellt (Smidt, 2010. s, 9).  

 

4.1.2  Vygotkijs sociokulturella perspektiv 

Vygotkij menar att våra mänskliga handlingar är situerade i sociala verksamheter och varje si-

tuation har en social inramning. Varje inramning kännetecknas av de beräkningar vi gör och de 

förväntningar vi känner. Som individ handlar vi medvetet och omedvetet, och i den möjlighet 

som omgivningen och de sociala situationerna innebär, tillåter eller kräver, med utgångspunkt i 

våra egna erfarenheter och kunskaper men också våra antagande. Man bestämmer det man ska 

göra utifrån vilken situation man befinner sig i. Och eftersom vi tolkar, reagerar och tar emot 

kunskaper på olika sätt i olika situationer så blir våra handlingar också därefter, annorlunda för 
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varje individ. I ett sociokulturellt perspektiv måste handlingar och kunskaper relateras till sam-

manhang och verksamheter. En central punkt är att förstå kopplingen mellan sammanhang och 

individuella handlingar, och en av utgångspunkterna är intresset för mänskligt handlande och 

hur enskilda personer och grupper tillskriver sig och drar nytta av fysiska och kognitiva resur-

ser. I ett sådant perspektiv ligger fokus på samspel mellan kollektiv och individ och att lärandet 

sker genom interaktion. Man försöker integrera individen i sociala praktiker (Säljö 2000. s, 

18f).  

Kommunikationen och samspelet mellan människor är avgörande då det är här som sociokultu-

rella resurser skapas och förs vidare (Säljö 2000. s, 22).  

Lärandet kan förstås som en utveckling som betyder att bli delaktig i en kultur och att det sker i 

samspel mellan individen och gruppen Det sociokulturella perspektivet utgår från att männi-

skors och institutioners lärdomar skapas och bevaras genom ömsesidig påverkan. Men genom 

samarbetet kan individen även vinna självständighet då denne måste tänka hur den beter sig och 

ta ansvar för sina handlingar (Williams, 2006. s, 44f). 

Enligt Egidius (2009) så ligger Vygotskijs pedagogik bra till i vår tid eftersom han talar för 

samspelet mellan medverkan i ett kollektiv och individens självstyrning. Samspelet sker på så-

dant sätt att lärare lägger upp uppgifter så att det krävs större insats från eleven och mindre från 

läraren (Egidius, 2009. s, 84). Skolan kan ses som ett samhälle/grupp där man lär sig lära, och 

läraren är modell, och i klassrummet ska det finnas en struktur och planering där det jobbas i 

olika grupper och i samspel med läraren (Williams, 2006. s, 48). 

 

5.1.3  Vygotkij - den proximala utvecklingszonen ZPD 

Vygotskij var den som ursprungligen utvecklade begreppet "proximal utvecklingszon" ZPD, 

teorin har under åren dock förnyats och modifierats en del. Intressant nog kan man så här 70 år 

efter hans död hitta många nya vetenskapliga tidskrifter som vidareutvecklat hans idéer, vilket 

visar på hur stort Vygotskijs tänkande var och fortfarande är (Forsell, 2005. s, 114). 

Enligt Vygotskij sker lärandet i en utvecklingszon som han kallade ZPD, (zone of proximal de-

velopment), han menade att det är inom denna zon barnet håller sig att det är där lärandet sker. 

En lärares uppgift är enligt Vygotskij att motivera och locka eleven/barnet till att vilja lära sig 

mer än den redan vet och kan genom att försöka lägga sig lite utanför barnets bekvämlighets-

zon och potentiella zon (www.socialpsykologi.twice.se). Denna syn spelar en central roll i hans 

http://www.socialpsykologi.twice.se/
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sätt att se på individens utveckling (Williams, 2006. s, 46). Tanken är att eleven/barnet med 

hjälp av läraren eller någon annan mer kunnig person vägleder eller stöttar den mindre vetande 

till att utveckla sin förmåga inom zonen så att denna till slut är kunnig nog att kunna ta eget an-

svar och hantera tankegången eller handlingen på egen hand. Som lärare möter man eleverna på 

det stadium som de själva befinner sig i. Läraren måste vara lyhörd och uppmärksam inför 

varje persons lärande och utveckling för att kunna vägleda och vara eleven behjälplig. Under-

visningen måste läggas på en nivå som är på gränsen till vad eleven klarar av. Var en elev be-

finner sig nivåmässigt är beroende av den vägledning eleven/barnet får. Barnet kan befinna sig 

antingen i sin faktiska utvecklingsnivå eller i sin potentiella utvecklingsnivå. Vygotskij anser 

att lek i skolans tidiga år och i förskoleåldern är den utvecklingskälla som ska dominera verk-

samheten. Barn passerar sin utvecklingsnivå i leken tillsamman med varandra eller med en 

vuxen och enligt Vygotskij de i leken befinna sig inom den proximala utvecklingszonen. (Wil-

liams, 2006. s, 36f). 

 

5.2  Piaget  

Jean Piaget var en av våra största kunskapsteoretiker och pedagoger, och har haft stort infly-

tande på dagens undervisningssyn. Piaget var biolog, forskare, utvecklingspsykologi och filo-

sof, född i slutet av 1900-talet i Schweiz, han kom och bli upphovsmannen till konstruktiv-

ismen (Säljö, 2000. s, 49,57). Han ansåg sig själv främst vara kunskapsteoretiker och struktura-

list (Williams, 2006. s, 36). Piagets intresse låg framförallt inom utvecklingspsykologi, barnets 

utveckling och utbildning (www.socialpsykologi.twice.se). Piagets lade fokus på hur undervis-

ning och inlärning genomförs, alltså själva formen, snarare än det som ska läras in, innehållet. 

Piaget anser att lärandet är socialt betingat och sker i gemensamma sammanhang (Williams, 

2006. s, 37).   

 

Piaget var mycket intresserad av barns tänkande och han ansåg att människor har ett behov av 

att förstå sin omvärld (Säljö, 2000, s. 49,57).  

 

5.2.1  Piaget - konstruktivism  

Konstruktivismen säger att varje människa konstruerar sin egen bild av omvärlden och den 

konstruktionen är en kognitiv process tänkandet. Kunskap är enligt konstruktivismen något som 

http://www.socialpsykologi.twice.se/
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konstrueras av varje individ (Claesson, 2007. s, 26 27). Konstruktivismen handlar mycket om 

hur människan skapar sig en förståelse utifrån gjorda erfarenheter (www.vasa .abo.fi) individen 

skaffar sig alltså genom egen handling och erfarenhet kunskaper exempelvis via lek och får på 

så sätt en förståelse av världen omkring sig.  Människan anses som en aktiv individ när denne 

får ny information (Säljö, 2000. s, 49,57).  

Piaget menar att genom handlingar och erfarenheter så erövrar barnen sina kunskaper på egen 

hand, och att lärandet på så vis är en aktiv process. För att förstå kunskapsutvecklingen stude-

rade Piaget barn och undersökte hur de utvecklar kunskap inom olika i områden. Piaget delar in 

barns utveckling i nivåer som baserades på hans studier där han genom upprepande försök för-

sökte se hur barn resonerar och agerar (Williams, 2006. s, 37). 

 

5.3  Piaget - assimilation och ackomondation 

De grundläggande processerna i Piagets tankar om lärande och utveckling är assimilation och 

ackommodation. Assimilation innebär att vi tar in information och anpassar det i våra gamla 

tankemönster med nya erfarenheter, och genom ackomodation måste vårt gamla tankemönster 

ändras. Vi tvingas ackommendra, d v s ändra vårt tankesätt och invanda erfarenheter för att 

kunna tillgodose de nya erfarenheterna och för att återställa balansen i vårt kognitiva system 

(www.selenius.se). 

Piaget menar således att vi med assimilation tar in nya upplevelser och förstår nya erfarenheter. 

Och att vi med ackommodation måste ändra vårt gamla tankemönster för att ta in den nya in-

formationen (Phillips & Soltis 2010. s, 42). 

4.3  Piagets vs Vygotskij 

I det konstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet finns både likheter och skillnader. 

Både Piaget och Vygotskij ansåg att samspelet är av betydelse mellan det individuella och det 

sociala. En av de stora skillnaderna i deras teorier är miljöns betydelse, Vygoskij lade stor vikt 

vid den omgivande kulturen medan Piaget menar att barn utvecklas automatisk enligt en fast-

ställd modell (Philips, 2011. s, 42). Piaget fokuserar i det sociokognitiva på osämjor som 

skapas i uppträdandet och konversationen barn emellan. Vygostskij fokuserar på intagandet av 

lärda utvecklingar, som intyg och kritik, vilka alla utvecklas i kommunikationen mellan barn. 

Till skillnad från Piaget menar Vygostskij att kompissamarbete inte bara inviger en ändring hos 

barnet utan det skapar själva förändringen. Med andra ord; allt det som händer i samspel mellan 
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barnen bidrar till utveckling, och barn ska vara någorlunda överens menar Piaget för att ett kon-

struktivt lärande ska ske, medan Vygostskij förespråkar större meningsskiljaktigheter mellan 

barn som lär av varandra. Piaget säger att begrepp inte kan läras in förrän barnet befinner sig på 

rätt utveckling -och mognadsnivå. Och Vygostskij anser att ett barn kan nå ett mer avancerat 

utvecklingsläge med hjälp av någon kunnig. De olika perspektiven har gemensamt att fokus lig-

ger på vikten av att ge barn möjlighet till att samarbeta och lära av varandra, samt att lärandet 

främjas av ett samarbete (Williams, 2006. s, 46). 

 

Piaget teori om att allt sker i en biologisk ordning har fått mycket kritik då man ansett att bar-

nets naturliga nyfikenhet kan begränsas om en del kunskap anses för svår för barnet att lära sig. 

I motsats till Piaget så menar Vygotskij att barnet bör få uppgifter som barnet inte ännu klarat 

för att det ska få möjlighet till att bli bättre och utvecklas maximalt (Säljö, 2000, s. 65). 

En styrka med Piaget konstruktivism är att barnets individuella perspektiv lyfts fram.  Han me-

nar att de har egna erfarenheter som gör att de tänker och agerar på ett specifikt sätt. Detta syn-

sätt har haft stor betydelse då vi idag talar om barnperspektiv i t ex skolan. Vilket betyder att vi 

försöker se saker så som barn gör ur deras perspektiv och vad som kan vara bra för barnen. Det 

sociokulturella perspektivets styrka betonar vikten av samspelet med andra för att utveckla sina 

intellektuella och sociala förmågor.  Genom att arbeta i grupp lär man sig problemlösning, man 

förbättrar sin språkliga uttrycksförmåga och sin förmåga att kunna samarbeta.  I dagens sam-

hälle är samverkan människor mellan en nödvändighet, många arbeten kräver att man har för-

mågan att kunna samarbeta och kommunicera med varandra. Konstruktivismen kan möjligen 

upplevas som svag och lite opedagogisk då lärare, pedagoger och vuxna bör hålla sig i bak-

grunden och låta barnen upptäcka världen på eget sätt och ostört, det vill säga att barnen själv 

ska lära sig fram och inte ska bli tillrätta sagda (Phillips & Soltis 2010). 

 

Ett grundantagande i konstruktivismen och i likhet med det sociokulturella perspektivet är att 

barnets förhållande och förståelse till omvärlden är av betydelse för deras utveckling. För att få 

ett helhetstänkande och för att lära känna sin omvärld och upptäckta hur världen fungerar behö-

ver barnet fysisk kontakt, känna, klämma och experimentera. Alltså, Piagets konstruktivism fö-

reträder ett mer individualistisk lärande där man upptäcker världen och skapar sig konstruerade 

begrepp. Medan Vygotskijs sociokulturella perspektiv företräder det mer sociala och gemen-

samma tänkandet för hur mänskliga begrepp och kunskaper uppstår och förs vidare. Piagets 

barn lär sig själva inom olika mognads och utvecklingsnivåer, men gärna i sociala sammanhang 

för att förstå omvärlden, medan Vygotskys barn lär sig av samspel med och av varandra, och då 
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av någon som kan lite mer än en själv (Säljö, 2000, s.65f). I Vygotkijs sociokulturella perspek-

tiv försöker man ta avstånd från den traditionen som utgår från dualism (Säljö 2000. s, 130).  

 

6  METOD  

Studiens ansats är kvalitativ och den avser att försöka få en bild av vad lärare anser om lek och 

lärande och om de anser att man med lek kan bidra till barns lärande.   

 

Man utgår också i en kvalitativ studie från att verkligheten uppfattas olika och att det inte bara 

finns en enda fullständig och korrekt sanning utan flera skilda. När man vet väldigt lite om sin 

frågeställning och det man ska undersöka den kvalitativa metoden med fördel användas (Mal-

terud, 2009).  

 

I den kvalitativa metoden väljs intervjupersonerna ut efter det forskningsproblem man valt att 

undersöka samt efter de frågeställningar man förväntas finna kunskap kring. Om det finns en 

förförståelse mellan parterna vid intervjun så är det en tydlig referens att utgå ifrån vid bedöm-

ning av intervjuns värde (Esaiasson, 2003). När man är intresserad av att förstå, tolka och för-

klarar frågor som i huvudsak rör människors egna erfarenheter, synsätt och känslor är den kva-

litativa metoden att föredra (Arhne & Svennson, 2011).  

 

För att få en så bra kvalitet som möjlig på sin intervju kan en regel vara att utgå från att hålla 

sig inom givna ramar och att använda sig av fåtal teman. Intervjufrågor bör vara av öppen ka-

raktär och vara i bestämt antal. En fördel med det är att svaren blir mer precisa, vilket gör 

svarsjämförelsen mellan informanterna enklare att läsa. Genom att skapa en god kontakt mellan 

sig själv och den som ska intervjuas har man en större chans till att informationskvaliteten blir 

bra. Genom ett aktivt lyssnande och bekräftande visar man att man förstår vad den intervjuade 

menar och på så vis får man bort känslan av ett förhör. Det underlättar även att använda sig av 

ljudinspelning, man kan då lyssna aktivt och avslappnat, och risken för att man missar anteckna 

värdefull information minskar avsevärt (Bjørndal, 2005). 

 

Innan frågestunden bör en intervjuplats noga utsetts. Då platsen kan påverka intervjuresultatet 

bör en plats där informanten känner sig hemma och kan svara ostört väljas menar Repstad 

(1987), (Repstad, 1987. s, 49). 
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6.1  Val av metod 

Det finns två huvudtyper av forskningsmetoder inom den samhällsvetenskapliga forskningen, 

den ena är den kvalitativa metoden och den andra är den kvantitativa. Jag valde den kvalitativa 

metoden eftersom den passar min undersökning bäst, samt att jag vill ha personliga åsikter och 

tankar. Med den kvalitativa metoden som redskap kommer jag förhoppningsvis få en ökad för-

ståelse och djupare kunskap för ämnet (Holme & Sovang, 1997. s, 334). Holme & Solvang 

(1997) menar att om en forskare är intresserad av att skapa en förståelse av sitt problemområde 

och inte ha för avsikt att dra allmänna slutsatser ska denna använda sig av den kvalitativa meto-

den (Holme & Sovang, 1997. s, 13). Den kvalitativa metoden är ett bra sätt att få information ur 

den intervjuades egna perspektiv, verklighetsuppfattningar och tänkesätt (Kvale & Brinkmann, 

2012. s, 42). En flexibilitet i den kvalitativa metoden är att ett svar på en fråga kan leda till en 

uppföljningsfråga. Även om intervjuerna behandlar samma ämne kan utgången bli olika. Varje 

människa har egna upplevda erfarenheter som för dem är meningsfulla. Repstad (1987) menar 

att även om man bara ska göra en enkel studie är det bra att kunna behärska mer avancerade 

krav på forskning (Repstad, 1987. s, 10-12). En studie är inte värdelös även om den inte ger 

precis information om den generella giltigheten som resultatet har. Mycket kvalitativ forskning 

har resulterat i hypoteser och begrepp som fördjupat vår förståelse av socialt liv (Repstad, 

1987. s, 12).  

 

6.2 Urval och avgränsning 

Mina informanter är fyra behöriga lärare i grundskolans tidigare del, åk 1-6, Informanterna ar-

betar på tre skolor inom samma geografiska område. De båda idrottslärarna arbetar på samma 

skola och de andra två lärarna arbetar på varsin skola inom en radie av 5 km. Samtliga har arbe-

tat länge inom skolväsendet och båda könen är representerade i intervjun.  

 

6.3 Genomförande  

Innan en intervju är det bra att småprata lite för att bygga upp en positiv och social relation. Att 

börja intervjun med bakgrundsfakta om sig själv och ens studie samt ställa några bakgrundsfrå-

gor om informanten och informera om de forskningsetiska principerna kan stärka tillförlitlig-

heten till intervjuaren (Repstad, 1987. s, 50). 
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Innan den riktiga intervjun utfördes gjordes en liten pilotstudie där intervjufrågorna provtryck-

ets en gång för att se om de höll måttet. De två testpiloterna var en man och en kvinna, båda i 

40 årsåldern. Kvinnan har arbetat som förskolelärare i många år och mannen är ett trebarns 

pappa som är Vd på ett företag och arbetar mycket med personalfrågor. 

 

Under pilotintervjun visades det sig att vissa frågor var för lika och de behövde omformuleras 

och några frågor som inte kändes relevanta togs bort. Något som också framkom var att det tog 

väldigt långt tid att sätta sig in i frågorna på denna korta intervjutid, varje person hade ca 1-1½ 

timme att avvara. Det var även lätt att hamna på sidospår, vilket tar en del av intervjutiden. Si-

dospår är av godo och bör inte avfärdas, där kan man komma fram till mycket bra tankar och 

resonemang och i det kan uppstå värdefulla följdfrågor. Därför valde jag att maila frågorna till 

informanterna i förväg, cirka två dagar innan intervjun, så att de i lugn och ro kunde läsa ige-

nom och sätta sig in om vad frågorna skulle handla om.  

 

De riktiga intervjuerna utfördes sedan på fyra stycken lärare på tre, för mig, närliggande skolor.  

De aktuella lärarna kontaktades via mail och sms där jag presenterade mitt ärende och varför 

just de valts ut till min undersökning. En tid och plats för intervjun bestämdes gemensamt, 

cirka två dagar innan bestämd träff. De utvalda lärarna var en kvinnlig och en manlig klasslä-

rare, samt en kvinnlig och manlig idrottslärare. De skolor jag valde är närliggande skolor i mitt 

eget område. Den ena skolan är min VFU skola och är en mångkulturell F-6 skola nordväst om 

Stockholm. Där intervjuades två stycken idrottslärare, en kvinnlig och en manlig verksamma 

med åk 1-3 och åk 4-6. Den tredje läraren är en kvinnlig klasslärare för åk 1-3 som arbetar på 

en skola väster om Stockholm, ca 5 km från min VFU skola. Och den fjärde intervjuade läraren 

är en manlig lärare verksam inom åk 1-3, han arbetar på en F-9 skola nordväst om Stockholm, 

ca 1 km från min VFU skola.  

 

Intervjuerna ägde rum enskilt på lärarnas egen skola i deras personalrum, eller i ett tyst rum om 

personalrummet var upptaget. Detta för att intervjun skulle bli så ostörd som möjlig. Intervjun 

började med en kort presentation av mig själv och syftet med min studie. Samtliga lärare blev 

innan intervjun informerade om konfidentialitetskravet.  

Bjørndal (2005) skriver att man ska kontakta alla intervjupersoner innan intervjun så att man 

tillsammans kan boka datum och avsätta en uppskattad tid för intervjun, samt även boka ett 

ostört ställe att sitta på (Bjørndal, 2005). 
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För att få lite fakta om lärarnas bakgrund så ställdes några bakgrundsfrågor angående deras val, 

antal år i branschen och klasstorlekar de arbetar med. Under intervjun hamnade vi ibland på si-

dospår som sedan mynnade ut i en djupare förståelse för frågan och ibland till en följdfråga. 

Alla intervjusvar präntades ner omedelbart med en penna direkt på intervjupappret, samtidigt 

som intervjuerna spelades in på min mobil.  Alla de intervjuade lärarna har till anonymitet och 

kallas därför för; manlig idrottslärare - Idm, kvinnlig idrottslärare - Idk, kvinnlig klasslärare - 

Klk och manlig klasslärare kallas för Klm. Lärarna är i åldrarna 38-63 år och har varit verk-

samma inom skolan mellan 7 – 34 år.  

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjugenomförandet renskrevs och sorterades all text som skrivits ner under intervjun 

på datorn. Detta gjordes direkt efter intervjun för det är då all information är som färskast. Un-

der intervjun användes även ljudinspelning, som utfördes med min mobil. Detta för att som 

Repstad (1987) tar upp, att man som intervjuare kan koncentrera sig bättre på vad informanten 

har att säga och man slipper lägga hela sin tid på att skriva. När man antecknar är det svårt att 

helt engagera sig i intervjun och fånga upp lösa trådar och komma med följdfrågor. Även icke 

verbala budskap och ansiktsuttryck och tonfall är mycket lättare att notera när man inte anteck-

nar (Repstad, 1987. s, 47). Ibland är det även svårt att tyda sin egen handstil då man under in-

tervjun har bråttom att få med så mycket som möjligt av det som sägs, då är det bra att ha en 

ljuduppspelning att gå tillbaka till. Man ska vara lite försiktig med att förvränga sin text så att 

den inte blir bristfällig En regel när man transkriberar är att man ska skriva ut ordagrant, och 

för bästa resultat transkribera direkt till datorn skriver Repstad (1987). Man kan dock hoppa 

över något om man tror sig inte behöva använda det, men spar ljudupptagningen till efter att 

rapporten är färdig ifall det kanske visar sig behövas för ökad förståelse (Repstad, 1987. s, 58). 

 

För att underlätta och för att göra intervjuanalysen mer lättarbetad kan man använda sig av 

olika metoder för att organisera intervjutexter, koncentrera innehåll så att det kan presenteras på 

ett tämligen litet plats Kvale (1997) nämner att det i en intervjuanalys finns fem betydelsefulla 

strategier, de är meningskategorisering, meningskoncentration, meningsstrukturering, menings-

tolkning och ad hoc metoden. I min analys har jag valt att använda mig av meningskategorise-

ring, meningskoncentration och meningstolkning. Meningskategorisering innebär att man utför 

långa text- eller meningsreduceringar för att få en bättre struktur och lättare kunna överblicka 
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vad texten gäller och i det kategoriserar man in intervju i olika grupper. I meningskoncentration 

kortar man ner uttalande från de intervjuade och spar det väsentligaste och bildar det till kortare 

meningar eller till några få ord. Med meningstolkning menas att man läser lite mellan raderna 

och försöker tolka det som inte sagts rätt ut eller framträder direkt i en text. Man kan göra tolk-

ning av antingen hela texten eller av valda teorier (Kvale, 1997. s, 170-f).  

  

Min analys har i sin helhet lästs igenom ett par gånger, efter det så tog mina notering och an-

teckningar och organiserades i huvudfrågor. Därefter har texten försökts strukturerats i den ord-

ning som intervjun utfördes och sammanförts under huvudfrågorna. Pauser och upprepningar 

har vid transkribering tagits bort och den löpande texten kortats ner till ett mer koncentrerat läs-

format (Redelius & Thedin Jakobsson, 2007. s, 11). Störst fokus låg på meningskoncentrat-

ionen där jag kortade ner de intervjuades uttalande och sparade det mest relevanta och väsent-

ligaste (Kvale, 1997. s, 170-f).  

 

6.4 Tillförlitlighetsfrågor 

För att beskriva en hur bra en datainsamling har gått tillväga kan man använda sig av begrep-

pen validitet och reliabilitet i ett försök att få fram en föreställning om hur trovärdig resultatet 

är i det man mäter. Begreppen validitet och reliabilitet har används mest till att mäta resultat 

inom den kvantitativa metoden men har även på senare tid också börjat användas till kvalitativa 

metoder. Malterud (1997) anser dock att det är bättre att använda andra begrepp till den kvalita-

tiva metoden. I undersökningar med kvalitativ ansats arbetar man ständigt med validitet och re-

liabilitet under hela arbetets gång, till skillnad från kvantitativa då man i början valt en metod 

för det syfte man vill uppnå. Med reliabilitet menar Malterud (1997) att den kunskap som kom-

mer fram och det man mäter är framtagen på trovärdigt sätt. Som forskare ska man alltid för-

söka sträva efter att ha så hög validitet och reliabilitet som möjligt (Malterud, 1997. s, 157-f). 

Som intervjuare kan det vara lätt att oavsiktligt leda informantens svar åt det håll man själv an-

ser vara relevant. Kvale (1997) tar upp att reliabiliteten kan diskuteras extra då intervjuaren 

omedvetet har använt sig av ledande frågor som kan påverka resultatet (Kvale 1997. s, 213). 

Validitet och reliabilitet handlar om att kunna redovisa för att man sammanfört och bearbetat 

intervjudata på ett metodiskt och ärligt sätt (Malterud, 1997. s, 157-f). Vid sammanställning av 

intervjudata och som analysteknik användes flera struktureringsmetoder men den som skulle få 
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fram det mest viktiga för studien var meningskategorisering som innebar att de långa mening-

arna eller långa text blev meningsreducerade för att få en bättre struktur och för att lättare 

kunna överblicka vad som är mest trovärdigt och relevant i intervjun. 

 

Med validitet menas att man uppmäter det som är betydelsefullt för sammanhanget i studien. 

Ett validitetsproblem kan vara att vid intervju av ledare ges upphov till vissa problem. Man kan 

få invanda och väl förberedda svar som snarare formas av organisationens allmänna uppfatt-

ningar än av den intervjuades egen uppfattning (Repstad, 2007). Genom att använda sig av in-

spelning vid intervjun, exempelvis med en mobil så ökar tillförlitligheten i intervjun väsentligt 

då man alltid har chansen att gå tillbaka och lyssna på ljudupptagningen igen för att försäkra sig 

att man hört och antecknat korrekt (Patel & Davidson, 2008. s, 100f). Då jag använde mig av 

ljudupptagning som senare lyssnades av vid transkriberingen så anser jag att tillförlitligheten är 

hög eftersom de intervjuades svar gicks igenom flera gånger.  

 

6.5 Etiska aspekter 

Inom forskningsetik gäller det att i så hög grad som möjligt finna en trovärdig balans mel-

lan olika intressen som alla är lagliga. Ny kunskap är både viktig och värdefull på många 

sätt och kan bidra till samhällets och individens utveckling (Vetenskapsrådet, 2011. s,11). 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla informanter ska innan intervjun upp-

lysas i vilket avseende man är där och vem man är samt inom vilket område intervjufrågorna 

kommer att ställas. Den intervjuande måste ge sitt medgivande gällande intervjuns innehåll 

(Bjørndal, 2005). 

  

Med informationskravet menas att den som ska intervjua någon ska informera informanterna i 

vilket syftet undersökningen görs samt informera i stora drag om hur intervjun kommer utföras. 

Det är också viktigt att informera informanterna om deras villkor och rättigheter samt att de när 

som helst kan välja att dra sig ur intervjun (Vetenskapsrådet, 2011). De intervjuade ska bli upp-

lysta om forskningens syfte både vid bokningen av intervjun, samt precis innan intervjun ska 

utföras. Det är också viktigt att underrätta deltagaren om att informationen som fås inte kom-

mer att användas för något annat syfte än för undersökning. Detta informerades de intervjuade 

om både innan och under intervjun (Bjørndal, 2005). 
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Samtyckeskravet betyder att forskaren måste få tillstånd att utföra en intervju, en observation eller 

medverkan före intervjun. Då min undersökning enbart riktar sig till lärare inom grundskolan be-

hövde jag endast deras samtycke. Samtyckte gavs av samtliga deltagare (Bjørndal, 2005). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att med att det som sägs mellan intervjuaren och informanten 

är hemligt för utomstående och bör enbart användas inom en sluten grupp och i förtroende. 

Som deltagare i en undersökning är det viktigt att man ska kunna vara säker på att ens per-

sonuppgifter skyddas så att inte obehöriga kan få tag på dem. Om intervjun tas upp av ljudin-

spelning ska informanten bli informerad om det i förväg och informeras om att inspelningen 

raderas så fort undersökningen är klar. Eftersom ljudinspelning användes för samtliga inter-

vjuer så informerades samtliga lärare muntligt både vid bokning av mötet och precis innan in-

tervjun (Bjørndal, 2005).  

 

Nyttjandekravet betyder att den insamlade informationen angående informanten enbart kommer och 

får användas för just denna studies ändamål. All information om namn och arbetsområde och annan 

känslig data har avidentifierats i undersökningen (Bjørndal, 2005). 

 

7 RESULTATPRESENTATION 

7.1 Resultat  

I denna del kommer resultatet av intervjuerna presenteras i två delar, i ena delen presenteras det 

rena resultatet och i den andra delen presenteras en analys av resultatet. Lärarnas likheter samt 

eventuella skillnader i svaren har försökt klarläggas. Det förekommer även citat från de inter-

vjuade i strävan att försöka klarlägga svaren.  Jag kommer att börja resultatdelen med en kort 

bakgrundspresentation av informanterna och på grund av konfidentialitetskravet kommer samt-

liga informanter kallas för individuella bokstavsförkortningar.  

 

Lärare Idm 

Är en manlig idrottslärare som har arbetat inom skolväsendet i 16 år. Han undervisar i sex klas-

ser, eleverna går i åk 4-6 och i varje klass går det mellan 16-25 elever. Han blev lärare på grund 

av två anledningar: 1; idrott är superviktigt i hans liv, och det vill han förmedla vidare, och pga. 

dåliga lärare som gjorde idrott och andra ämnen till något tråkigt och negativt. Han vill bidra 
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med det lärande och kunnande han har av idrott och hälsa. Han har alltid arbetat som lärare 

både som behörig och obehörig. 

 

Lärare Idk  

Är en kvinnlig idrottslärare som har arbetat inom skolväsendet i 34 år. Hon är behörig lärare 

och undervisar i sex stycken klasser, eleverna går i åk 1-3 och i varje klass går det mellan ca 25 

elever. Intresset för idrotten lockade till yrket och har alltid arbetat som lärare eller skridskoträ-

nare. 

 

 

Lärare Klm 

Är en manlig klasslärare (dock även utbildad inom idrott) som har arbetat inom skolväsendet i 

7 år. Han är behörig lärare i åk 1-3, arbetar just nu i en åk 2. I klassen går 25 elever. Han arbe-

tade tidigare med IT, efter ha börjat träna barn i fotboll väcktes ett intresse för barn och deras 

utveckling och han bytte bana till lärare. 

 

Lärare Klk 

Är en kvinnlig klasslärare som har arbetat inom skolväsendet i 15 år. Hon är behöriglärare i åk 

1-7, och arbetar just nu i åk 3. I klassen går 27 elever. Hon blev lärare pga. att hon tycker det är 

”sjukt kul” med pedagogik och att arbeta med barn och deras utveckling, både kunskapsmässigt 

och socialt. Har nästan alltid arbetat som lärare och som idrottsinstruktör. 

 

 

I den första delen redovisas svaren på frågorna: 

 

 Definition av lek och lärande enligt lärarna  

 Lärande genom lek  

 När tror lärarna ett störst lärande sker? Att leka och lära på egen hand, i sociala sam-

manhang eller både och 

 Lek och undervisning  

 Lek för att nå ett lärande verkar förekomma i större utsträckning innan skolan, varför? 

 

7.2 Definition av lek och lärande enligt lärarna  

På frågan om vad lärarna anser att lek är för dem, svarade samtliga att det är svårt att svara på 

men säger att det är något man gör, något man utför, och att lek ska vara roligt för alla och juste 
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och är det är ett pedagogiskt sätt att lära sig saker. Alla nämner ordet glädje, roligt och kul och 

något man gör tillsammans. Viktigt att barnen anser att de har roligt och utgår från att rörelse är 

kul. Leken ska vara rolig, nämner Idk. Och klm säger:  

för att det ska få kallas lek i min värld måste det finnas glädje, lek är lika glädje, fritt, roligt ett eget 

tänk finns i lek, man får själv komma på vad man ska göra, inga begränsningar. 

 Men man får inte gör något kränkande mot någon annan, lek ska ha tydliga regler och inte vara 

orättvis, påpekar idm och klm. Exempel på lek kan vara rulla stock och det gör vi tillsammans 

och då leker vi. Lek kan även vara att man som lärare tramsar med och bjuder på sig själv, sä-

ger Idm.  

Lek är ett viktig och socialt samspel, säger klm och menar att man i leken tränar för att kunna 

umgås med andra i sociala sammanhang. Idk och klk tar upp att lek är ett naturligt och roligt 

sätt att ta in lärandet och kunskap på, något som lockar barnen. Leken finns där från att de är 

små och styr nästan deras utveckling och lek är något man gärna gör. Naturlig och lätt och det 

ger resultat. Lek är ett pedagogiskt sätt en metod till att lära in och befästa nya saker och gamla. 

 

När lärarna definierar vad lärande är för dem svarar samtliga lärare att det är när man lärt sig 

något, någon kunskap som är befäst som exempelvis cykla eller en att slå en kullerbytta, något 

man lärt sig som man aldrig glömmer – då har du lärt dig något säger idm. Lärande är något 

komplext och något som sker konstant menar de. 

 

Idm tar upp att han tycker det är intressant att många säger –”jag lärde honom eller henne det”, 

jag är noga med att alltid säga att –”du kan aldrig lära någon annan någonting”, det är perso-

nen som lär sig någonting. Man kan förklara, visa och hjälpa ett lärande, är idm tydlig med att 

säga. Han och idk tar upp att ett lärande är något som sker från sig själv, hos barnet, och vi är 

en lärande hjälp, barnet lär sig, barnet utvecklas, de hittar egna strategier till att komma dem 

fram till målet och vi eller någon annan kunnig hjälper till. Klm svarar lite i samma linje och 

menar att lärande är när man har förstått något, man får ny insikt, man har lärt sig något nytt, 

något man inte visste innan och sen befäster sin kunskap, det är lärande: -”bara för att man lärt 

sig något en dag betyder det inte att kan det, det måste befästas”. Ett lärande är livslångt och 

ska vara något man kan ta fram när det behövs man utvecklar sin kunskapsbank som sen ska 

kunna användas i olika grupper och i olika miljöer. Klk menar att ett lärande också kan vara när 

man förbättrar något. Idm poängterar att alla aktiviteter man tar sig för handlar om att på enkl-

aste och smidigaste sätt hitta vägen till målet. ”Lärandet handlar om nivåer, när du lärt dig får 

du belöningen, alltså du har lärt dig och klarat något och efter det tar man sig an nya mål”. 
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Klk menar att lärandet är när man tar in ny kunskap på olika varierande sätt exempel genom 

lek, eller teoretisk, sitta och läsa föreläsning osv. och att utvidga sitt kunskapsområde 

7.3 Lärande genom lek  

Absolut, stor betydelse svara samtliga lärare på frågan om ett lärande kan ske genom lek, det är 

nästan det viktigaste sättet att lära på svara de båda idrottslärarna, men även klasslärarna håller 

med. Allt lärande går att nå med lekens hjälp svarar idm. Metod nr 1 säger idk. Det gäller bara 

att hitta vilka sätt som passar barnen bäst att lära på och när det sker ett störst lärande, hitta bar-

nens starka sidor samt hitta kopplingar mellan lek och lärande. 

Man kan även smyga in lärandet i leken och som lärare säga nu ska vi leka en sak och så är det 

egentligen kunskap vi övar på säger idk, och positiva upplevelser av lek och där de lär sig ger 

mer smak, när något är roligt vill man göra det igen, testa mer, öva mer. Barn har en tendens till 

att leka fram ett lärande, de lever sig in i leken och samtidigt får kunskap utan att ens tänka på 

det. Det är mer vi vuxna som kan se det och förstå vart det leder säger idk. Båda klasslärarna 

nämner att det är viktigt att nyttja leken. Man måste våga få in leken i undervisningen och man 

behöver tänka om tror jag säger klm. Han fortsätter och nämner att när han själv gick på lärar-

högskolan pratade de om hur viktigt det är med lek, 

det känns, men det står så mycket i läroplanen och det känns som om leker glöms bort pga. av alla mål 

och krav, känna sig lite osäker på att man verkligen får med sig alla de kunskaper och mål eleverna ska 

nå  

fastslår både klm och klk, båda nämner också att man nog måste våga som lärare för att få in 

leken och lita på att det ger resultat. Samtliga lärare uttrycker att det alla märker när de använ-

der sig av lek att det blir mycket roligare i klassen, och klm säger att genom ex rollspel och 

rollekar tror jag man kan nå ett lärande mycket snabbare än på ett traditionellt sätt, -barn som 

inte pratar alls under engelskalektionen gör det när vi leker på engelskan. De flesta eleverna 

säger ofta då Kan vi inte göra det igen? 

Klm och idm menar att via leken skapas upplevelsen och inlevelsen vilket ger dem mer verklig-

hetsanknytning, man lär sig något för livet inte bara för skolan, det är viktigt för barnen att för-

stå att man gör det för sig själv poängterar de båda. Klk tar upp vikten om att det är viktigt att 

få göra fel och ha en tillåtande attityd när man ska lära sig nya saker. Man lär sig mycket av att 

det blir fel ibland, man övar och provar flera gånger, på samma sätt som man provar olika saker 

i lek. Alla barn är intresserade och tycker det är kul och vill prova på olika sätt. 
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7.4 När tror lärarna att störst lärande sker? Att leka och lära på egen 

hand, i sociala sammanhang eller både och? 

På frågan om när lärarna tror att störst lärande sker, enskilt, när barn övar/leker själv e eller i 

sociala sammanhang (tillsammans med andra) eller vid både och? så svarar alla lärarna att man 

lär sig i båda sammanhangen, men säger sen att de tror att det största lärandet sker i sociala 

sammanhang, men att en balans av båda nog är det optimala. Samtliga lärare säger också att ett 

lärande sker hela tiden och att olika lärande har olika stort värde. Man lär sig alltid nått varje 

dag, säger idm. 

Att leka i klassrummet är ju kanske inte som fri lek på fritids, men i klassen har man möjlighet 

att få prova sig fram på olika sätt att nå kunskap och då i sociala sammanhang, vi försöker nå 

ett lärande tillsammans säger klk. Lärare idk säger att konfliktlösning samarbete, turtagning 

med mera är något man endast lär sig i sociala sammanhang. Idrottslärarna menar att alla deras 

lektioner nästan har ett lärande i sociala sammanhang eftersom man i idrotten gör många saker 

tillsammans. Vissa saker skulle inte ens funka att göra individuellt som till exempel spela en 

fotbollsmatch eller leka kull. Idm fortsätter och menar att öva genom lek bidrar till att det blir 

lättare att fånga upp sina färdigheter, till exempel säger idm, att traggla och traggla på samma 

sak, exempel som kasta boll till varandra och öva och öva ofta är inte så kul för eleven. Men 

gör man det i en lek och kanske samlar poäng så övas samma färdighet på ett roligare och 

snabbare sätt utan att de ens tänker på det, där ser jag ett större lärande när vi gör det tillsam-

mans säger idm. 

 

Tas leken bort blir det mycket svårare för eleven. Samtliga lärare menar också att lära tillsam-

mans är viktigt för den sociala biten och för samhället. Samspelet är mycket viktigt.  

Men vissa saker är viktiga att lära sig själv som individ, och sen provar man det man lärt i ge-

mensamma sammanhang. Tillsammans och ensam lek är båda betydelsefullt, de går hand i 

hand. 

Gemenskapen är viktig men många kan också leka sig lärdom själva, gemenskap ska inte behö-

vas tvingas på dem, om de inte vill säger klk. 

Idk säger att oavsett vad barnen gör så när de gör det tillsammans skapas säkert ett lärande i 

allt, lek, konflikt, titta på, samarbetet, regler, gynnar många bita i utveckling, socialt, de utveck-

lar sitt eget tänkande och egen utveckling. 
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Lärarna anser också att det sker ett större lärande när eleverna arbetar tillsammans och tycker. 

Även kvalitén på arbetet bedömer de håller och visar på högre standard i ett sådant lärande vil-

ket ger barnen mer självförtroende och i det vågar man ännu mer. Man får idéer av varandra 

och det ger mycket mer än att sitta själv och fixa säger klm. Men man lär sig såklart mycket på 

egen hand också, dock vet man inte om man har rätt eller fel då man inte har någon att bolla 

idéer med. Men ibland och för vissa kan det behövas ensam tid för att försöka lösa saker på 

egen hand och att utveckla sitt eget tänkande och individualitet. Men det är svårt med samar-

bete, i början krävs att man övar mycket på samarbetet innan och se vilka som kan arbeta ihop 

eller inte mm säger båda klasslärarna.  

Dock får man inte glömma att man även måste lära sig genom egna erfarenhet och upplevelser 

för att sen praktisera sina erfarenheter och se hur de fungerar i sociala sammanhang poängte-

rar klk. 

Tillsammans och ensam lek är båda betydelsefullt, de går hand i hand och 

Long live the lek säger idk och Sociala sammanhang är guld värt uttrycker idm 

 

7.5 Lek och undervisning  

På frågan om lärarna använder sig av lek i sin undervisning och om de kan urskilja något lä-

rande svarade de båda idrottslärarna att de använde sig av leken för att nå ett lärande dagligen 

och att de ansåg det ganska enkelt att urskilja ett lärande hos barnen. De använder sig av olika 

metoder för att få olika lärande resultat.  

Exempelvis om jag använder mig av långmatta för att öva kullerbyttor och alla bara övar och övar det 

kan vara rätt uttittade och jobbigt för de som inte kan kullerbyttan så bra och då kanske barnet spänner 

sig och blir stressat då blir övning och lärande inte speciellt rolig eller utvecklande  

Säger idm och fortsätter 

-att om lektionen t.ex. är att öva kullerbyttor i hinderbanor tillsammans så behöver man tänka så 

mycket och inte bli uttittade det kan bidra till ett lärande och att eleven blir mer avslappnad.  

Eleven kan samtidigt som denne övar, ha roligt och se hur de andra gör och de gör det i ett so-

cialt sammanhang. Vi övar och deltar tillsammans. Lekar är så himla stort och mycket säger 

idk. Det finns kunskapsinriktad lek, uppvärmnings lek, musik i takt och rytm kan användas 

massor i lek, rörelselekar mm för att få in rytm och nå målen. Man kan ”gömma” många för-

mågor i en lek som exempel kast, balans och hopp. Styrd lek är det som lärarna använder sig 

mest av i sin undervisning. 
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Även klasslärarna påpekar att de har lek i sin undervisning framförallt i matte och i engelska 

genom att bygga en liten värld eller affär och hålla på med pengar eller att leka resebyrå och 

bara prata engelska. Lärarna menar att det ger mycket mer än att de sitter och läser sig till kun-

skap. Man använder alla sinnen och lever sig in. Klasslärarna använder liksom idrottslärarna 

sig av styrd lek i undervisningen.  

Även här kan vi ha rollekar och spela andra då kan man i sociala samspel kanske våga mer sä-

ger klm 

Att bryta ner och knyta an till verkligheten ger tror jag mer förståelse och ger ett snabbare och 

bättre resultat hos eleverna och som lärare måste man nog tänka om säger klm och tycker att 

det är bra att jag lyfter det här ämnet -det får mig att börja tänka på det jag egentligen hade 

tänkt göra från början, säger han. Båda klasslärarna har provat att använda leken i fler ämnen 

och oftare men tror att de gav upp för tidigt när det inte blev som de tänkt och gick tillbaka till 

det traditionella. Det krävs det ganska mycket av en lärare i början innan man får kläm och ru-

tin på saker. Båda klasslärarna säger sig vilja använda sig av leken mer för att nå ett lärande, 

och poängterar att de sett att de som har haft svårt med olika teoretiska uppgifter kan med hjälp 

av leken lättare ta till sig kunskap på och komma fram och visa sig och lättare att öva, det är 

också ett tydligt exempel på vad leken kan hjälpa till med. Äldre barn älskar att leka, vilket 

vuxna underskattar, man märker det när man som idrottslärare kommer in o ska vicka i någon 

klass då frågar de direkt om de kan få leka något säger idk och tror att det leks för lite i vanliga 

klassrum.  

 

7.6 Leken försvinner som ett pedagogiskt verktyg i skolan  

Att leken försvinner i ganska stor utsträckning när barnen börjar i skolan är något alla lärare re-

flekterar över och håller med om. De säger att de tror det är mer naturligt att små barn leker i 

allt, de leker för att det är roligt och de lär sig hela tiden, naturligt. Att leken försvinner kan ha 

med att göra att man kör det man är van vid och glömmer leken. Ett skäl till att leken försvinner 

kan vara alla de mål man styr mot och i det tappar man leken som prioriteras bort. De tar även 

upp sådant som:  

- okunskap inom lek 

- rädd för att inte nå målen  

- rädd för att bli tagen som oseriös. 

 



28 

Examensarbete 2014-04-09:  

Jeanette Lowent 

 

De båda idrottslärarna anser sig fortfarande hålla på med leken, men det är för vi har det lättare 

att använda oss av leken i vår undervisning, säger de och tror det beror på att de har stora ytor, 

bra material till förfogande och att i sportens värld gör man ofta saker och övar tillsammans, 

dessutom står det i Lgr11 att man via leken ska öva på exempelvis takt och rytm eller genom 

leken öva motoriska färdigheter menar de båda. Man leker och övar tillsammans men man gör 

det för egen skull och vinning, det hör ihop, går hand i hand säger klk. 

Klasslärarna uttrycker att man nog måste ta bort leken när de blir äldre för att hinna med allt det 

andra, men klm säger sen eller nu kom det där måste, det kanske man inte måste men man bör-

jar tänka så när det är många mål som ska nås. 

Lärarna anser att det krävs ganska mycket av en pedagog och att man ska våga ta in leken i 

undervisningen, det kanske krävs utbildning i det, kanske i form av extra lekkurser föreslår klm 

allt ska ju nu för tiden vara forskningsbaserat. Sen har man emot sig att man kanske inte bevisa 

att leken ger just det där lärandet säger klm och klk. Medan idrottslärarna anser sig kunna be-

visa att lek ger lärande.  

Klm säger också att Lgr11 inte tar upp något om lek, det kan vara en brist kanske. Det står 

mycket inom idrotten de verkar ha förstått vikten men i de andra ämnena står det inte alls. 

Hade det stått att via lek ska man… hade man haft mer och luta sig mot varför man ska an-

vända lek för lärandet, då kan ske man skulle våga mer säger både klm och klk. 

 

Men samtliga lärare är säkra på att det alltid går att leka sig till ett lärande och alla barn och 

ungdomar gillar lek och tror att om man tar uppgifter och gör dem lekfulla så kommer man de-

finitivt lära sig lika bra som på ett traditionellt sätt men skillnaden är man har roligt under tiden 

och uppskattar det man lär sig mer. Jag har testat det på gymnasiet med teknik och vi hade jät-

tekul och alla lärde sig och nådde det utsatta målet säger idm. 

 

Lärarna tar upp att lek inte behöver vara barnsligt och man är långt ifrån barnslig om man leker, 

och anser att det ligger för mycket fokus på det allvarliga och att eleven ska in i vuxenlivet. Ba-

lans mellan lek och allvar när barnen blir äldre, är något att stäva efter, tas leken tror lärarna att 

lärande blir både svårare och tråkigare för många. 
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7.7 Sammanfattning av resultatet 

Utifrån de intervjuade lärarna i min undersökning så kan det konstateras att samtliga ansåg le-

ken som en stor bidragande faktor till att ett lärande sker. Och att störst lärandet sker tillsam-

mans med andra, i sociala sammanhang. Samtliga ansåg dessutom att så fort undervisningen 

blir mer målstyrd så backar de alla på leken för att de är rädda att de inte kan nå de uppsatta 

målen med leken, men ändå tog de alla upp att man troligtvis når ett snabbare, effektivare och 

mer kvalitativt lärande via leken. 

 

Ett par lärare nämnde att det nog är deras okunskap inom lek och lärande samt och bekvämlig-

hetsskäl som egentligen hindrade dem att kunna ha mer lek i sin undervisning, även rädslan för 

att inte nå målen. Idrottslärarna såg inga hinder utan bara möjligheter av att ha lek i sin under-

visning och menade att de har lek dagligen med sina barn. Alla informanterna ansåg att lek och 

lärande går hand i hand och att lek är lika med glädje och att ha roligt tillsammans. 

 

8. ANALYS AV RESULTAT 

Under denna rubrik kommer en analys ges av svaren från informanterna. Teorier som ligger till 

grund för denna analys är Lev. Vygotkij och Jean Piagets teorier. Vygotkijs sociokulturella per-

spektiv på lärandet och den proximala utvecklingszonen samt Piagets kognitiva utvecklingste-

ori, konstruktivism om barns lärande och lärandeprocesser. Utveckling sker enligt Piaget både 

genom inlärning och mognad och enligt Vygotskij så sker lärandet socialt och i en utvecklings-

zon som han kallade ZPD, (zone of proximal development) (Björklid & Fischbein, 2012. s, 62).   

 

8.1 Lärandet genom leken 

Många begrepp dyker upp från informanterna när de ska definierar leken. Svårt! Börjar de. Alla 

nämner att det är något som är roligt och glatt, kul, lustfullt, spontant och rörelser, att det är när 

man utför något. Att leken förknippas med glädje och att det är något man gör tillsammans är 

alla rörande överens om. Leken förklaras också vara ett samspel som sker i sociala samman-

hang och att lek är betydelsefull och ett värdefullt pedagogiskt sätt att lära sig saker. Både i Pia-

get konstruktivistiska och i Vygotskijs sociokulturella perspektiv betonas mellan det individu-

ella och det sociala (William, 2006, s.40).  Viktigt att barnen anser att de har roligt i lek och ut-

går därifrån poängteras från informanterna. För att leken ska vara en funktionell glädjekälla så 
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är det absolut viktigaste glädjen och lustfullheten i leken menar Piaget (Björklid & Fischbein, 

2012, s. 62). Ett lärande sker hela tiden enligt samtliga lärare. Man har lärt sig något när man 

befäst sin kunskap. Ett lärande sker när man förstår en sak, lärt sig något nytt, något man inte 

visste innan och i det fått ny insikt. Det man lärt ska man sen kunna plocka fram och använda i 

olika grupper, miljöer och sammanhang nämner några lärare. Piagets konstruktivism handlar 

om, att människan skaffar sig kunskap och förståelse utifrån gjorda erfarenheter som sen ska 

används i att försöka förstå världen omkring sig och Piaget menar att det gör barnet genom fy-

sisk kontakt som känna, klämma och experimentering av objekt. Piaget anser att människan är 

en aktiv individ när denne får ny information (Säljö, 2000, s 49f).  

 

8.2 Lärandets olika sammanhang  

Utifrån Vygotsijs teori är det möjligt att förklarar varför både de lärande barnen och lärarna 

vinner på att ha ett samspel emellan dem. Han menar att den information och kunskap barnen 

mottar kan inom zonen för möjlig utveckling omformuleras via frågande, utmaningar och åter-

koppling från undervisaren så att den lärande får sin kunskap omformulerad så att den på så sätt 

blir förståelig (Williams, 2006. s, 63). 

 

Lek är ett viktig och socialt samspel, svarade idm på frågan om när de tror störst lärande ges. 

Hon får medhåll från de övriga lärarna som alla svarar att de tror att det största lärandet sker i 

samspel med andra. Tillsammans övar barn upp sitt sätt att tänka genom att diskutera, bolla tan-

kar med varandra, i leken tränas dessutom de sociala koderna som är viktiga för att kunna um-

gås med andra i sociala sammanhang menar klm och säger att leken finns där från att de är små 

och att utveckling sker därifrån. Piaget anser detsamma och säger att små barn leker redan från 

födseln exempelvis genom att de leker med fingrarna och undersöker och utforskar, samt imite-

rar vad andra gör (Williams, 2006. s, 41). 

 

Klm tar upp att man i klassrummet kan arbeta med rollspel tillsammans för att nå ett lärande 

barnen som inte pratar alls under engelskalektionen gör det när vi leker på engelskan säger 

klm. Det kan man koppla till Vygotskij som menar att barn och vuxnas samspel vidgar deras 

tankesätt om hur man kan kommunicera med andra människor och hur man genomför aktivite-

ter som man själv är delaktig i. Vygotskij menar att inom det pedagogiska arbetet, kan man 

med hjälp av det sociala sammanhanget i klassrummet, ta till vara på var och en av barnens 

starka sidor för att utbyta erfarenheter mellan barnen (Williams, 2006. s, 48).  
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Vilket är precis vad klm också tar upp, att det gäller att hitta vilka sätt som passar barnen bäst 

att lära på, och när det sker störst lärande, försök hitta barnens starka sidor samt hitta kopp-

lingar mellan lek och lärandet. Klm fortsätter och säger att man får idéer av titta, prata och imi-

tera varandra och det ger mycket mer än att sitta själv och fixa. Kerstin Gildebrand (1999) tar 

upp Vygotskijs (1981) uppfattning om att härma och imitera som lekens källa. Barnen lär av att 

se hur andra gör för att sen själva testa och öva samma sak. Att befästa det de just såg (Gilde-

brand, 1999. s, 118). Vygotskij säger att imitera och att utveckla sina högre intellektuella fram-

gångar är nyckeln till socialt lärande. Vygostskij menar också att om man får hjälp av en mer 

kunnig person så bidrar samarbetet till att de båda lär sig och blir mer kompetenta inom det om-

rådet, då de båda vinner en ny eller öka kunskap (Williams, 2006. s, 45). 

 

Klm och även klk tror att genom att leka fram ett lärande tillsammans via ett rollspel där barnen 

samtalar, diskuterar inom ett område (exempelvis leka resebyrå på engelska) så kan barnen på 

ett lättare sätt ta till sig kunskaper via hjälp av varandra och via sitt eget tänkande om gjorda 

erfarenheter. Klm genom att leks rollekar och spela andra då kan det sociala samspelet bidra 

med att man kanske vågar göra mer och då blir det ett större lärande tillsammans och för ele-

ven. Barn lär genom att kommunicera med varandra på olika sätt menar både Piaget och 

Vygotskijs. Vygostskij menar också att om man får hjälp av en mer kunnig person så bidrar 

samarbetet till att de båda lär sig och blir mer kompetenta inom det området, då de båda vinner 

en ny eller öka kunskap. Vygotskij sociokulturella perspektiv betonar vikten av samspelet med 

andra för att utveckla intellektuella och sociala förmågor.  Genom att arbeta i grupp lär man sig 

problemlösning, samarbete samt utvecklar sin språkliga uttrycksförmåga. 

 

Både Piagets konstruktivism och det sociokulturella perspektivet framhåller barnets förhållande 

och förståelse till omvärlden som betydelsefullt för deras utveckling. I lekar som har verklig-

hetsanknytning så som klm´s rollspel kan barnens förståelse och kunskap för omvärlden nås 

(Säljö, 2000. s, 65-68). Vygostskij säger att kompissamarbete exempelvis via kommunikation 

inte bara kan bidra till en ändring hos barnet utan det kan skapa själva förändringen. Alltså: 

Vygotskij menar att allt det som händer i samspel mellan barnen bidrar till utveckling. I kom-

munikationen mellan barn anser Piaget att de ska vara någorlunda överens för att ett konstruk-

tivt lärande ska ske, medan Vygostskij förespråkar att det ska ske större meningsskiljaktigheter 

mellan barn som lär av varandra (Williams, 2006. s, 40f). 
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8.3 Lek, lärande och undervisning 

Lärarinformanterna fick frågan vad de har för förhållande till lek och om de använder sig av le-

ken i sin undervisning. De båda idrottslärarna svarade att leken ligger dem varmt om hjärtat och 

är deras ”metod nr 1” som idk uttryckte. Leken används frekvent för att nå ett lärande, och sä-

ger att vi har det lättare att använda oss av leken i vår undervisning detta pga. stora ytor, bra 

material och att i sportens värld gör man ofta saker och övar tillsammans. Det står dessutom i 

Lgr11 att man via leken ska öva på exempelvis takt och rytm eller genom leken öva motoriska 

färdigheter. Man leker och övar tillsammans och gemensamt, men man gör det för egen skull 

och vinning, det hör ihop, går hand i hand säger klk. Detta man kan koppla till Vygotskijs tän-

kande att handlingar och kunskaper relateras till sociala sammanhang och verksamheter samt 

att man ska förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar. Fokus ligger på 

samspel mellan grupper och individer och lärandet sker genom interaktion. Man försöker inte-

grera individen i sociala praktiker (Säljö 2000, s. 18f).  

De båda klasslärarna använder sig inte av leken så ofta som de önskar. Och där utrycker klm 

sin besvikelse över att det inte står någonting om att använda lek för att uppnå lärande i de äm-

nen han har, och nämner att han tycker att leken verkar ha glömts bort i Lgr11 på grund av alla 

mål och krav. Det finns inte alltid möjlighet till att göra allt tillsammans i lek, säger klm. Men 

man behöver inte heller göra allt i sociala sammanhang jämt, barn lär sig ändå menar Piagets 

och framhåller att barn lär sig även på egen hand genom egen aktivitet och att utvecklingen 

kommer inifrån som en process (Säljö, 2000, s. 65). 

 

”Ingen kan lära någon annan något. Eleverna måste lära sig själva .” så skriver Carlgren & 

Marton, (2000), precis så uttrycker även idm. När någon säger jag lärde honom eller henne det 

så han noga med att alltid säga att du kan aldrig lära någon annan någonting, det är personen 

som lär sig någonting. Han menar att man kan förklara, visa och man kan hjälpa till och bidra 

till personens lärande. Idm och idk menar att ett lärande är något som sker från sig själv hos 

barnet och vi är lärandehjälp. Barnet lär sig, barnet utvecklas, och hittar egna strategier själv till 

att komma dem fram till målet och vi eller någon annan kunnig hjälper till. Att lärande sker ini-

från eleven själv från egen upplevda erfarenheter är det som Piaget förespråkar och menar på 

att barnen söker egna svar utifrån sina gjorda erfarenheter vilket gör att de tänker och agerar på 

ett specifikt sätt. Menar att i konstruktivismen så lyfts barnens individuella perspektiv fram, 

man försöker se saker så som barn gör ur deras perspektiv och vad som kan vara bra för barnen.  
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Även Vygotskij sociokulturella perspektiv kan kopplas hit då läraren pratar om att man lär sig 

med hjälp av någon annan. Vygotskijs ZPD (möjliga utvecklingszon) innebär att får eleven/bar-

net får hjälp av en lärare eller någon annan mer kunnig person som hjälper den mindre kunnige 

till att utveckla sin förmåga inom zonen tills denne är mogen nog att ta eget ansvar. Som lärare 

ska man möta eleverna på det stadium som de själva befinner sig och lägga undervisningen på 

en nivå som är på gränsen till vad eleven klarar av för att ett lärande ska ske (Williams, 2006. s, 

36f). 

 

Ingen av de fyra informanterna verkar använda sig av Piagets mognadsteori, om  

att barn lär sig inom olika utvecklingsstadier och att de inte lär sig mer än vad de kan lära i den 

specifika åldern, i förhållande till den biologiska utvecklingen. När barnet lärt sig i den ena ni-

vån går det vidare till nästa (Säljö, 2000, s.65). Dock nämner idm att lärandet handlar om ni-

våer och när man lärts i en nivå har man fått belöningen för det och då går man vidare mot nya 

mål och nivåer. 

 

Där ligger även konstruktivismens utgångspunkt och enligt Carlgren & Marton, (2000) så har 

teorin haft stort inflytande i den svenska skolan. Enligt detta tänkande är elevernas egna aktiva 

roll en betydande faktor för lärandet då eleverna själva måste vara mottagliga för inlärning. 

(Carlgren & Marton, 2000, s. 127). Vissa tycker att konstruktivismen kan upplevas som svag 

och lite opedagogisk då lärare, pedagoger och vuxna bör hålla sig i bakgrunden. Lärarna kan då 

bli begränsade i sin möjlighet att bidra till deras lärande. (Phillips & Soltis 2010). 

 

Det konstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet har som sagt både likheter och skill-

nader. Vygotskijs och Piagets blandade teorier kompletterar varandra och har ett gemensamt 

budskap om barns fördelar av att lära av varandra (Williams, 2006. s, 40f). 

 

9 DISKUSSION 

9.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att via kvalitativa frågeställningar försöka undersöka vad och om lärarna 

anser att leken bidrar till barns lärande och på vilket vis den inverkar och lekens inverkan på 

barns lärande. Jag anser att jag fick svar på de frågor och de jag sökte. Jag blev dock inte helt 

förvånad av svaren, hade nog redan innan en föraning om att forskning skulle tala för leken och 
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dess lärande. Dock blev jag lite förvånade av att det inte lektes så mycket av klassrumslärarna. 

De hade ändå av mig valts ut på grunda av deras lite mer lekfulla sätt. Tänker då snabbt hur det 

kan vara i de klassrumsundervisningar där läraren inte alls verkar vara lekfull.  

 

Informanter menar att leken är så stor och kan vara så mycket att det är näst intill omöjligt att 

göra en definition av den. Att leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling går inte 

att ta miste på, både tidigare studier och samtliga intervjuade informanter konstaterar det. 

Glädje och lustfyllt är ord som informanterna nämner och förknippar med leken, och att läran-

det går att göra effektivare och roligare med hjälp av leken är samtliga rörande överens om, 

samtliga påpekar också att de vet att barn och ungdomar gillar och uppskattar att få leka. Lärar-

nas svar skiljer sig inte speciellt märkbart från varandra. De har i stort sett samma värderingar 

och tänkande om leken och anser alla att ett lärande nås med hjälp av leken.  

 

Dock verkar det som idrottslärarna känner en självklarhet och ett större självförtroende till att 

använda sig av leken för att nå ett lärande, och de ser inga som helst hinder, snarare fördelar. 

De menar att det är naturligt att använda leken i idrott, dessutom har de Lgr11 på sin sida där 

många mål beskrivs med att ”via leken lära sig de motoriska grundformerna” osv. De båda 

klasslärarna ställer sig däremot lite mer tvivlande till att använda sig av leken i sin undervis-

ning. Det handlar dock inte om ovilja utan snarare tycks det röra sig om okunskap och att de är 

lite osäkra på hur de ska använda sig av leken. Det verkar från informanters svar som om svå-

righeter med lek uppstår när det ställs större krav på deras roll som lärare, deras rädsla för att 

inte nå målen och att de har för lite kunskap samt den bristande tiden. Detta trots att de uppgett 

att de är säkra på att leken bidrar till ett mer lustfyllt och effektivare sätt att lära på och att man 

kan troligtvis når alla elever på detta sätt. De menar och försvar sin bristfälliga lekundervisning 

med att det tyvärr inte heller står något i Lgr 11 om lek för de övriga ämnen än idrott.  

 

9.2 Lek och lärandet 

Lek är ett invecklat fenomen skriver Lillemyr (Lillemyr, 2013. s, 32). Vilket kan förklarar var-

för alla informanterna svarade ”svårt” i början på min fråga när jag bad dem definiera leken. 

Alla forskare uttrycker även att det är svårt att definiera vad lek är. Forskarna menar att leken är 

så stor och kan vara så mycket och förklarar att man har svårt att enas om definitionen lek 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsoon, 2003. s, 49). 
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Nästan allt kan vara eller bli lek. Det är svårt att få ett samlat begrepp på vad som är lek eller 

inte. Det man vet om leken är att det krävs av de som deltar i leken är att de förstår själva leken 

och dess regler som de är just då och att lek inte är på riktigt (Gildebrand, 1999. s, 119). 

 

Lillemyr, (2013) säger att leken ger barn en möjlighet till att utforska saker och sin omgivning, 

leken ger dem större insikt och hjälper dem att söka svar på problem, leken utvecklar och stär-

ker barns jagkänsla och identitet. Leken bidrar till att barnen prövar sina olika värderingar, nor-

mer och uppfattningar, ja, leken fyller många betydelser för barn poängterar Lillemyr (Lille-

myr, 2013. s, 34-35). Något jag håller med om fullständigt, som blivande lärare anser jag och 

tror att leken troligtvis är den mest effektiva aktiviteten och är det som mest bidrar till ett så 

mångsidig lärande som möjligt. En egen slutsats dragen ur intervjusvaren är att jag anser mig 

tro att lärarna betraktar leken och lärandet för barn som: viktig, bidragande, social, effektiv, 

lustfull, pedagogisk, värdefull, utvecklande och verktyg.  

 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsoon, (2003) tar upp att barn skapar en interaktion i leken 

på samlärande och delaktighet, och fortsätter att det i leken sker ett viktigt lärande där barn lär 

tillsammans och av varandra, ett område som varit försummat, och glömt. De poängterar också 

att barn lär med alla sinnen när det leker (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsoon, 2003. s, 

46, 88). Lära med alla sinnen är något två av informanterna tar upp, och menar att när barn le-

ver sig in i leken med hela sig själv och sin kropp, då blir de ett med leken och lär med alla sina 

sinnen.  

 

Lärandet tolkar lärarna som något man har lärt sig, något som sen fastnar och man kan plocka 

fram den kunskapen när som helst. Att cykla, gå, fånga en boll kan vara exempel på lärd kun-

skap menar de. Författaren Phillips (2011) menar att begreppet lärandet förknippas med skola 

och utbildning, och att lärande är något som sker hos alla, oavsett vem man är, i alla situationer 

hela livet ut. Precis som Phillips säger så förknippar nog många och så även jag lärandet till 

skolan, men faktum är att kunskaper tillägnar vi oss varje dag och lärandet i skolan är bara en 

liten del av vårt livs lärande (Phillips, 2011. s, 192).  

  

På min fråga till lärarna om de ansåg att det går att nå ett lärande med leken så svarar alla att 

det gör det självklart och några av dem menade är att det är metod nummer ett. Det är en själv-

klarhet att lärandet går att nå med leken, och man lär sig något nytt varje dag, betonade de. Och 

jag är beredda att hålla med och ännu mer övertygad är jag nu efter alla intervjusvar och efter 
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den forskning jag tagit del av. Det jag egentligen förundras över är hur det kommer sig att det 

inte bedrivs mer lekbetonad undervisning då de flesta ändå verkar föredra lek som undervis-

ningsverktyg. Att ha lek på sitt schema och i sin undervisning innebär inte att barnen ska 

springa ut och leva loppan och göra som de vill som vissa kanske kan tro när man pratar om lek 

och lärande. Detta gäller inte mina informanter som tvärtom verkar vara väl insatta 

i att leken är av stor betydelse för lärandets olika slag. 

 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsoon, (2003) skriver att det finns vissa som anser att le-

ken inte går att förena med lärande, men att de allra flesta anser att lek och lärande självklar går 

och ska integreras, det handlar bara om övning och rätt attityd till hur lärande skapas (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsoon, 2003. s, 42). 

 

9.3  Lek och undervisning 

Några av lärarna nämnde styrd lek, vilket är den lek som är av undervisningskaraktär och an-

vänds av samtliga lärare. Den fria leken är barns helt egna och förkommer till största del på ras-

ten och på fritiden. Dock handlade egentligen ingen av mina frågor om styrd eller fri lek men 

de kom på tal när vi diskuterade hur man kan lära och förklara för barnen hur och vilka regler 

som gäller när man har lek på lektionerna. Och klargöra för barnen att man faktiskt lär sig av 

att leka och att lek kan förekomma i ett klassrum, dock inom vissa läroramar och att man måste 

ha tålamod som lärare och elev samt att man som lärare måste öva barnen i att leka undervis-

ningslekar. En av mina informanter som inte använder sig av så mycket lek i sin undervisning 

tog upp att han troligtvis gav upp för tidigt när han märkte att det inte gick som planerat när de 

provade leka ”engelska turistbyrån” eller ”Kiosk” på matten. Det är dessvärre nog ett vanligt 

fenomen. 

 

De intervjuade klasslärarna använde sig tyvärr inte av leken så ofta som de hade önskat de 

gjorde. Lindqvist (2002) skriver att hon blir sorgsen när hon ser att leken inte får utrymme och 

att leken definitivt försummas i skolan. Hon tillägger att man i undervisningen kan leka betyd-

ligt mycket mer. Leken är ett utmärkt verktyg när det gäller att lära in och befästa nya och 

gamla saker hävdar både Lindqvist (2002), lärarna och jag.  

 

Lärarnas okunskap tidsbrist, rädsla tycks vara skälen till att de inte använder leken så som de 

uppger att de vill i sin undervisning. Björkman (2005) tar upp att yrkesmässiga är medvetna om 
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lekens betydelse, men det är inte alltid som den sociala strukturen tillåter lek. Men påpekar att 

det inte är alltid är så lätt att arbeta lekpedagogiskt. Några nämner även att de är rädda att andra 

kollegor kommer undra vad de håller på med på lektionerna och att de ska bli någon sort 

”lektant”, som en informant uttryckte.  

 

Återigen verkar det vara rädslan och troligtvis bristen på bevis att man faktiskt kan nå målen 

med lek som sätter käppar i hjulen för att leka fram lärandet. En idrottsinformant säger tydligt 

att lek inte är barnsligt och det är bra om man som lärare är lite lekfull och ”lajar” och på så vis 

åskådliggör sina egna styrkor och svagheter samt visar dem att det är inte hela värden om man 

misslyckas, snarare tvärtom. Berefelt, (1999) menar att för barn kommer leken spontat, helt 

kravlöst och ibland utan mål. Tyvärr bedömer många vuxna leken som barnslig och anser sig 

lekt färdig och leker därför inte. Men det är faktiskt de vuxna som leker, som i själva verket är 

villiga till utveckling (Berefelt, 1999. s, 5). 

 

Att leken inte har någon given plats i skolan beror på att barnen själva skapar sin lek tillsam-

mans och att skolan har en bristande syn på lärandet skriver (Lundqvist, 2002, s. 22).  

En av de intervjuade idrottslärare tar upp att när han vikarierade i en klass med äldre barn med 

inriktning teknik (gymnasiet) så använde han sig av olika lekar i sina uppgifter och poängterar 

att de hade jätteroligt på hans lektioner, eleverna var nyfikna, frågvisa och effektiva. Men vi 

hade inte bara roligt utan vi nådde alla de uppsatta målen, utan problem. Jag tänker då hur det 

kommer sig att en lärare, med äldre barn, mycket äldre barn och som dessutom är vikarier (iofs 

långtids vikarie) vågar ta sig an leken i ett lärandeperspektiv, medan de intervjuade klasslärarna 

med små lekande barn inte vågar ta sig an och använda sig av leken i tron att de inte kommer 

nå målen? Kan det ha att göra med att han är idrottslärare i grunden och att man på idrottslärar-

utbildningen får mycket mer lekverktyg att arbeta med och att leken faller naturligt för en id-

rottslärare? Naturligt är ett ord den andra idrottsläraren även nämner flertal gånger. Att leka är 

naturligt och är helt självklart att använda sig av leken i undervisningen säger hon. 

Eftersom målen uppnåddes galant för idrottslärarens gymnasieelever då han använde leken som 

hjälpverktyg kan man nog se det som något sorts bevis på att lärande kan ske via lekbetonade 

uppgifter, bara man som lärare vågar ta steget och lita på sig själv och på elevernas förmåga till 

att lära. 

 

Enligt Lillemyr (2013) så har synen på barns lek i förskolan att göra med vad barn är och våra 

förväntningar på dem. Kan leken, då de går i skolan och blir äldre förvinna en del pga. att vi 
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som lärare förväntar oss att barnen inte behöver leka så mycket eftersom de blivit äldre och 

mognare? Och att vi anser de är mer mottagliga för ett teoretiska undervisningssätt. Lekens 

plats i samhället verkar rikta sig mer mot mindre barn. Och som några lärare uttryckte verkar 

det som att lärare inte vill bli utpekade som någon sorts ”lektant” eller oseriös för att man an-

vänder sig av för mycket lek i sin undervisning. Är det vår samhällssyn och grunduppfattningar 

som får oss att tveka till att använda oss mer av leken? Kanske behövs mer stöd uppifrån, för 

att kunna använda leken som ett mer ”lagligt” och respekterat lärandeverktyg (Lillemyr, 2013. 

s, 69).  

 

Jag tänker mig att man någonstans i lärarutbildningen kanske måste tänka om lite grann och 

tillföra mer lekvertyg för lärarstudenterna så de blir mer lekrustade när de kliver ut i skolvärl-

den. Det skulle nog även underlätta för många lärare om Lgr11 korrigerades en aning så att or-

det lek blev frekvent i målbeskrivningarna, det skulle troligtvis ge ordet lek en mer betydande 

innebörd. Som tidigare tagits upp av informanterna skulle det kännas tryggt att ha något att luta 

sig emot om de blir ifrågasatta varför de ”leker” så mycket i sin undervisning. Lillemyr (2013) 

poängterar att det finns minst tre perspektiv på leken som är speciellt bra för en lärare/pedagog, 

och menar att man med fördel kan använda sig av leken som en problemlösning och i utfors-

kande syfte samt som en grogrund till barns självutveckling och motivation. Hon poängterar 

även att det är viktigt att tänka på att leken ofta sker i sociala sammanhang (Lillemyr, 2013. s, 

37). 

 

Qvarsell (1999) skriver att när barn själva får säga när de tror att de lär sig något svarar de att 

det är när de sitter stilla och tysta vid skolbänken och lyssnar på sin lärare. Barn förknippar 

också lärandet med böcker (Qvarsell, 1999. s, 70). Jag säger som Lindqvist (2002) att jag blir 

ledsen när man hör att inte leken används som ett pedagogiskt verktyg mer i skolan. Är det 

verkligen så att det leks så lite i undervisningen att barn inte förstår att de faktiskt lär sig när de 

leker? Barn måste bli medvetna om att det faktiskt finns många sätt att lära sig på och att det 

inte behöver vara tråkigt för att man ska lära sig eller har lärt sig något. Då beger sig mina tan-

ker snabbt till idrottsundervisningen där man ofta kan hör barnens snabba rusande steg in i id-

rottssalen, samtidigt som de ofta i en alltför hög ljudnivå ropar, tjoho nu får vi äntligen leka 

(red. alla barn jublar tyvärr dock inte för idrott). Och frågar man dem efter en undervisad lekt-

ion om vad de tror de lärt sig idag, så svara de allt för ofta, -inget, vi har ju bara lekt och haft 

kul.  
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Vad är det då egentligen för signaler vi sänder barnen? Att vi måste sitta still för att lära sig i 

klassrumsundervisningen och att idrotten är till för att kan ”springa av sig” så man orkar lära 

igen på lektionen? Återigen, vi måste få dem att bli varse när ett lärande, deras lärande sker, 

vad och hur de kan lära samt i vilka olika situationer. Jag leker inte, men jag har roligt, skriver 

Berefelt (1999) i Barns skapande lek. Man skulle kunna rada upp en massa roliga oskyldiga ak-

tiviteter utan att rätt träffa vad vi anar att lek är. Många tänker nog: Barn leker och att leka är 

inte så viktigt, det är något kul och lekfullhet, något bredvid det nyttiga och betydelsefulla. Men 

oj vad fel säger Berefelt (1999), och troligtvis många lärare med honom, det är precis helt tvär-

tom. ”Den som leker gör sig själv stor nytta utan att veta om det!”  (Berefelt, 1999. s, 5). Barn 

måste som sagt få kunskap om att ett lärande inte bara sker när de sitter stilla och tysta i klass-

rummet och läser eller skriver, det är lärarens uppgift att visa barnen att via ett sampel dem 

emellan så kan ett lärande ske även på andra sätt exempelvis via diskussioner, rollspel, samtal 

och på raster för att nämna några. 

 

9.4  Lek, lärandet och det sociala samspelet 

Att vara tillsammans är grundstenen till all utveckling och lärande säger Sommer (2003) i Wil-

lams (2006). Att vara tillsammans är av stor betydelse för barns lärande, tillsammans med 

andra känner vi glädje, sorg, skrattar, gråter, vi arbetar tillsammans, samarbetar och vi leker. 

Även i individuella aktiviteter som läsning, ritande och räknande så sker det i samspel med 

andra. Men han framhäver även att lika viktigt som det är att vara tillsammans är det också att 

ta till vara på och stärka det enskilda barnets individualitet, då barn också är en unik och själv-

ständig individ.  Han poängterar att barn måste lära sig använda sin egen förmåga för att kunna 

samspela med andra (Willams, 2006. s, 79).  

 

Lek är en gruppverksamhet skriver Gunilla Lindqvist (2002). Det krävs ett socialt sammanhang 

för att leken ska komma in i skolan, och om man i skolan då utvecklar en individuell klass-

rumsmiljö tar man avstånd från lekens gestaltande och att klassen är en grupp (Lindqvist, 2002. 

s, 15). Att arbeta i gruppverksamhet och med grupparbeten finns det många delade meningar 

om. De flesta anser dock att det bara finns fördelar med att arbeta tillsammans. Samtliga infor-

manter och de flesta forskare talar för ett samarbete och menar att det ger en känsla av sam-

manhang där man också lär sig olika saker. En informant säger sig ha sett osäkra elever 

blomma ut under gruppaktiviteter då de inte känner sig lika uttittade och pressade. Får höra 

klasskamraternas resonemang och kan i det få egna tankar och funderingar bekräftade. Att se 
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andra elever gissa och svara fel kan visa på att det inte är hela världen om det inte blir rätt på en 

gång och det kan stärka osäkra och elever. Phillips (2011) säger att en av de största vinsterna 

med att människor arbetar tillsammans är att vi lär av så mycket av varandra, man får ett mer-

värde som inte hade givits i ett individuellt arbete. Genom att arbeta tillsammans så bidrar alla 

med sitt kunnande, sina erfarenheter och värderingar (Phillips, 2011.s, 210). Att arbeta i grupp 

eller tillsammans tas upp av samtliga informanter som något bra, positivt och att man troligtvis 

vinner mer kunskap på ett sådant sätt att lära.  

 

På frågan om leken försvinner när barn börjar skolan så höll klasslärarna med om det och kopp-

lade det till deras egen okunskap, brist på tid och en rädsla för att missa målen. Enligt Qvarsell 

(1987) anser barn att lek och skola inte hör ihop. Leken är viktig men inget man lär sig av för-

modar barnen. De tror att leken inte tillhör skolan pga. att de själva skapar sin lek och att det 

finns en otillräcklig syn på lärandet i skolan vilket bidrar till att villkoren för lärandet bestäms 

av skolan. Det är vårt ansvar som lärare att hjälpa barnen lära vad de faktiskt lär av, visa vad 

leken i undervisningen ger för kunskaper. Genom diskussioner, återkopplingar kan de få förstå-

else för sitt eget lärande (Lindqvist, 2002. s, 21f). 

 

Lek är ett socialt sampel menar av de intervjuade och säger att utöver det viktiga sociala sam-

spelet leken ger så bidrar även leken till att individen skapar sig egna värderingar och erfaren-

heter. Lgr 11 förmedlar detsamma, en viktig del i skolan är att sträva efter elevers möjlighet till 

god utveckling och lärande samt att skapa en levande social gemenskap som ger eleverna egen 

trygghet och viljan och lust till lärande (Lgr11, s.8f).  

 

Ett barns lärande är individuellt samtidigt som barn är beroende av de sociala sammanhangen, 

menar Lillemyr (2006).  Lärandet är en helhetsprocess som är beroende av minne, bedöm-

ningar, tolkningar och begrepp och erfarenheter. Leken har en dominerande betydelse för barns 

lärande och socialisation. I leken använder barn sin fantasi, skaparförmåga och sina erfaren-

heter. Genom leken som ofta styrs av barns intresse så skapas engagemang, motivation och lä-

rande (Lillemyr, 2006, s.45, 59).  

 

Precis som Lindqvist tar upp så svarade även mina informanter att man kan använda sig av roll-

spel och lekar för att nå ett lärande i de teoretiska ämnena exempelvis engelska och matte. 

Jag säger - vad vore lärandet utan lek och vad vore leken utan barn? Troligtvis ingenting. 

Jag citerar en av informanterna Long live the lek. 
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9. 5 Kort redovisning i likheter och olikheter i svensk och internation-

ellforskning 

Samtliga redovisade studier, internationella och svenska är alla rörande överens om lekens 

stora värde och nämner att parametrar som välbefinnande, lekens grundläggande för mänskliga 

behov, social utveckling och kompetens, samspel och lekfullhet är kärnan i en undervisning. 

Den amerikanska Forskaren Lisa D. Wood (2014), säger att om man litar på lekens betydelse 

och använder sig av den i sin undervisning så kommer man märka att barnen lär sig, frodas och 

växter med stormsteg. Hon är mer övertygad än någonsin att leken är viktigare än vad man tror, 

lek vad det handlar om, säger hon! (D. Wood, 2014. s, 48f). 

Leken har under de senaste 20 åren varit i fokus för många seriösa studier både internationellt 

och i Sverige. Och intresset ligger inte endast hos pedagoger och psykologer utan även histori-

ker och etnologer. Ett mycket stort antal tillförlitliga forskningsrapporter har presenterats om 

lekens betydelse för barns utveckling och lärande, under 2000-talet och 1900-talets senare hälft. 

I Norden har vi en gedigen samling lekforskare, en av dem är Birgitta Knutsdotter Olofsson 

som är en av Sveriges främsta (Björkman, 2005. s, 1f). 

Alla forskare är eniga om att leken alltid medför ett lärande som skapar erfarenheter, leken är 

social, emotionell och samtidigt binär i sina handlingar. Samtliga forskare uttrycker att allt 

detta är viktiga ingredienser som behövs för att barn ska lyckas med de skolinriktade aktivite-

terna (http://www.lekarbetspedagogik.se), vilket i sin tur kan tolkas som att leken egentligen är 

en nödvändig faktor för att lärande ska skapas.  

Professor Jill Englebright Fox (2008) skriver att lek är mest vanlig under barndomen när barnen 

söker kunskaper om sig själv och om sin sociala omgivning. Hon nämner miljön som viktig 

aspekt i lärandet och menar att man borde ha ett klassrum ute också. De studier jag valt att fo-

kusera på lyfter mer vad barns lek bidrar med för dem och hur lärande uppstår och i vilka sam-

manhang, snarare än var och i vilken miljö de uppkommer. De nordiska forskarna pratar också 

mycket om lustfullhet och att det ska vara roligt i leken, vilket inte verkar vara lika mycket ut-

tryckt bland de internationella forskarna. Alla forskare poängterar dock vikten av en lärares 

uppmuntran till barns skapande till nyfikenhet, undersökande, upplevelser, erfarenheter och 

motivationsskapande och att det kan nås via leken (Englebright Fox, 2008. s, 1f). 

 

http://www.lekarbetspedagogik.se/leken.php
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10 Metoddiskussion 

Min metod var att genom kvalitativa frågor ta reda på vad lärarna anser om lärande genom lek. 

Jag valde att maila mina frågor i förväg för att ge lärarna inblick i vad det är jag undersöker 

samt att de själva får mer tid att tänka efter om hur de arbetar med lek och lärande, vilket var ett 

av mina mål med undersökningen. Jag ville försöka få lärarna att bli lite mer medvetna om sitt 

sätt att tänka och reflektera över hur de själva undervisar för att utveckla barns lärande.    

 

Nya forskningsfrågor skulle kunna vara  

 Vad det är som gör att klasslärare inte använder sig av leken så mycket i sin undervis-

ning som de påstår sig vilja? 

 Hur skiljer lekundervisningen sig från lärare till lärare, ämne till ämne och från skola till 

skola?  

 Kan upplevelsebaserad lek bidra till barns hälsa och lärande?  

 

De två första frågor är kanske inte helt nya men de var från början inte primära i min undersök-

ning, men jag märkte under studiens gång att det intresserade mig mer och mer, hur lärarna 

ville en sak men det blev en annan. Då tänker jag också på mig själv, som nästan färdig lärare 

och vad jag har för förväntningar, ambitioner och tänkande och hur jag vill bedriva min under-

visning. Är det lätt att bara rätta sig i ledet och strunta i det man kanske brann så mycket för in-

nan, och som en av mina informanter sa, -det bara blev så? Kommer jag också falla in i ett sorts 

mönster och glömma bort mina visioner med tiden? Hoppas inte! Dessa frågor är något jag 

skulle vilja fördjupa mig i ännu mer. 

 

Jag anser att min datainsamling gick bra. Jag var ute i ganska god tid, två veckor innan. Jag 

mailade och ringde samtliga informanter och bokade tid. Trots det blev det svårt att få till tre av 

fyra intervjuer. Den ena informanten hade opererat armen, så det blev framskjutet ett par 

veckor, men väl vid intervjutillfället fick vi gott om tid i ostörd miljö. En informant hade, under 

den här tiden, väldigt många utvecklingssamtal så där fick jag bara en kort stund och sen mai-

lade hon resten av svaren. Och den tredje hade även hon bara 30 minuter att avvara på 3 hela 
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veckor, så där fick jag lägga mer fokus på att hinna skriva ner än att lyssna och flika in och dis-

kutera vidare i stickspår. Transkriberingen gick bra och jag hade även ljudupptagning som hjälp 

och skrev ner svaren direkt på datorn på ett separat blad. 

 

Så här i efterhand ångrar jag att jag inte kompletterade studien med en observation för att få 

den ännu mer trovärdig. Jag litar på de kvalitativa frågesvaren, svaren, men en observation 

skulle troligtvis ge mer information samt ge större chans för min egen tolkning av situationen. 

 

En observation hade nog också varit enklare för mig att ställa och tolka mina vetenskapliga teo-

rier mot. Jag bytte på rekommendation mina teorier vilket inte var helt smärtfritt då teorierna 

inte var helt bekanta för mig. Har dock läst och använt några av dem tidigare, men det hjälpte 

visst inte. Jag fick många gånger gå tillbaka läsa på, fundera, skriva om och omvärdera, det var 

väldigt tidskrävande så jag undrar med facit i hand om det var helt rätt att byta teorier, tids-

mässigt tänkt? Mina första teorier handlade om hälsa och upplevelsebaserat lärande (Kolb), vil-

ket jag fortfarande känner att jag brinner för.  

Men trots att jag kände mig skeptisk och att allt tog mycket längre tid på grund av bytet så är 

jag ändå ganska nöjd med att ha arbetat mig igenom dem och över all den kunskap jag erövrat 

om dessa lärandeteorier som ändå har och fortfarande genomsyrar en del i det svenska skolvä-

sendet. 

 

Avslutar med: Något värt att tänka på är att vi som blivande lärare kommer att arbeta tillsam-

mans med samhällets framtida vuxna. 
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Bilaga: Intervjuformulär 

 

 

Bilaga 1  

 

Litteratursökning  

 

Syfte och frågeställningar:  

Leken och lärandet är ständigt aktuellt och av intresse för många. Syftet med denna studie 

är att undersöka vad några utvald lärare anser att leken och lärandet är och om lärarna an-

vänder sig av lek för att nå ett lärande. Samt undersöka hur lärarna ser på leken och läran-

det i allmänhet. Samt även genom min studie försöka få lärarna att själva börja fundera 

och reflektera en lite över deras egen undervisning, lek och lärande. 

 

 

Frågeställningar 

 Vad anser lärarna att lek och lärande är? 

 Anses lärande skapas via leken?  

 Används leken i lärarnas undervisning för att nå ett lärande?  

 

  

  

http://socialpsykologi.twice.se/lev_vygotsky.html
http://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/2014-04-07
http://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/2014-04-07
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Vilka sökord har du använt?  

Nyckelord: Lek, lärande, barn, sammanhang och idrott 

Keywords: Play, learning, children, context and Sport  

  

Var har du sökt?  

I min litteratursökning har jag använt: 

https://biblioteket.stockholm.se/,GIH:s,  

bibliotekskatalog, Google Scholar, isearch.avg.com, www.idrottsforum.org/articles/, 

www.uppsatser.se, Minibiblioteket på Vfu-skolan,  

Bokus.se, Adlibris.se 

  

Jag har suttit på bibliotek Vällingby, Sollentuna och Spånga och sökt efter litteratur, 

samt även fått hjälp med tips och sökning från vänner.  

  

  

 

Sökningar som gav relevant resultat  

Till största dela har jag använt mig av litteratur som lånats på biblioteket.stockholm.se/ 

GIH:s, och bibliotekskatalog, samt även köpt relevant bok 

På webben:  www.uppsatser.se  

Googlesearch ord: Lek, lekens betydelse för barn, lek och vetenskapliga studier, viktiga 

leken, lek och lärande, sociala sammanhang, Vygostskij och Piaget 

Bibliotekskataloger: Lek och lärande, vetenskap, den viktiga leken, leken och pedagogik, 

samband, sociala sammanhang 

 

  

Kommentarer  

Ämnet lek och lärande bidrog med att det fanns ganska mycket att välja på, mycket var 

bra och intressant men allt var inte helt relevant för min undersökning, mycket handlade 

om förskolans pedagogik när man sökte lek och lärande, det gällde och sålla. Veten-

skapliga artiklar och undersökningar om lek, lek och lärande var inte lika lätt att hitta i 

början men de jag hittade var okej och aktuella. 

Att hitta litteratur till den teoretiska utgångspunkten var också svårt i början, men efter 

jag hittat några böcker med rätt teori blev det lättare..  

  

Bästa sökmotor var www.uppsatser.se  det passade bra för att leta ny relevant litteratur.  

Google var också bra genom att söka på ord eller kortare meningar 

Bibliotekskataloger, bibliotekarierna och vänners förslag och hjälp var bra det passade 

mig. Men det var i böckerna jag hittade det mesta av mitt material.  

  

  

      

http://www.idrottsforum.org/articles/
http://www.idrottsforum.org/articles/
http://www.uppsatser.se/
http://www.uppsatser.se/
http://www.uppsatser.se/
http://www.idrottsforum.org/articles/hjelm/hjelm120125.html,%20www.uppsatser.se
http://www.uppsatser.se/
http://www.uppsatser.se/
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Intervjufrågor 

 
 

Intervjuinledning 

Presentation av mig själv, vad jag gjort innan och varför jag är där. 

Presenterar syftet med studien, vilket är att undersöka barns lärande genom leken. 

Information ges angående de forskningsetiska principerna.  

 

Bakgrund/underlagsfrågor 

Kön och ålder på läraren  

 
Har du arbetat som lärare länge och hur kommer det sig att du blev idrottslä-

rare/lärare?  

 
Vilka/vilket årskurser undervisar du i?  

 
Hur många elever går det på skolan? 

 

 

Intervjufrågor 
 
*Definiera vad lek är för dig. 

 

*Definiera vad lärande är för dig. 

 

*Anser du att barns lek bidrar till att ett lärande sker?  

 

*Vad anser du skiljer lek från det som inte är lek? 

 

*Tror du leken har betydelse för barns lärande? Hur och Varför? 

 

*Tror du att lek och lärande kan bidra positivt till barn hälsa? 

 

*När tror du ett störst lärande sker? När barn övar/leker själv eller i sociala sammanhang (till-

sammans med andra) eller både och? 

 

*Använder du dig själv av lek för att lära i din undervisning och kan du urskilja något lärande 

om du använder dig av lek i er undervisning? 

 

*Det verkar som att leken får större utrymme och anses mer viktig innan barnen börjar skolan, 

vad du anser du om det?  


