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Sammanfattning 
De flesta lekforskare är eniga om att barn lär sig när de leker och att lek 
har betydelse för barns utveckling. Syftet med denna undersökning var 
att studera vilka uppfattningar pedagoger har om lek och hur de 
använder lek för barns lärande i undervisningen i sina tre förskoleklasser. 
I studien intervjuades sex pedagoger, två barnskötare, två förskollärare 
och två fritidspedagoger. Resultatet visade att pedagogerna uppfattar lek 
som viktig för barnens lärande och utveckling och att den använder sig 
av både fria och styrda lekar i undervisningen. 
 
Nyckelord: Uppfattningar, lek, fantasi, lustfyllt, lärande och utveckling. 
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Inledning 
Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar som infördes 1998. Tanken är 
att förskoleklassen skall fungera som en bro mellan förskolan och skolan. Barnen får 
utvecklas i sin egen takt och med lusten och leken som drivkraft lära känna skolans 
värld (Myndigheten för skolutveckling 2006). I informationsbladet från Myndigheten 
(a.a.) betonas lekens betydelse i förskoleklassen för barns lärande. När barnet 
kommer till förskoleklassen har de med sig kunskaper och erfarenheter från 
förskolan. 
 

Den syn på kunskap och lärande som ligger till grund för förskoleklassen har sin 
grund i förskolepedagogiken. Barnen i förskoleklassen inhämtar kunskaper och lär sig 
med hjälp av förskolans viktigaste pedagogiska redskap; lek, skapande och barnets 
eget utforskande (a.a. s. 5). 

 
Syfte med denna studie är att närmare studera om och i så fall hur förskollärare, 
fritidspedagoger och barnskötare använder lek för barns lärande i undervisning i tre 
förskoleklasser. Genom studier och praktiska erfarenheter i förskoleklasser har vi 
förstått att barn i största allmänhet tycker om att leka och att barnen många gånger 
inte vet med sig att de även lär sig när de leker. Under den verksamhetsförlagda 
utbildningen har vi uppmärksammat hur olika pedagoger använder lek i sin 
undervisning i förskoleklasser. Under studietiden har vi också sett att pedagoger är 
mer eller mindre medvetna om hur de kan arbeta med lek för att barn ska lära sig. 
Detta är en anledning till att vi vill fördjupa oss i hur pedagoger tänker eller hur de 
ser på leken som ett lärande medel i pedagogisk verksamhet med barn i förskoleklass. 
Ett annat skäl är också Skolverkets undersökning (2000). Skolverket har gjort en 
utvärdering av verksamheten i förskoleklasser och man fann bland annat att det skett 
en ”skolifiering” (a.a. s. 71). Med det menas bland annat att pedagoger som arbetar i 
förskoleklasser tagit till sig lärares sätt att arbeta, det står: 
 

Det förefaller som om skolans mer ämnesinriktade kunskapssyn och organisering 
av verksamheten i raster och arbetspass håller på att ta över i förhållande till en 
mer sammanhållen barninriktad kunskapssyn och organisering. Leken tycks ibland 
bli en utfyllnad mellan arbetspassen eller bli något barnen får ägna sig åt när de är 
färdiga med de lärarstyrda strukturerade aktiviteterna (a.a. s. 71). 

 
Mot den bakgrunden blir det intressant att se hur pedagogerna i den här 
undersökningen uppfattar lek och om det förekommer lek i deras undervisning och i 
så fall hur. 
 
I läroplanen för förskolan står det att pedagogerna ska sträva mot att främja barns 
utveckling och lärande genom att skapa och kommunicera med hjälp av olika 
uttrycksformer som musik, drama, bild, dans och rytmik samt rörelse. Förskolan skall 
ge utrymme och ta vara på barnens egna planer, fantasi och kreativitet i leken. Det 
bör finnas möjligheter till lek och andra aktiviteter både i naturmiljö och i planerad 
miljö. Det som ska prägla verksamheten i förskolan är att pedagogerna använder sig 
medvetet av leken för att stimulera varje barns utveckling. Lek är viktig för barns 
utveckling och lärande (Lpfö 98), det står: 
 

Förskolan utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, 
dans och drama (a.a. 98 s. 13). 
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I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, understryker att lek och 
skapande arbete är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Det betonas att lek har 
betydelse för lärandet och att lek ska ingå i lärares undervisning för att eleverna ska 
tillgodogöra sig kunskaper: 
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 
tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper (a.a. 
s. 7). 

 

Tidigare forskning om lek 
De flesta lekforskare är eniga om att barn lär sig när de leker. Detta anser Vygotskij 
(1995); Piaget, (2000); Fröbel (1989, 1996); Knutsdotter Olofsson (1987, 1992, 1996); 
Lillemyr (2002); Lindqvist (2002, 1999); Moyles (1995) och Rosenqvist (2006). 
 
Lev V Vygotskij (1896-1934) betonar att leken är som en social process och menar att 
barn inte leker för att det är lustfyllt utan som ett sätt att lösa konflikter mellan 
önskningar och verklighet. Lindqvist (1999) skriver att Vygotskij anser att lek inte är 
tillfällig utan nödvändig. När leken innehåller redskap som leder till utvecklande av 
förmåga och färdighet utifrån den exakta åldern barnet befinner sig i, utvecklas och 
grundläggs en betydande del av barnets handlingar och reaktioner. Vygotskij 
använder leken när han skall beskriva hur intresset styr undervisningen, samt att lek 
och arbete hör ihop för att lek är ett naturligt sätt för barnen att arbeta på och 
därigenom förbereda sig för framtiden (a.a.). Han menar också att regellekar inte är 
en speciell form av lek utan att det finns regler i alla typer av lek och att det är 
barnets vilja som styr reglerna. De regler som barnen bestämmer gör också leken 
roligare. I leken kan barnet följa och klara av svårare regler än vad de klarar i 
vardagslivet. Vygotskij anser att det är ett bevis för att leken är källan till all 
utveckling. Han betonar även att fantasin har stor betydelse för barns lek samt att lek 
också är barns dominerande verksamhet. Inom lekens ramar smälter barns idéer 
samman och barn lär sig att kompromissa med varandra (Vygotskij 1995). 
 
Jean Piaget (1896-1980), var i grunden biolog men idag är han mest känd för att vara 
en av dem som har haft störst betydelse för pedagogiken, under 1900-talet. Piaget 
anser att man lär sig genom att man agerar och interagerar med omvärlden. Han kom 
fram till att individen tolkar omvärlden utifrån kunskap, insikt och erfarenheter. Han 
anser att barn utvecklas på samma sätt och tillägnar sig kunskap i sin utveckling på 
olika nivåer, genom ålderstypiska egenskaper. Piaget anser att det finns ett samband 
mellan lek och kreativitet, för genom leken får barnet uttryck för kreativitet och det 
utifrån barnets egna förutsättningar. Piaget anser att leken kan fungera som ett 
verktyg att bearbeta erfarenheter med, så att de blir en del av barnet självt (Lillemyr 
2002). 
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) grundade Kindergarten som är föregångare till förskolan i 
Sverige. För Fröbel var leken barnets naturliga uttrycksform. Leken är inte något 
tidsfördriv utan vägen till lärande och något stort som måste tas på allvar. I leken kan 
barnet uttrycka sina känslor, tankar, upplevelser samtidigt som de får erfarenheter 
och kunskaper. Fröbels uppfostringssystem bygger på de två grundprinciperna 
barnets självverksamhet och lekens betydelse (Hägglund 1989). Den fria leken hör 
ihop med Friedrich Fröbel. Lek är, enligt Fröbel, en kärnpunkt och ett naturligt sätt 
för barn att uttrycka sig på (Lindqvist 1996). 
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Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att det är svårt att skilja lek från icke lek. Begreppet 
lek kan stå för så mycket. Det finns många teorier och förklaringar vad lek är och hur 
lek ska definieras. Hon anser att det är barnen själva som avgör lekens regler och att 
det sker för lekens egen skull, leken är sitt eget mål (a.a.). Genom att barnen får öva 
på turtagning, samförstånd och ömsesidighet i lek tränar de samtidigt sin sociala 
kompetens. Detta för att kunna utvecklas till individer och kunna leka med kamrater 
för en vidare utveckling i samhället med andra människor (Knutsdotter Olofsson, 
1999). Knutsdotter Olofsson (1996) förespråkar den fria leken som innebär att man 
arbetar utan planeringskalender och schemalagda aktiviteter. Istället arbetar man efter 
grundprinciper som att ge tid för lek, inte störa leken och ofta delta i barns lek. Hon 
anser vidare att leken kan ingå i alla olika ämnen, det är bara fantasin som sätter 
stopp. I gymnastiken är det oftast en lärarledd lektion för att sedan innan lektionens 
slut föra in en fri lek som är mycket populär för barnen. I matematiken använder 
man sig av spel och dator. Lektionerna skall inte bara vara lärarstyrda utan man måste 
föra in lek i dem också. När barn leker så producerar de också egna saker. Barn 
utvecklar sitt skapande i verksamheten. Den skapande verksamheten blir en del av 
leken. Behöver de till exempel en kikare i leken så tillverkar barnen kikaren av ett 
papprör. I de flesta av dagens förskoleklasser koncentrerar man sig på lek. Barnen 
har en livlig fantasi och den skall förvaltas väl (a.a.). Det finns ingen annan 
sysselsättning än lek som ger barnen så mycket social kompetens, menar Knutsdotter 
Olofsson (Knutsdotter Olofsson 1992). 
 
Lillemyr (2002) anser att lek kan ge många olika pedagogiska möjligheter. I förskolan 
och i skolans tidigare år kan växlande mellan lek och lärande med fördel användas 
som metod. Att använda sig av leken som metod anser Lillemyr (a.a.) att det är 
viktigt att pedagogen tar barnens lek på allvar. Det gäller då att förskollärare och 
lärare har mycket kunskap om barns lek och respekt för leken så som den fungerar i 
barnens värld. För det förskolepedagogiska arbetet är lek ett centralt område och det 
är den sociala kompetensen som är den stora tyngdpunkten. Barn älskar att leka och 
mår bra av att leka, de leker för att leka och för att det är roligt. Lek är viktigt för 
barn i ålder 0-12 år enligt Lillemyr. Speciellt i åldrarna mellan 5 och 9 år. Leken är 
mycket betydelsefull för barnen eftersom en stor del av deras tid används till lek. 
Lillemyr (a.a.) skriver om vad barn upplever under sina första sex levnadsår och att 
detta har stor betydelse för deras kommande utveckling, lärande och motivation. Det 
innebär att det som barn lär, upplever och blir belönade för, följer dem vidare i livet. 
Framförallt har lek en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Övergången 
vid lek mellan förskola och skola är också viktig, eftersom den är allsidig, utvecklande 
och rik, speciellt socialt och kommunikationsmässigt. Det finns några anledningar till 
att barns lek är viktig. En anledning är att man lär sig väldigt mycket om barnen och 
om det som leken representerar för barn, genom att observera deras lek. De får 
också erfarenheter i leken då de utforskar prövar och använder fantasin så att de 
utvecklar självkänsla och självtillit. De lär sig att klara av utmaningar och får viktiga 
färdigheter, som att kommunicera och samarbeta med andra. 
 
Barn socialiseras i lek enligt Lillemyr (a.a.). Han säger vidare att leken är en viktig 
grund för lärandet. När barn leker stimuleras språket, fantasin, och kreativiteten. 
Barnet utvecklar en social kompetens och en identitet. Leken ger barnet möjlighet till 
inflytande och den inspirerar och motiverar barnet (a.a.). 
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Lindqvist (2002) skriver att leka med språket i förskolan och i skolan anses vara viktigt 
för att förbereda eleverna inför skriftspråksinlärningen. På förskolan får eleverna 
göra rim, ramsor, stavelselekar och återberätta efter högläsning vilket är en bra 
förberedelse. Lindqvist (a.a.) anser att miljön är väldigt viktig för lekens utveckling 
både inom- och utomhus. Leker gör man redan mycket i förskolan och det är bra att 
föra in leken i skolan också. I förskoleklassen leker man med bokstäverna och 
siffrorna genom att dramatisera bokstäver med kroppen, sjunger samt rim och 
ramsor. Musik lämpar sig ypperligt för lekar och samtidigt som barnen sjunger gör de 
rörelselekar med hela kroppen och alla kan vara med. Lek kan bli ett verktyg, precis 
som penna och papper. Lek handlar om lust, glädje och inspiration. Lindqvist menar 
vidare att orsaker till varför man ska innefatta leken i skolans pedagogik är att lek kan 
ge mycket näring åt lärandet. 
Barn törs mycket i leken, eftersom det som händer i leken inte kan kritiseras. Barn 
godtar utmaningar, och en växling mellan lek och lärande kan möjligen leda till att 
barnen vågar mer i undervisningssituationer. Lek bör vara den stomme som bygger 
på lärande. Forskning åskådliggör att leken är viktig för barn i alla åldrar (a.a.). 
 
Moyles (1995) är en av dem som förespråkar för att släppa in leken i skolan. Hon 
anser att lek är ett viktigt verktyg för inlärningen. Lek är viktig för barns utveckling 
och lärande både under de tidiga åren i förskolan, samt under åren i grundskolan upp 
till vuxen ålder (a.a.). 
 
Rosenqvist (2006) menar att lärare i förskola och skola arbetar med snarlikt innehåll, 
men detta benämns olika. I förskolan kan det till exempel heta tema natur och i 
skolan naturorienterade ämnen. Hon menar att ämnesundervisning förekommer i 
förskolan men det benämns med ett annat namn och utförs på ett annat sätt. Genom 
temaarbete i förskolan är det önskvärt, enligt henne, att barnen får möjlighet att leka i 
samband med ämnesundervisningen och temaarbete. Rosenqvist skriver om 
undervisningslekar som pedagogerna har planerat. Pedagogerna för in 
ämneskunskaper i leken och de har en avsikt med leken, exempelvis att öva barnens 
färdigheter. Detta görs på ett roligt och lustfyllt sätt för att inspirera barnen till 
lärande under pedagogens ledning med lek som redskap (a.a.). 
 

Lekformer 
I genomgången av tidigare forskning om lek och hur pedagoger använder lek för att 
lära barn har det framgått att det finns många olika slags lekar. Nedan följer några 
exempel: 

Fri lek 
Den fria leken är viktig enligt Knutsdotter Olofsson (1992). När Knutsdotter 
Olofsson gjorde studier om lek fann hon att den fria leken fattades på många 
förskolor. Planeringen tog över för mycket av dagarna att barnen inte fick någon tid 
till att leka fritt. I boken De små mästarna beskriver en pedagog på en förskola om 
sina tankar om den fria leken. 
Pedagogen skriver att många tror att om barnen har fri lek, så uppstår bara kaos och 
ingen egentlig lek. Hon anser att det kan vara så i början men att man som pedagog 
då har en viktig roll att gå in i leken och hjälpa barnen att styra upp den. När barn 
leker mycket utvecklas leken och de blir duktiga på att leka. Knutsdotter Olofsson 
(a.a.) anser också att det är viktigt att inte avbryta barnen när de leker. 
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Skapande verksamhet vävs in i barnens fria lek och pedagogerna avbryter aldrig 
barnens lek för att göra planerad verksamhet. Hon anser även att det inte gör 
någonting att det blir stökigt när barn leker, det hör till leken för att den skall kunna 
utvecklas (Knutsdotter Olofsson, 1996). 
 

Rollek 
I rollekar lär sig barn hur man bör bete sig med och mot andra. Rollerna i leken är 
ofta inga speciella personer utan en blandning av flera personer. Barn kan skapa en 
person som de själva kan associera sig till, med en eller flera egenskaper som deras 
roll behöver just då. Som till exempel hur en doktor tar hand om sina patienter. Barn 
kan även leva sig in i en fantasiroll, som till exempel världens starkaste björn. Som 
fantasiroll kan barnen göra och bli vad som helst, många gånger förändras rollen 
under lekens gång (Lindqvist 1996). 
 

Dramalek 
Lindqvist (1996) beskriver ett dramapedagogiskt arbetssätt i sin bok. Det går ut på att 
man arbetar med olika teman. Pedagogerna är engagerade med att skapa tillfällen för 
barnen att rollspela och skapa en gemensam lekvärld. De får inspiration från 
barnlitteratur genom att tolka och låta figurer och världar mötas från olika berättelser. 
Pedagogerna ger barnen idéer och sätter igång scener som barnen tar vid och 
utvecklar vidare i samspel med varandra. Alla lever sig in i rollerna och det är en god 
stämning och ett stort engagemang hos alla. Det dramapedagogiska arbetssättet 
bygger på lekens principer där barnen hämtar inspiration från olika håll (a.a.). 
 

Undervisningslek 
Rosenqvist (2006) har myntat begreppet undervisningslek, det vill säga lekar som 
pedagoger kan använda för att medvetet öva barns specifika förmågor. Detta menar 
hon bör ske under pedagogens ledning på ett roligt och ett lustfyllt sätt. I 
undervisningslekar får barnen veta vad leken går ut på genom att pedagogen föreslår 
en lek. Matematik kan till exempel inkluderas i skolarbetet med undervisningslek där 
barnen både får leka och lära sig att räkna (a.a.). 
 

Sammanfattning 
Lek har främst förekommit inom förskolan, men Moyles (1995) och Lindqvist (1996) 
menar att lek är lika viktig i skolan. Moyles (a.a.) anser att lek är ett viktigt verktyg för 
barns lärande och utveckling både under de tidigare åren i förskolan, men också 
under åren i grundskolan upp till vuxen ålder. Lindqvist (a.a.) kritiserar förskolan för 
att förskollärare ofta ger sig till tolk för vad lek är, de tror att deras egen uppfattning 
av lek har tolkningsföreträde. Hon menar, som Moyles, att lek i skolan ger näring åt 
lärandet och barns utveckling. 
Detta stöds även av andra forskare som till exempel Rosenqvist (2006) som menar 
att förskoleaktiviteter och skolaktiviteter ofta innehåller samma saker, men de 
benämns olika. I förskolan kan det till exempel heta tema natur och i skolan 
naturorienterade ämnen. Hon menar att ämnesundervisning förekommer även i 
förskolan, men det benämns med andra begrepp än i skolsammanhang. I temaarbete 
i förskolan är det utmärkande att barn får möjlighet att leka och röra sig fritt (a.a.). 
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Piaget anser att barnen genom egna förutsättningar får uttryck för sin kreativitet. Han 
anser att det finns ett samband mellan lek och kreativitet (Lillemyr 2002). Lindqvist 
(1999) skriver om att Vygotskij menar att lek är ett naturligt sätt för barnen att arbeta 
på och att lek och arbete hör ihop för barnens förberedelser för framtiden (a.a.). 
Fantasi är av stor betydelse för barns lek (Vygotskij 1995). Knutsdotter Olofsson 
(1999) anser att barnen tränar på de oskrivna reglerna som de måste kunna för att 
leken skall fungera. Reglerna är turtagande, samförstånd och ömsesidighet och 
genom dessa tränar barnen sin sociala kompetens. Det förekommer också olika 
lekformer. Ovan nämns fri lek och rollek som är de vanligaste lekformerna i 
förskolan samt dramalek som också förekommer i skolan. 
 
I undersökningen analyseras resultaten mot de tankar och idéer om lek som 
framkommer i sammanfattningen. 
 

Syfte 
Syfte med denna studie är att närmare studera vilka uppfattningar förskollärare, 
fritidspedagoger och barnskötare har om lek och hur de använder lek för barns 
lärande i undervisning i tre förskoleklasser. 
 
De frågor som varit vägledande i studien lyder: 
 
- Vilka uppfattningar har intervjupersonerna om lek? 
 
- Hur använder intervjupersonerna lek i sin undervisning? 
 

Genomförande 
För att få ta del av olika pedagogers tankar och uppfattningar om och hur lek 
används för barns lärande i förskoleklasser valdes informella intervjuer som 
undersökningsteknik. Enligt Rosenqvist och Andrén (2006) är det vanligt att tillfråga 
andra för att ta reda på vad det är som ska undersökas i samhällsvetenskaplig 
forskning. De vanligaste undersökningsteknikerna enligt dem är enkät, intervjuer och 
observationer. Intervjuerna bidrog med att empiriskt material samlades in till 
undersökningen. Rosenqvist och Andrén (a.a.) menar att det finns formell- och 
informell intervju. Formell intervju är ett samtal som har planerats och förberetts 
med en noggrann struktur som följs av intervjuaren. Informell intervju liknas vid ett 
samtal där intervjun har utvecklats och det benämns med fantasinamnet en vilja–
veta–intervju. En formell intervju är mera strukturerad än den informella intervjun 
(a.a.). Eftersom denna studies syfte är att undersöka pedagogernas tankar och 
uppfattningar om och hur lek används för barns lärande i undervisning i tre 
förskoleklasser anses en vilja–veta–intervju vara den bästa tekniken. Detta för att få 
veta ”allt” om hur intervjupersonerna tänker och vad de vill få sagt, som Rosenqvist 
och Andrén (a.a.) uttrycker det. 
Om syftet hade varit att jämföra olika personers uppfattningar hade den formella 
intervjun passat bättre (a.a). Frågorna i intervjuformuläret förbereddes på ett 
medvetet sätt för att ge rik information om det valda ämnet. Frågorna är inte 
beroende av inbördes ordning, utan de användes mera som en checklista och 
prickades av allt eftersom intervjupersonerna berättade om vad de tyckte och ansåg. 
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Intervjuformuläret finns bifogat som bilaga. Rosenqvist och Andrén (a.a.) menar att 
det är viktigt att följdfrågor vävs in i samtalet och att intervjuaren har ett äkta intresse 
och lyssnar noga på vad intervjupersonen faktiskt har att säga. Detta har inspirerat 
oss att följa de tanketrådar som intervjupersonen formulerar och förberett oss på att 
ställa följdfrågor som att berätta mer, kan du utveckla lite mera, hur då, etc? Enligt 
Patel och Davidson (2003) är kvalitativa intervjuer ett bra sätt att få fram 
informantens åsikter och tankar. 
 
Inför intervjuerna tillfrågades förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare på 
respektive partnerskolor om de ville medverka genom ett besök hos dem i skolan. De 
fick veta syftet med undersökningen och det betonades hur viktigt varje enskild 
informants bidrag var för undersökningen. Patel och Davidson (a.a.) anser detta som 
betydelsefullt för att få så uttömmande svar som möjligt. Vi uppmärksammade 
intervjupersonerna att intervjumaterialet endast skulle bearbetas av oss, förvaras på 
säker plats och det utlovades full konfidentialitet. De tillfrågade valde alla sex att delta 
och de informerades om de gällande forskningsetiska principerna som är utfärdade 
av Vetenskapsrådet (2002). Pedagogerna tillfrågades om en diktafon kunde användas 
som minnesstöd och alla godkände det. 
 
Tillsammans med pedagogerna bestämdes en gemensam plats för intervjuerna där vi 
kunde sitta ostört från kollegor, barn och telefon. Intervjupersonerna informerades 
om att tiden för intervjun skulle ta cirka 40 minuter, detta för att de skulle kunna 
avsätta den tid som behövdes och inte behöva känna sig stressade. Några av 
intervjupersonerna ville veta i förväg vilka frågor som skulle ställas. Därför skickades 
intervjuformuläret efter önskemål till alla intervjupersoner. Intervjupersonerna 
uppmärksammades att frågorna de fick skulle användas som en checklista och inte gå 
i inbördes ordning, utan även följdfrågor kunde vävas in.  
 
Vi intervjuade tre pedagoger var och intervjuerna genomfördes på tre olika skolor i 
avskilda rum där varken kollegor, elever eller telefon kunde störa. Alla 
intervjusamtalen bandades och eftersom några av pedagogerna läst frågorna i förväg 
blev det givande och rika svar och frågorna kunde prickas av som i en checklista, det 
blev som ett samtal. Under intervjuerna gjordes även anteckningar för att lättare få en 
helhet ifall diktafonen skulle krångla. Vid följdfrågorna som till exempel, kan du 
berätta mer, utvecklade pedagogerna svaren ytterligare. Svaren från pedagogerna 
kunde kopplas till undersökningsfrågan och därav anledningen till att svaren blev 
uttömmande. Efter varje intervjutillfälle avlyssnades bandet och svaren skrevs ner 
under respektive fråga. Dessa utskrifter finns väl förvarade.1 Att ha samtalen 
inspelade på band har varit ovärderligt vid efterarbetet, eftersom intervjuerna har 
kunnats lyssnas igenom gång på gång och nya infallssvinklar har hittas. Pedagogerna 
fick tid till att tänka igenom svaren och de fick prata till punkt. Intervjuerna tog olika 
lång tid, cirka 20-30 minuter och det kändes bra att extra tid hade tagits till för att 
inte stressa igenom frågorna. De intervjuade pedagogerna fick veta att de skulle få 
läsa uppsatsen efter slutfört arbete. 
 
Resultaten redovisas på det sättet som Rosenqvist och Andrén (2006) skriver om 
genom att ge intervjupersonerna fingerade namn. Kategorierna har delats in i tre 
olika rubriker. 

                                                 
1 Första bearbetningen av utsagorna finns förvarade hos uppsatsförfattarna. 
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Utsagorna har kategoriserats efter många omtolkningar och enligt Rosenqvist och 
Andrén (a.a.) är detta en process som benämns den hermeneutiska spiralen. Inom 
hermeneutiken menas att empiriska material överskrids och förståelsen av detta lyfts 
till en annan nivå. Med andra ord leder analysen fram till något annat i det insamlade 
materialet än vad som sågs vid första påseendet, enligt Finn Calander (a.a). Olika 
infallsvinklar upptäcktes efter att ha vänt och vridit på det empiriska materialet. 
Utsagorna är valda med relevans till uppsatsens undersökningsfrågorna och för att de 
har varit återkommande i intervjuerna. Direkta utsagor skrivs med ett indrag och 
mindre stilstorlek. Med utsagor menas intervjupersonernas åsikter och uppfattningar 
om lek. Vissa utsagor har ibland varit svåra att dela, därför kan delar av en eller flera 
utsagor återkomma under samma kategori. 
 

Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska övervägandena har vi beaktat genom att ge intervjupersonerna 
fingerade namn. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
och de är grundläggande för forskningsetik. Detta arbete är genomfört under 
beaktande av de forskningsprinciper som Vetenskapsrådet (a.a.) anvisar. Innan en 
intervju påbörjas gavs information till informanterna om syftet med intervjun, hur 
intervjun skulle användas samt vilka villkor som gällde vid deltagandet. Detta betyder 
att informationskravet tillgodosetts. Det tydliggjordes att deltagandet var frivilligt och 
att informanten när som helst kunde avbryta intervjun utan att det skulle få några 
negativa följder enligt samtyckeskravet. Vilket betyder att samtyckeskravet är 
tillgodosetts. Under intervjun kan etisk och känslig information framkomma. 
Konfidentialitetskravet innebär att informanten skall vara försäkrad om att känsliga 
uppgifter samt personuppgifter inte delges de berörda. Det skall vara praktiskt 
omöjligt för alla oberörda att komma åt uppgifterna. Genom att ge informanterna 
fingerade namn har vi tillgodosett konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet är också 
tillgodosett genom att all information som kommit fram under intervjuerna endast 
får användas för forskningsändamål och enbart brukas för vår studie (a.a.). 
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Resultat och analys 
Resultatet har bearbetats från en analysmodell som Widerberg (2002) förespråkar, det 
vill säga att i denna studie har empirinära förhållningssätt används när kategorierna 
valts ut. Efter att ha tagit fram tre olika kategorier ifrån empirin och markerat dem 
med överstrykningspennor i olika färger döptes dem till olika rubriker. I intervjuerna 
med de olika pedagogerna har tre kategorier tagits fram: uppfattningar om lek och varför 
intervjupersonerna anser att lek är bra för barn, lek i undervisning och som arbetssätt samt lekens 
fördelar och nackdelar. Efter en kort presentation av de intervjuade redovisas tre olika 
kategoriers utsagor och efter det görs en kort sammanfattning i punktform. 
 
 
Stina är barnskötare och har arbetat i förskoleklass i tio år. Hon har även erfarenhet 
av barn i behov av särskilt stöd och har arbetat som dagmamma. 
 
Sofie är barnskötare och har arbetat i förskoleklass i ett år. Hon har arbetat som 
elevassistent och barnskötare i år 1-3 och fritidshem i 14 år. 
Malin är förskollärare och IT pedagog. Hon har arbetat i förskoleklass i två år men 
har varit yrkesaktiv som förskollärare i 16 år. 
 
Maj är fritidspedagog och har arbetat i förskoleklass i ett år. Tidigare arbetade hon på 
ett fritidshem. 
 
Annelie är fritidspedagog och har arbetat i förskoleklass i tre år. Hon har tidigare 
arbetat på fritidshem i 15 år. 
 
Barbro är både barnskötare och förskollärare och har arbetat i förskoleklass i elva år. 
Hon arbetade tidigare som dagmamma och i förskolan samt fritidshem. 
 

Uppfattningar om lek och varför intervjupersonerna anser att 
lek är bra för barn 
Intervjupersonerna har i stort liknande uppfattningar om vad lek är och varför lek är 
bra för barn. Det talas om lek på två olika sätt. Dels nämns fri lek och dels styrd lek 
som vad Rosenqvist (2006) kallar för undervisningslek. Samtliga nämner att leken är 
utvecklande för barnen och att barn lär sig bland annat social kompetens när de 
leker. De understryker fantasins betydelse för utvecklingen som är viktig för barns 
lärande. Tillika som Vygotskij (1995) betonar att fantasin är av stor betydelse för 
barns lek. Nedan följer några typiska utsagor som bekräftar dessa tolkningar. 
 

Lek finns på många olika sätt, dels som fri lek och den strukturerade leken… (Sofie). 
Barnen leker fritt eller att det är en styrd lek… Är det en fri lek finns det en tanke om 
vad barnen skall lära sig… (Annelie). Förskoleklassens och fritidshemmets lek kan 
vara organiserad lek… Barnens egen lek tycker jag är viktig, ja jätteviktig för att 
utveckla språket och kontakten med kamraterna… (Barbro). I leken utvecklas 
språkträning, grov- och finmotorisk träning… (Malin). 
 
Lek är bra för barns utveckling och att de lär sig att förstå olika saker… Barns sätt att 
uttrycka sig på… (Stina). Lek är på deras nivå, inte att nu skall vi kunna det här utan 
att vi börjar där barnen befinner sig… (Malin). 
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I lek får barnen använda sin fantasi… Det är i leken som fantasin får flöda… (Sofie). 
Leken är ett sätt för barnen att stimulera sin fantasi och vara tillsammans med andra 
barn… Lek finns på olika sätt… Barnens lek och hur de själva skapar lek med sina 
kunskaper både inom- och utomhus… (Barbro). Leken är ett sätt för barnen att 
stimulera sin fantasi och vara tillsammans med andra barn… Även att leka själv är 
nyttigt och utvecklande för fantasin… Barnen tänker sig in i andras roller – de leker 
att de är någon annan… (Maj). Att låta fantasin flöda och barnen får bearbeta sina 
händelser… (Malin).  
 
Att vara tillsammans med andra barn och lära sig ge och ta i leken, det vill säga att de 
kommer överens med varandra… Barnen lär sig också att dela med sig och att det inte 
bara är en som kan bestämma… Barnen får lära känna varandra och leken gör 
gruppen sammansvetsad på ett enkelt sätt… Genom att barnen leker med varandra 
stärker de sin identitet… Blir barnen ovänner med varandra i leken har de lärt sig att 
kunna lösa konflikter… (Maj). Barnen får träna den sociala samvaron och göra saker 
tillsammans, antingen två och två eller i grupp… (Annelie). Lek är ett sätt för barnen 
att stärka sin egen identitet och lära sig att lyssna på varandra, de övar på den sociala 
kompetensen… (Sofie). Barn märker inte att det kan vara svårt när man för in lek… 
(Malin). 
 

Kommentar: Den sista meningen är Malins utsaga. Först förstod vi inte vad hon 
menade, men efter hand och när vi läste vad Maj sade om ungefär samma sak, så är 
vår tolkning att Malin måste mena detsamma. Enligt vår tolkning så menar Malin att 
barn inte märker att de kan lära sig svåra saker om det sker genom lek. Maj uttrycker, 
enligt vår mening, samma innebörd tydligare när hon säger: ”När barn leker lär de sig 
fast de inte tänker på det själva”. Vi kan även se att den sociala kompetensen är 
viktig. Genom lek lär sig barnen att lyssna på varandra och deras identitet stärks samt 
att gruppen blir mer sammansvetsad, enligt pedagogerna. Maj säger även att barn kan 
leka sig in i andra roller, genom att vara någon annan. 

Lek i undervisning och som arbetssätt 
Intervjupersonerna menar att de använder sig av många olika slags lekar i sin 
undervisning. De flesta utsagor handlar om någon form av undervisningslekar. Med 
sådana menas att pedagogerna har en avsikt med att barnen skall lära sig (Rosenqvist 
2006). Knutsdotter Olofsson (1996) förespråkar den fria leken där man arbetar efter 
grundprinciper, att inte störa barns lek, att vuxna deltar i barns lek samt att ge tid för 
lek. Genom att använda sig av lek som olika arbetssätt nämner pedagogerna att man 
kan föra in lek i ”allt” och det sker på ett lustfyllt sätt. Enligt Fröbel (Hägglund 1989) 
skall leken tas på allvar och den är vägen till lärande. Knutsdotter Olofsson (1992) 
och Rosenqvist (2006) anser att man kan föra in lek i olika ämnen och det enda 
hindret är fantasin. Genom att leka producerar barn också egna saker, det vill säga att 
de utvecklar sitt skapande i verksamheten. Den skapande verksamheten blir en del av 
barnens lek. Moyles (1995) förespråkar att lek är viktig för barn i alla åldrar. Nedan 
följer några typiska utsagor som bekräftar dessa tolkningar. 
 

Jag använder mig av små lekar i min undervisning som till exempel namnlekar, rim, 
ramsor och Kims lek… (Stina). Att föra in lek i undervisning är bra… Då får man 
med alla elever och barnen märker inte att de samtidigt lär sig något… I 
förskoleklassen använder man sig av olika arbetssätt som till exempel drama-, sång-, 
rörelse- och undervisningslekar… Det finns liksom inga gränser med leken, den kan 
användas i alla olika sätt att arbeta med barnen… (Sofie). Barnen övar på att räkna 
genom att leka som exempelvis när de är på utflykt i skogen räknar barnen kottar och 
övar på olika begrepp som kort/lång, liten/stor med mera… 
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De får lära sig på ett lekfullt sätt och det blir en naturlig del för barnen som till 
exempel i undervisningslekar där de lär sig under olika lekformer… Arbetssättet som 
används beror på vilken avsikt som finns… Rim, ramsor och veckodagar – ja, allt leks 
in… (Annelie). 
 
Barnen lär sig saker genom lek som till exempel låta barnen peka och leta på olika 
former i rummet… Barnen tränar minnet genom att leka Kims lek, spela spel och 
dessutom tränas fin- och grovmotoriken… (Malin). Lek används för att försöka lära 
barnen på ett roligt sätt… När barnen leker lär de sig saker fast de inte tänker på det 
själva... I förskoleklassen använder de sig av drama-, roll-, matte-, rörelse- och fri 
lek… (Maj). All lek är kul för barnen och dagligen används leken i förskoleklassen… 
Det vi lär barnen sker på ett lekfullt sätt… (Annelie). 
 
Leken är ett otroligt bra redskap att använda för att barnen skall lära sig olika saker… 
Genom att leka kan alla barnen vara med på just den nivå de befinner sig i 
utvecklingen… (Sofie). Lärandet genom leken bör införas mera i skolan, istället för att 
ha det så strukturerat med olika ämnen. Man kan ju lära genom lek… (Maj) På lägre 
nivå arbetar vi och diskuterar mycket av leken betydelse, men tyvärr så försvinner det 
ofta i skolan, men man kan ju styra och försöka ta in det mera i undervisningen… 
(Annelie). Lek i undervisningen är att barnen klarar av att leka med sina klasskamrater 
och vännerna på fritidshemmet… Tar man in traditionerna som till exempel juldans 
eller jullekar är det också en form av lek… 
Barn behöver leka och det är ett redskap för oss människor som lever i flock… Leken 
måste finnas i alla åldrar, i den finns så mycket kunskap… (Barbro). 
 
Olika typer av arbetssätt används som till exempel i skogen där barnen får träna sin 
balans, på idrotten kan det vara att hoppa långt och att alla skall kunna vara med… 
Det händer att barnen ibland kommer av sig och inte vet vad de skall göra, då är alltid 
lek bra att ta till på alla sätt och vis… (Barbro). 
 

Kommentar: Enligt vår tolkning kan vi se att man kan föra in lek i undervisningen på 
olika sätt. Detta för att det sker på ett lekfullt sätt och som Annelie uttrycker det: 
”Och det blir en naturlig del för barnen”. Genom att föra in lek i undervisningen får 
man med alla elever och samtidigt märker inte barnen att de lär sig något, enligt 
pedagogerna. Detta hindrar inte att de också använder sig av styrda lekar eller 
undervisningslekar. Samtliga pedagoger är eniga om att det finns många fördelar med 
lek som arbetssätt och några av dem anser även att förskolans arbetssätt bör föras in i 
skolan. Detta tolkar vi som att pedagogerna medvetet arbetar för att få med de barn 
med svårigheter genom att locka med lek som de allra flesta barn upplever som 
roligt. Annelie säger även att arbetssättet är beroende av vilken avsikt som finns. Vi 
tolkar det som att pedagogerna styr sitt val av arbetssätt efter vilket syfte de har med 
undervisningen och vad de är ute efter vad barnen skall lära sig. Att föra in lek i 
många olika moment som till exempel idrott, skridskoåkning och skogsutflykter gör 
att det blir en variation i undervisningen och barnen får prova på olika saker. I och 
med detta tränas exempelvis balansen på många olika sätt. 
 

Lekens fördelar och nackdelar 
De flesta intervjupersoner anser att lek som arbetssätt oftast har fördelar med sig och 
få nackdelar. Lek är något som finns naturligt hos barnen och samtliga nämner att 
barn är intresserade och tycker att det är spännande att leka. Pedagogerna använder 
lek medvetet för att lära och ge kunskaper, men för barnen upplevs det oftast som 
roligt och lustfyllt. De är inte medvetna om att det även är en lärandesituation. 
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Lillemyr (2002) anser att det finns några anledningar till varför lek är viktig. Genom 
att observera barns lek, lär man sig mycket om barnen. Barn får erfarenheter genom 
lek eftersom de själva utforskar och provar sin fantasi, vilket leder till att de utvecklar 
sin självtillit och självkänsla. Barnen får viktiga färdigheter och provar på utmaningar 
genom att kommunicera och samarbeta med andra barn i gruppen. Han menar även 
att barn socialiseras i lek. Nedan följer några typiska utsagor som bekräftar dessa 
tolkningar. 
 

De som har det svårt med språket lär sig mycket genom lek… Lek främjar mycket i 
barns lek… (Stina) Leken är ett otroligt bra redskap för att barnen skall lära sig olika 
saker och jag kan bara se fördelar med den… Genom att leka kan alla barn vara med 
på just den nivå de befinner sig i utvecklingen och det finns inga självklara rätt och 
fel… (Sofie). Det finns bara fördelar med lek, inga nackdelar… Du kan inte leka om 
inte barnen tycker det är roligt… (Malin). Lek är ett jättebra redskap i den pedagogiska 
verksamheten för barns lärande… Det finns bara fördelar med lek… Barnen lär sig att 
lösa konflikter, social träning, hur man är mot varandra – allt… (Annelie). Lek har 
många fördelar… Fördelen är att för de flesta barn så blir det ett roligare sätt att lära 
sig genom att använda sig av leken… (Barbro) 
 
Den enda nackdelen är att man som pedagog ibland måste försvara leken när personer 
som kommer utifrån och har för lite kunskaper om hur viktig leken är. Många kan då 
tycka att ”de bara leker”. De är okunniga om lekens betydelse… (Annelie). Nackdelen 
är att leken ibland spårar ur om de börjar binda varandra när de leker indianer och 
cowboys… (Barbro). 
 

Kommentar: Många av intervjupersonerna kunde inte finna några nackdelar med lek i 
verksamheten förutom Barbro. Hon menar att en nackdel är att de som pedagoger 
ibland måste försvara lekens berättigande. En nackdel som Barbro talar om skulle 
möjligen, i vår tolkning, kunna vara att barn kan göra varandra illa i vissa lekar. Hon 
menar också att barn oftast vet var gränsen går när det gäller att binda varandras 
olika kroppsdelar som oftast förekommer i olika typen av rollekar. Barbro menar att 
barnen är medvetna om att det är farligt att binda varandra runt halsen och istället 
binder de runt ett ben eller en arm. Knutsdotter Olofsson (1999) menar att genom 
lek får barnen träna på just samförstånd och ömsesidighet (a.a.). Detta tycker vi också 
framkommer i intervjupersonernas utsagor. Det framkommer också att det är barnen 
själva som avgör reglerna i leken (Knutsdotter Oloffson 1987). Genom lek som har 
många fördelar anser även pedagogerna att barnen lär sig lösa konflikter samt träna 
den sociala kompetensen, vilket innebär att lyssna på varandra, ta hänsyn, följa regler, 
dela med sig, samarbeta och att inget är rätt eller fel i lek. 
 

Sammanfattning av resultat och analys 
I kommande punktform sammanfattas resultatet från intervjuerna utan egna 
värderingar. Pedagogernas uppfattningar om lek är att 
 

• lek förekommer på flera olika sätt i deras undervisning 
• i leken utvecklas barnens sociala kompetens 
• barnen inte märker att de lär sig när de leker 
• det finns många fördelar med lek i undervisning  
• pedagogerna använder sig av lek som arbetssätt 
• genom lek sammansvetsas gruppen 
• det finns inga gränser för hur lek kan integreras i arbetssättet. 
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Diskussion och slutsatser 
Pedagogerna uppfattar lek som något viktigt och nödvändigt för barns utveckling 
och lärande. I resultatet av intervjuerna kan vi se att pedagogerna sätter högt värde på 
barns fantasi i lek. De anser att fantasin får flöda i leken och att barnen får bearbeta 
sina upplevelser när de leker. Barn har lätt att gå in i olika roller som till exempel att 
leka doktor. I leken tar barnet vara på sina egna erfarenheter, de bearbetar sina 
känslor samt använder sin fantasi och utvecklar den vidare.  
 
Intervjupersonerna använder inte begreppet rollek, men i intervjuerna förekommer 
att barnen leker sådana lekar, som till exempel ”indianer och cowboys”. Genom att 
barnen utövar rollekar kan de associera sig till den roll som de behöver i leken enligt 
Lindqvist (1996). Även Piaget menar att lek och kreativitet hör ihop. Han anser att 
barn genom sina egna förutsättningar får uttryck för sin kreativitet enligt Lillemyr, 
(2002). 
 
I styrdokument sägs att pedagogerna skall sträva mot att ta vara på barnens egna 
planer, fantasi och kreativitet i leken och det är upp till pedagogerna att se 
möjligheter och finna olika arbetssätt för att uppnå målen. Vygotskij (1995) betonar 
att fantasin har stor betydelse för barns lek. Knutsdotter Olofsson (1996) anser att 
barnens livliga fantasi skall förvaltas väl för den kan ingå i alla olika ämnen. Det är 
bara fantasin som kan utgöra hinder.  
 
Lillemyr (2002) och Knutsdotter Olofsson (1996) är eniga om att den sociala 
kompetensen är den stora tyngdpunkten i leken, en uppfattning som också redovisas 
i intervjuerna. Lillemyr (a.a.) anser också att barn älskar att leka och att de leker för 
att det är roligt (a.a.). Detta tycker vi är något som stämmer överens med resultaten 
från intervjuerna. Pedagogerna nämner att barn vidgar sina vyer och lär sig samspela 
med andra genom lek. Barnen får även träna den sociala kompetensen tillsammans 
med andra barn och lära sig ge och ta i lek. Genom detta blir grupperna mer 
sammansvetsad och de får en ”vi”-känsla. Även Vygotskij (1995) nämner att barn lär 
sig att kompromissa genom lek och att det är en social process. Knutsdotter 
Olofsson (1999) menar att det finns ett antal oskrivna regler som barnet måste lära 
sig för att leken skall fungera som turtagande och ömsesidighet. Genom lek tränar 
barnen på dessa regler som ger dem social kompetens för att kunna leka med 
kamrater och utvecklas till individer för att kunna fungera i samhället med andra 
människor (a.a.). 
 
Lillemyr (2002) anser att förskollärare och lärare bör ha mycket kunskap om barns 
lek och att pedagogerna respekterar och tar barns lek på allvar. Enligt 
intervjupersonernas utsagor går det inte att tolka in någon avvikande uppfattning på 
denna punkt. Han anser vidare att lek kan användas med fördel som metod i både 
förskolan och skolan med ett växlande arbetssätt där teori och praktik varvas. 
Lillemyr (2002) och Knutsdotter Olofsson (1996) har även en gemensam åsikt om att 
lek är viktig även i skolan. Knutsdotter Olofsson (a.a.) anser, liksom Rosenqvist 
(2006), att lektionerna ska innehålla lek och inte bara vara lärarstyrda. Genom att låta 
barnen leka, producerar de även egen kunskap. Lindqvist (2002) och Rosenqvist 
(2006) menar att skolans pedagogik bör innehålla lek för att det just handlar om lust, 
glädje och inspiration. Detta ger även mycket näring åt lärandet (a.a.). Moyles (1995) 
förespråkar att föra in lek i skolan. 
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Vi tycker oss kunna se att de pedagoger som deltagit i denna undersökning använder 
sig av lek i sin undervisning för att lära barnen. Många av dem berättar om de olika 
arbetssätten som används i de undersökta skolorna och där lek är en central del för 
dem. Vikten av varierande undervisning nämns med både teori och praktik för att 
öka förståelsen hos barnen.  
 
Enligt pedagogernas uppfattningar är leken högt prioriterad i den verksamhet de 
bedriver och de använder den på många olika sätt. I intervjuerna nämns drama-, 
sång-, rörelse- och undervisningslekar. En pedagog menade också att det inte finns 
några gränser för leken, den kan användas på många olika sätt med barnen. Detta 
leder vidare in på Rosenqvists (2006) tankar om att pedagogerna i förskolan och 
skolan arbetar med ungefär lika innehåll, men de benämner ämnena olika.  
 
Pedagogerna, som intervjuats, anser vi har uppfattningen att just det roliga och 
lustfyllda arbetssättet är viktigt för barns lärande och att pedagogerna har ett syfte för 
vilken avsikt som finns med leken eller arbetssättet. 
 
Moyles (1995) anser att lek är ett viktigt verktyg för inlärningen. Denna uppfattning, 
menar vi, har även framkommit i intervjuerna.  Det finns bara fördelar med lek. Barn 
tycker om att leka och de märker inte att de samtidigt lär sig något. Därför håller vi 
med Rosenqvist (2006) som, enligt vår tolkning, menar att lek kan användas som 
fördel i de flesta ämnen, men även på ett undervisande sätt. Det är heller ingen 
nackdel att barnen är medvetna om att de lär. 
 

Sammanfattande diskussion och metodkritik 
I denna undersökning användes informella intervjuer som undersökningsteknik och 
intervjuerna utvecklades till ett samtal. Eftersom frågorna användes som en 
checklista upplevdes samtalen som avslappnade och intervjuerna kunde ledas vidare 
genom följdfrågor. För att få fram så många uppfattningar eller åsikter som möjligt 
användes en så kallad vilja-veta-intervju. Valet av pedagoger som intervjuats var 
passande för att det fanns redan en relation mellan intervjuaren och pedagogen 
eftersom intervjuerna utfördes på respektive partnerskolor. Det var avgörande för att 
samtalen blev avslappnande och vi tycker att det blev uttömmande svar på frågorna. 
Platsen för intervjuerna kan även ha haft betydelse för pedagogerna som fick vara i 
sin trygga miljö och framförallt vara ostörda. Vi är medvetna om att undersökningen 
kunnat uppnå ett annat resultat om personerna varit flera och om det varit andra 
intervjupersoner och då dessa varit få. Denna undersökning kan därför inte 
generaliseras. 
 
Syftet med denna studie var att närmare studera om och i så fall hur förskollärare, 
fritidspedagoger och barnskötare använder lek för barns lärande i undervisning i tre 
förskoleklasser. Av resultatet framgår att de intervjuade pedagogerna för in lek i 
undervisningen på olika sätt och de anser att lek är naturligt för barnen. Pedagogerna 
är också överens om att lek är bra för barns utveckling på alla områden och för den 
sociala kompetensen. 
 
Resultaten visar att en del av pedagogerna förespråkar förskolans pedagogik med lek 
som en central del och att detta bör föras in i skolan. Denna uppfattning får också 
stöd av Skolverkets rapport (2000). 
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Detta för att lek är viktig för barns utveckling i alla åldrar och att lek och lärande kan 
användas växelvis med fördel som en metod för en varierad undervisning och att 
barn vågar mer i dessa situationer där lek ingår. Barnen lär sig på olika sätt, 
exempelvis genom att dramatisera bokstäver och siffror med hela kroppen. Genom 
en varierad undervisning kan alla barn lära sig på det sätt som just passar dem. Precis 
som Lindqvist (2002) menar att lek kan bli ett verktyg likaväl som penna och papper. 
Hon menar vidare att lek kan ge mycket näring åt lärande i skolan eftersom barn törs 
mycket i lek och den kritiseras inte.  
 
Vi tycker oss kunna se att pedagogerna uppfattar att lek är en central del som 
används i de olika förskoleklasserna som undersökts i denna studie. Lek används mer 
eller mindre för att stimulera barns lärande och det görs på många olika sätt beroende 
på vilken avsikt pedagogerna har. Resultatet som kommit fram överensstämmer med 
egna erfarenheter och arbetets rimlighet stämmer med tidigare forskning som 
hänvisats till i denna studie. 
 
Mot bakgrund av resultatanalysen tycker vi oss kunna se att de intervjuade 
pedagogernas uppfattningar om lek är att de prioriterar lek och arbetar målmedvetet 
med lek för barns lärande. Detta anser vi är svaret på den första undersökningsfrågan 
och det var även det som vi hade förväntat oss. Svaret på den andra 
undersökningsfrågan är att pedagogerna använder sig av olika lekformer för barns 
lärande. Inte heller här blev resultatet överraskande. Pedagogerna för in lek i 
undervisningen på olika sätt och på barnens nivå. De för in lek i samband med 
matematik-, musik-, drama-, roll-, fri-, undervisnings- och rörelselekar. Genom att 
pedagogerna för in lek i ämnena påpekar intervjupersonerna att barnen inte märker 
att de även lär sig om det också sker på ett lustfyllt sätt. Med detta tror vi inte att de 
menar att barn inte vill delta i systematisk undervisning. Eftersom alla individer är 
olika är det viktigt att variera undervisningen för att alla skall kunna förstå och delta. 
Lek kan användas i olika arbetssätt och det finns egentligen inga gränser för hur lek 
kan integreras, tycker vi oss kunna säga som en sammanfattande slutsats. 
 
I denna studie har noggrannheten eftersträvats i alla delar. Det insamlade materialet 
har noggrant analyserats och efter bästa förmåga har resultatet redovisats. Vidare 
överlåter vi till läsaren att bedöma uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. 
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Muntliga källor: 
Intervjuer genomförda på respektive partnerskola med sex pedagoger den 21-23 
november 2006. Alla intervjuer har utförts med en diktafon. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuformulär 
 
Hur ser pedagogerna på barns lek? 
 

• Vilken utbildning har du? 
 

• Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 
 

• Vad är lek? 
 

• Vad är lek bra för? 
 

• Har ni ett syfte med barns lek och i så fall vilket? 
 

• Brukar du använda lek i undervisningen? Om ja, berätta mera, kan du 
utveckla? 

 
• Vad är det du vill att barnen ska lära sig genom lek? 

 
• Vilket arbetssätt använder ni er av då? 

 
• Vilka typer av lek använder ni er av? Exempelvis fri lek, dramalek, rollek och 

undervisningslek. Andra lekformer? 
 

• Hur vet ni att barnet har lärt sig något? 
 

• Vilka fördelar finns med att arbeta med leken som arbetssätt i den 
pedagogiska verksamheten för barns lärande? 

 
• Nackdelar? 
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