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Författare:   Annie Bergqvist och Charlotte Bushe 

Handledare:  Eva Johansson 

Datum:  September 2006 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bakgrund: I Lpo 94 står det att skolans uppdrag är att inkludera lek i undervisningen. 

Särskilt under de tidiga skolåren betyder leken mycket för elevernas kunskapsutveckling.  

Forskare är eniga om lekens betydelse för barns lärande. Lärarutbildningen förespråkar lek 

och lustfyllt lärande för att främja barns lärandeprocess. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) har vi dock inte sett mycket lekpedagogik i undervisningen och vi blev 

intresserade av varför leken är så lite förkommande i skolan. 

Den lek som vi har observerat under våra VFU-perioder är styrd lek och används av 

pedagogen antingen som rekreation mellan arbetspass eller som hjälp till inlärning.  

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka lärares syn på lek i undervisningen under de tidiga 

skolåren och hur de använder sig av lekpedagogik i undervisningssyfte. 

  

Metod: Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod i form av fokusgruppsintervjuer. 

Vi har i fyra fokusgruppsintervjuer fört samtal med pedagogerna om vad de anser om 

lekpedagogik i skolan och hur de använder leken som redskap för lärande. 

Resultat: Genom fokusgruppsintervjuer med lärare i de tidigare skolåren har vi funnit att 

samtliga informanter anser sig använda lekpedagogik i undervisningen. De menar att lek kan 

man använda i alla sammanhang och i alla ämnen. Vår studie visar på att pedagogerna är 

positivt inställda till lekpedagogik och de anser att det behövs mer lek i skolan. Syftet med 

lek i undervisningen är främst som inlärning och som paus mellan arbetspass. De anser att fri 

lek är viktig i undervisningen men använder själva den styrda leken. Pedagogerna menar att 

det finns olika faktorer som bidrar till att lekpedagogik är svår att ta i bruk.   
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Inledning      
 

Lpo 94: ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall 

tillägna sig kunskaper.” (s.11) 

 

Under vår utbildningstid på lärarprogrammet på Högskolan Väst har både kurslitteratur, 

föreläsningar och diskussioner givit oss en förståelse om att barn lär sig i meningsfulla och 

lustfyllda sammanhang. En stor del av vår utbildning och vår kurslitteratur behandlar hur 

viktig lek är för barns utveckling och deras läroprocess. Genom leken får barn en helhetssyn 

och ser sammanhang, vilket leder till att de lättare kan tillägna sig kunskaper. Genom leken 

bearbetar de intryck och erfarenheter och skapar en förståelse för sin omvärld. Många 

forskare menar att lek och lustfyllt lärande bör finnas med i all undervisning, då lärande 

genom lek påverkar barnens kunskapsutveckling positivt. 

 

Lpo 94: “Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (s. 11) 

 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på tre olika kommunala skolor har vi 

observerat hur lek har förekommit under lektionstid. Vi sett att lek förekommer i skolan men 

inte i någon större omfattning. Den lek vi har observerat har varit styrd lek där läraren ensam 

styr innehåll, tid och material. Beroende på elevernas ålder har leken använts i två syften. Det 

ena är, speciellt för de yngre barnen, som stöd till inlärning och den andra är som avkoppling 

mellan arbetspass. Den fria leken har endast varit synlig på raster.  

 

Syftet med vår studie är att vi vill få en inblick i hur yrkesverksamma pedagoger ser på lek i 

undervisningen.  
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Syfte och frågeställningar   
 
Syftet med vår studie är att undersöka lärares syn på lekpedagogik i undervisningen. 

Vi är även intresserade av att se i vilka sammanhang de använder lek i undervisningen. 

I studien har vi valt att koncentrera oss på de lärare som undervisar i årskurs1-3.  

 

Frågeställningar:  

• Hur beskriver pedagogerna lekens betydelse för elevers lärande? 

• Hur använder lärare leken i sin undervisning? 
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Forskningsbakgrund  och  teoretiska utgångspunkter 
 
Lärande genom lek 
 
Utvecklingspsykologisk forskning visar att lek är viktig för barns utveckling. 

Forskare och pedagoger är överens om att barn lär genom lek och att lek är en viktig faktor 

för utveckling av barns läroprocess. Genom lek utvecklar barn sina motoriska färdigheter, 

tränar sin sociala kompetens och utforskar sin omvärld. Speciellt fantasilek spelar en stor roll 

när barn utvecklar färdigheter som problemlösning, kreativitet och flexibilitet. 

 

En viktig forskare för sammanhanget är den ryske psykologen Vygotskij (1896-1934).  Han 

studerade barns begreppsbildning och intresserade sig för hur inlärning och en långsiktig 

utveckling kunde hänga ihop. Vygotskij (1981) menade att lek har en central roll då den 

positivt påverkar inlärning och utveckling. Lek handlar om att skapa föreställda situationer. 

Leken handlar om att skapa mening och att försöka skilja fantasi från verklighet. 

Vygotskij ansåg att lek är den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och känsla och 

att dessa inte är skilda från varandra i leken. Han menade att barn leker av lust och att lust 

skapar det bästa inlärningsklimatet.  

 

Nutida forskare som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) bygger vidare på Vygotskijs 

lekteorier och menar att barn utforskar världen genom lek. Genom lek försöker barn förstå sig 

själva och sin omvärld, de bearbetar intryck och erfarenheter. Genom lek kommunicerar de 

med andra. De upptäcker sina förmågor och intressen och de utvecklas socialt och 

känslomässigt. Författarna menar att lek bör ses som en: ”betydelsefull dimension i allt 

lärande” (s.83).  Genom lek och lustfyllt lärande stimulerar barn sin fantasi, inlevelse, 

kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, samarbete samt problemlösning. Därför 

bör man se leken som något mycket viktigt i läroprocessen. 

 

Gunilla Lindqvist är fil. dr. i pedagogik och har bidragit mycket till nutida lekpedagogisk 

forskning. Hon menar att leken är en länk mellan jaget och världen. Leken är fantasi i 

handling, där en verklig situation får en ny innebörd för barnet. Leken är ett möte mellan 

barnets inre verklighet och den yttre verkligheten. Lindqvist (2002): ”I leken skapar barnen 

ett sammanhang och en mening” (s.22). 
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Lekpedagogik i undervisningen: historik 

  
Lekpedagogik i undervisningen är ingen ny idé.  Det finns tankar om lekpedagogisk 

undervisning skrivna långt före vår tid. Vi kan gå långt tillbaka i tiden för att hitta tankar om 

lekens plats i undervisningen. Hägglund (1989) skriver om Platon (427-347 f Kr) som 

menade att leken måste vara grunden i all utbildning. Han ansåg att människan lär sig mer 

effektivt under lustfyllda och lekfulla förhållanden. 

 
På 1600 talet skrev den tjeckiske pedagogen Comenius (1649) om skolan och utbildning. Han 

menade att lek i undervisningen hjälper barn till kunskaper och inlärning. Vidare menade han 

att lek och rörelse är naturligt för människan och måste dagligen tillföras. 
 

Den franske filosofen Rousseau (1717-1778) ansåg att all undervisning skall bygga på lek.  

Han menade att det var det naturliga sättet för barn att inhämta kunskap. 

Han ansåg att barns egen lek är den mest effektiva metoden för lärande och att pedagoger är 

skyldiga att anpassa undervisningen efter barnen och inte tvärtom. (Hägglund, 1989) 

 

Dewey (1916/1999) menade att leken bör finnas med i läroplanen då han ansåg att utan lek 

och arbete i undervisningen kan man inte skapa förutsättningar för lärande.  

Han menade att lek inte enbart skall användas som motpol till skolarbete i undervisningen 

utan även som ”angenäma tidsfördriv” (s.241). Dewey menade att lek och arbete inte är 

varandras motsatser. Både arbete och lek innehåller medvetna val, mål och tillämpning av 

material och arbetssätt. Skillnaden mellan lek och arbete menade Dewey är att leken är fri 

och formbar och arbete är stelt och ofritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Nutida forskares syn på lek i skolan 
 
Lekbaserade pedagogiska insatser kan höja nivån på undervisningen menar de flesta 

lekforskare men det finns olika idéer om hur leken bör användas. 

Vissa forskare och pedagoger anser att lek i skolan endast är till för att främja inlärning av 

olika ämnen. Andra forskare och pedagoger anser att leken i sig är mycket viktigt för barns 

utveckling, speciellt under de tidiga skolåren.  

  

En forskare som anser att leken i sig är viktig i barns utveckling är den norske pedagogen 

Lillemyr. Lärande och lek skall inte vara åtskilda anser Lillemyr (2002).  

Leken som pedagogisk metod i skolan innebär att de vuxna måste ta leken på allvar. 

Han skriver vidare att lek i skolans undervisning ”ger goda möjligheter till differentiering 

eller anpassad undervisning, förutsatt att barnen får ta initiativ, vara självständiga och kan 

verka efter sina egna förutsättningar” (s.269).  Han påpekar även att leken har ett egenvärde 

för barnen och därför är det viktigt att inte bara använda leken för inlärning. 

 

Lindö (2002) skriver att vissa forskare varnar för att låta lek och undervisning flyta ihop för 

mycket och menar att barnet skall få möjlighet att utvidga sina erfarenheter och bearbeta sina 

nyförvärvade kunskaper utan vuxnas inblandning. Leken ger utrymme för nytänkande och 

kreativa lösningar. Barnet vågar genom leken prova olika förhållningssätt utan att behöva 

vara rädd för att misslyckas. 

 

Barn är inte lekande eller lärande menar Pramling och Carlsson (2003). De menar att barnet 

istället skall ses som ett barn som leker och lär samtidigt. I skolsammanhang är lärandet ofta 

kopplat till att göra olika saker för att lära sig. Författarna menar att i begreppet lek och 

lärande finns det en problematik, det vill säga läraren har intentioner om att lära barnet något 

medan det för barnet handlar om en verksamhet eller ett engagemang. Barnets syfte är att 

leka. Författarna anser att det finns skillnad i perspektiv, barn- eller vuxenperspektiv. De 

menar att läraren måste både ha ett syfte med vad barn skall lära sig och kunna upptäcka det i 

barnens agerande. Då leder det till att lek och lärande blir sammanflätade. 
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Det är viktigt att skolan förändrar sin inställning till barns lärande och att skolan tar hänsyn 

till barnets förmåga att vara produktivt istället för att bara vara reproduktivt menar Lindqvist 

(2002). Hon skriver även att om leken skall utvecklas är det viktigt att inte bara ha lek i 

undervisningen vid enstaka tillfällen utan att utveckla ett lekpedagogiskt arbetssätt. 

I skolan finns en dualism mellan lek och lärande. Dessa begrepp uppfattas ofta som varandras 

motsatser. ”Att leken inte har någon plats i skolan, beror på att barn själva skapar sin lek och 

skolan har en bristsyn på lärande, vilket innebär att skolan bestämmer villkoren hur lärandet 

skall se ut” (s.22). Vidare menar hon att barns förmåga till fantasilek är en faktor som man 

inte tar tillvara på i skolan.  

 
Barnets fantasi är ett begrepp som måste tillföras pedagogiken så att man får en mer nyanserad 

uppfattning av barnets intellektuella förmåga, där även känslan och fantasin är viktiga ingredienser.  

(Lindqvist, 2002 s.40) 

  

Hon anser att barns fantasi är grunden för kreativa aktiviteter och att fantasi möjliggör 

skapandet. För att leken skall komma in i skolan krävs ett socialt sammanhang. Leken är en 

gruppverksamhet där kommunikationen är grundläggande. Lindqvist menar, för att utveckla 

individualiseringen i klassrummet är det lätt att man tar avstånd från klassen som en grupp 

och det är inte någon bra grund att bygga upp en gemensam verksamhet. 

 

En aspekt som kommer fram i olika forskares arbeten är att lärare inte har tillräcklig kunskap 

om hur barn lär genom lek. Tornberg (1993) menar att pedagoger som misstror lekpedagogik 

har att göra med antaganden om hur lärandet sker. Enligt Tornberg ser förskoleläraren leken 

som en metod genom vilken eleven kan bearbeta sina intryck. På så sätt utvecklas hela 

barnet. Förskoleläraren låter eleven bearbeta sina erfarenheter i den fria leken. Tornberg 

menar att lågstadielärarna inte har den kunskapen och bör därför få lekpedagogisk 

fortbildning.  

Även Henriksson (1987) menar att utbildning för lärarstudenter och fortbildning för 

yrkesverksamma lärare kan bidra till att synen på lek i skolan kan förändras. 
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Styrd lek eller fri lek? 
 
Forskare och pedagoger menar att man genom lek kan höja nivån på undervisningen under de 

första skolåren. På den punkten är de överens om huruvida lek skall utgå från barnens 

initiativ eller vara lärarstyrd. Vissa forskningsresultat om lekpedagogik visar på att både styrd 

lek och fri lek bör finnas med i undervisningen då både styrd och fri lek medverkar till en 

positiv kunskapsutveckling för barnet. Andra forskare menar att för att den lekbaserade 

pedagogiska undervisningen skall ge resultat bör de vuxna medverka i leken. 

 

Hur engelska lekforskare ser på den fria leken skriver Lindqvist (1996). Engelska lekforskare 

menar att den fria leken skapar ett dilemma i lekpedagogiken. De engelska forskarna vill 

istället betona struktur och ett ”selektivt ingripande” i leken. På så sätt hjälper pedagogen till 

med att skapa ramar och inspiration i lekprocessen. De är kritiska till den ”fria” leken och 

anser att en aktiv pedagog bör finnas med i leken. På så sätt blir leken en metod till inlärning.  

Den engelska läran handlar främst om ett utvecklingspsykologiskt synsätt och menar att det 

är leken som skall förhålla sig till de olika skolämnena. Leken skall ha ett syfte. Leken blir en 

metod för att lära barnen färdigheter såsom matematik, skrivning och läsning 

I Moyles (red.1995) skriver Smith om olika studier där resultat pekar på att barn som deltar i 

lekträning förbättrar sina sociala, kognitiva och språkliga färdigheter mer än barn i 

kontrollgrupper. Smith påpekar att testgruppen som deltog i lekträningen hade en aktiv vuxen 

som medverkade, uppmuntrade och samtalade med barnen och detta påverkade resultaten 

positivt. 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) skriver om forskning som Vedeler har kommit fram till. Vedeler 

menar att det är barnens ålder som spelar in om vuxna bör medverka i leken och i vilken 

omfattning. De yngre barnen behöver fler vuxna lekdeltagare.  

Författaren stödjer denna teori och menar att en duktig pedagog  ”deltar ibland, ingriper 

ibland. Ibland bara stöder eller servar med rekvisita. Ibland skall hon knappt se och absolut 

inte störa” (s.129). I senare forskning vidareutvecklar Knutsdotter Olofsson (2003) sina 

teorier och menar att pedagogen bör möta eleverna på deras nivå i leken och hjälpa dem att 

göra sin lek och sitt skapande mer utvecklande. Hon skriver vidare att vuxennärvaro i 

pedagogisk lek är nödvändig då barnen behöver hjälp och möjlighet att genom leken få 

världen förståelig. 

 11



Däremot menar Lindö (2002) att: ”barnet bör få möjlighet att utan vuxenstyrning utvidga sin 

erfarenhetsvärld och bearbeta sina nyförvärvade kunskaper” (s.101). Hon skriver vidare att 

många barn har svårt att klara övergången från den fria leken till skolans styrda undervisning.  

Författaren skriver att det hade varit bra om undervisningen kunde bygga vidare på den 

fantasi som vi kan finna i lekens värld. Lindö menar att den äkta leken är fri och föds i 

stunden på barnets initiativ medan den styrda leken som är initierad av pedagogen är lekfullt 

arbete. 

 

Interventioner i barns lek går inte att undvika anser Lillemyr (2002). Han påpekar även 

positiva effekter av interventioner: ”Undersökningar har visat att försiktiga ingripanden i 

barns lek, gjorda med respekt för barnets perspektiv, kan ge positiva resultat inte minst för 

barn i behov av särskilt stöd” (s.249). Även Kadesjö (1992) menar att styrd lek kan hjälpa 

barn i behov av särskilt stöd. Alla barn klarar inte av den fria leken. Vissa barn i behov av 

särskilt stöd behöver vuxna lekdeltagare som hjälp och stöd i leken. Kadesjö menar att barn 

med bland annat koncentrationssvårigheter behöver hjälp av en vuxen under leken och som 

kan hjälpa barnet att ”söka bekräftelse på vad som är tillåtet och på vad som förväntas” 

(s.201). 

 

Pedagogers syn på lek i undervisningen 

 

Det finns mycket litteratur och forskning om hur viktig leken är i barns utvecklings- och 

inlärningsprocess.  Vi kunde däremot inte hitta speciellt mycket litteratur och forskning som 

visar hur pedagogers inställning är till lek i undervisningen i årskurs 1-3.  

Vi har hittat två olika undersökningar som båda behandlar ämnet. En studie är utförd i 

Sverige och den andra i Storbritannien.  

 

I en undersökning som Lindqvist (2002) genomfört om lärares inställning till lek visade det 

sig att de grundskollärare som ingick i forskningen anser att ”lek handlar om kunskaper, 

lärande och förståelse av olika ting” (s.28). Grundskollärarna hade en gemensam syn om att 

lek handlar om lust och då blir det lek för barnen. De menade att lek handlar om fantasi. En 

lärare i undersökningen menade att man kan använda lek på olika sätt. Hon använde lek i 

matematik, svenska och gymnastik. En annan menade att man inte alltid tänkte på när man 

använde lek. Hon använde lek bland annat i olika rörelselekar och i bokstavsinlärning.   
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De engelska forskarna Wood och Attfield (1996) visar i sin studie att de flesta pedagoger i 

teorin anser att leken är värdefull under de första skolåren och att leken borde ha en plats i  

klassrummet.I praktiken hamnade leken i skymundan jämfört med andra skolaktiviteter. 

Olika faktorer påverkar hur lekpedagogik används och i vilken utsträckning. Pedagogen  

behöver först och främst stöd från pedagoger, rektor och föräldrar för att lekpedagogik i 

större utsträckning skall få mer plats i skolan. Stöd i läroplan och skolplan, lekpedagogisk 

utbildning, tid till observation, diskussion och reflektion, elevantal och klassrumsmiljön var 

andra faktorer som pedagogerna ansåg vara viktiga och som påverkar det lekpedagogiska 

arbetet. 

 
The study provided clear evidence that achieving good quality play is resource intensive, and requires 

high levels of pedagogical skill and organization, as well as time and expertise to observe, assess and 

interpret the meaning of children´s play and behaviours and activities. (Wood & Attfield, 1996, s.11) 

 

Författarna menar att det är mycket viktigt i sammanhanget att se vad pedagogen menar med 

lek, hur hon ser på sin egen roll i förhållande till barns lek och hur detta påverkas i relation 

till resurser och utrymmen. 
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Metod   
 
Genomförande 
 
I vår studie har vi valt att arbeta med strukturerade kvalitativa fokusgruppsintervjuer.  

Kreuger och Casey (2000) skriver att metoden är lämplig när man vill samla in kvalitativa 

data och när man vill studera attityder, värderingar och komplexa fenomen som uppstår i 

social interaktion. Interaktionen inom gruppen kan generera fler idéer och tankar än vad 

enskilda intervjuer skulle ha resulterat i. Vi har valt fokusgruppsintervjuer som metod då 

fördelarna med att använda fokusgruppsintervjuer är att man får ett djupare och bredare 

samtal än om man hade haft en vanlig intervju. 

 

Intervjuer i fokusgrupper går till så att man samlar en grupp människor (informanter) som är 

väl insatta i det ämne som skall diskuteras. Intervjun leds av en eller flera moderatorer 

(utfrågare). Moderatorn skall leda intervjun framåt och gör detta med hjälp av en 

intervjuguide, med förutbestämda frågor. Ordet fokus syftar på att diskussionen skall 

behandla ett på förhand bestämt ämne. 

 

Deltagarna i fokusgruppen för tillsammans med moderatorn samtalet framåt genom att både 

föra fram sina egna åsikter och lyssna på andras. Detta skapar en interaktion mellan 

deltagarna i fokusgruppen som ger en mängd perspektiv på ämnet ifråga och genom detta 

vidareutvecklas nya tankar och idéer hos deltagarna. Genom fokusgruppsintervjuer kan 

deltagarna gemensamt resonera sig fram till åsikter och idéer.  

 

Etiska ställningstaganden 
 
Innan vi inledde fokusgruppsintervjuerna var vi noga med att informera om att materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och att deltagarna inte skulle kunna gå att identifiera i 

vårt slutgiltiga arbete. Intervjupersonerna fick information om uppsatsens syfte både vid 

första kontakten och vid själva intervjutillfället. Detta för att försäkra oss om att 

intervjupersonerna skulle vara väl införstådda med avsikten av den föreliggande studien och i 

vilket syfte den information som de lämnade till oss skulle användas.  

Vi informerade vidare om att identifierbara attribut såsom namn, adress och arbetsplats inte 

kommer att finnas med i uppsatsen, i syfte att bevara intervjupersonernas anonymitet. 
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Intervjupersonerna informerades innan intervjun om att bandupptagningarna endast behövde 

användas i syfte att fungera som minnesanteckningar för intervjuarna. 

I resultatdelen och i diskussionsdelen förekommer det en hänvisning till en pedagog som har 

varit på studiebesök i en engelsk skola. Då detta kan göra pedagogen identifierbar har vi 

pedagogens samtycke till att vi får använda oss av denna information. 

 

Urval 
 
Vi intervjuade sammanlagt 13 utbildade lärare som jobbar inom årskurs 1-3.  De olika 

informanterna arbetar på två olika kommunala skolor. Vi kände till informanterna sedan 

tidigare då vi har gjort vår VFU på skolorna. Vi har dock aldrig arbetat tillsammans med 

dem. Fyra av informanterna hade tidigare arbetat med annan pedagogisk verksamhet, men 

har senare valt att vidareutbilda sig. Tre av dem hade förskolepedagogisk bakgrund och en 

hade fritidspedagogisk bakgrund. 

  

Vi genomförde fyra intervjuer, vilket innebar 3-4 personer i varje grupp. Intervjuerna tog 

mellan en till en och en halv timme och vi spelade in intervjuerna på band för att på bästa sätt 

få en rättvis dokumentation från intervjutillfället, dessutom gjorde vi löpande anteckningar 

under intervjuerna. Grupperna var homogena. Informanterna var alla kvinnor mellan 32 och 

63 år och utbildade lärare. Wibeck (2000) menar att fokusgruppsintervjuer underlättas av en 

homogen gruppsammansättning. Utbyte av information och tankar underlättas i en homogen 

grupp då människor med gemensamma erfarenheter och intresseområden är mer villiga att 

dela med sig av åsikter, tankar och annan personlig information till varandra än om de har 

olika status. 

 
Dataproduktion 
 
För att kunna tala fritt om sina känslor och upplevelser bör informanten befinna sig i en trygg 

och bekväm miljö menar Kvale (1997). Av detta skäl valde vi att träffa informanterna på 

deras arbetsplats, där de känner sig trygga. Vi valde att genomföra intervjuerna i grupprum då 

de är en för informanterna neutral plats. Genom detta tilltag ville vi skapa en avslappnad och 

trygg miljö för våra informanter. De pedagoger som vi intervjuade var sedan tidigare kända 

för oss, men vi har inte deltagit eller observerat dem i undervisningssituationer. Anledningen 

till detta var att vi inte skulle ha några förutfattade meningar om deras pedagogiska 
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arbetsmetoder och för att de själva skulle känna sig fria att kunna uttrycka sig utan att behöva 

försvara det de sa, mot hur de jobbade i praktiken ifall det skulle skilja sig. Vi valde denna 

metod för att kunna studera pedagogernas tankar kring lekpedagogik i skolundervisningen. 

Vad har de för idéer och tankar runt det och hur använder de sig själva av det i sin 

undervisning. 

Vi använde oss av bandspelare under intervjuerna. Detta gjorde vi för att kunna koncentrera 

oss på ämnet och dynamiken. I vårt arbete har vi kunnat gå tillbaka och lyssna på den 

permanenta intervjun, orden, tonfallet, pauserna och dylikt. Detta är något som enligt 

Kvale är en fördel när man använder bandspelare.  

 

Bearbetning och tolkning 
 
När vi skulle bearbeta och tolka vårt intervjumaterial använde vi oss av en av de metoder som 

Kvale (1997) presenterar i sin bok. Han skriver bland annat om meningskoncentrering som 

tolkningsmetod, vilket innebär att man kortfattat sammanställer kärnan i det som framkommit 

under intervjuerna. Genom att använda sig av meningskoncentrering får man ett deskriptivt 

förhållningssätt med en beskrivning av en situation ur intervjupersonernas synvinkel. Vi 

tyckte att meningskoncentrering var en bra metod för vår tolkning av intervjuerna. På så sätt 

fick vi ut det väsentliga ur intervjuerna och kunde koncentrera oss på att analysera resultatet 

av det väsentliga som sades under intervjutillfällena. 

Vid analysen har vi tittat både på våra frågeställningar, på vad som framkom i intervjuerna 

och slutligen kategoriserat de svar vi fick. 

 

Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet innebär att olika forskare oberoende av varandra skall komma fram till samma 

resultat från samma underlagsmaterial, för att resultatet skall vara pålitligt menar Wibeck 

(2000). Olika personer hör och lägger märke till olika saker när de lyssnar eller läser ett 

material. Det innebär att det måste finnas tillräckligt mycket data för att få ett pålitligt 

tolkningsresultat. Detta försökte vi tillgodose genom att göra fyra fokusgruppsintervjuer med 

totalt 13 informanter.  

 

Det är även av vikt att flera forskare tolkar intervjumaterialet så att de olika analyserna kan 

jämföras med varandra för att styrka reliabiliteten. Vi jobbade med detta på så sätt att var och 
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en satt på sitt håll och skrev ner intervjuerna och sedan sammanställde vi våra anteckningar 

om vad som framkommit. Wibeck skriver även om validitet som betyder trovärdighet och är 

en kontroll om det man valt att studera verkligen är det man studerar. Här bör man fråga sig 

om de rätta frågorna för ändamålet är ställda och om deltagarna i fokusgruppsintervjuerna 

verkligen har vågat säga det de verkligen tycker, eller om de har fallit för något slags 

grupptryck och säger det som är socialt accepterat. Det är alltså viktigt att redan i 

planeringsstadiet av intervjuerna fundera över validiteten. 

 

Vi båda som har skrivit arbetet anser att det under intervjuerna har varit en bra och 

avslappnad stämning där informanterna vågat uttrycka sina egna idéer och tankar. 

Vi valde även en miljö där gruppmedlemmarna känner sig trygga som enligt Wibeck kan  

påverka validiteten positivt. 
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Resultat  
 
I detta avsnitt kommer en redovisning av vårt resultat att presenteras. Vi har valt att 

presentera samtliga intervjugruppers resultat gemensamt så att materialet blir lättöverskådligt 

för läsaren. Resultatredovisningen är strukturerad utifrån tre huvudrubriker och flera 

underrubriker.   

 

Pedagogers syn på lek i undervisningen 
 
Under våra intervjuer framkom det att lek kan användas för olika syften, de syften som 

pedagogerna tar upp i intervjuerna är inlärning, komplement, paus och social träning. 

 
Lekpedagogik i undervisningen 

Samtliga pedagoger anser att lek är en viktig del i undervisningen. Lek, menar pedagogerna,  

främjar inlärning eftersom leken bidrar med ett varierat lärande. Barnen kan även genom lek 

bearbeta sådant de lärt sig. 

 

Det lustfyllda lärandet minns man. (lärare, intervjugrupp 2) 

 

Pedagogerna menar att lek ofta förekommer på olika sätt i undervisningen, men anser att det 

behövs mer tid till lek. De menar att lek behövs som komplement till den traditionella 

undervisningen och att lek går att använda i alla sammanhang. 

 

Allt lärande måste vara lustfyllt för att gå hem. (lärare, intervjugrupp 3) 

 

Pedagogerna använde lek som paus mellan arbetspass. De menar att det är nödvändigt för att 

barn i de tidiga skolåren skall orka med skoldagen. Oftast använder de rörelselek som 

pauslek. 

 

Lek kan utformas på mängder av olika sätt och passar de flesta tillfällen. Man anpassar 

leken efter situationen. (lärare, intervjugrupp 1) 

 

En fördel med lek är att den ger barnen en social träning, där barnen lär sig att lösa problem 

tillsammans. Lek främjar till samarbete och är skapande menar de.  
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Pedagogers användning av lek i undervisningen 
 
Pedagogerna använder den styrda leken i alla ämnen och i alla åldrar. Även om de anser att 

fri lek är viktig, är det ingen som använder sig av den i sin undervisning. 

De anser att barn med behov av särskilt stöd behöver mer inlärningslek och pauser än andra 

barn. 

 

Lekpedagogik i olika ämnen och åldrar 

Pedagogerna menar att i vissa ämnen, såsom matematik och språk, är det lättare att använda 

lekpedagogik. Det finns redan mycket inspirerande lekpedagogiskt material i matte, svenska 

och engelska. 

I svenska och matematik säger sig samtliga använda lek som redskap till inlärning. 

Genom intervjuerna framgår det att pedagoger använder lek mer i första klass än i andra och 

tredje klass. De säger att de använder lekpedagogik i första klass både som inlärning och som 

paus mellan arbetspass. Inlärningsleken avtar med elevens ålder och i trean använder de 

nästan bara lek som paus. 

 

Vi använder inte så mycket arbetsböcker i ettan. Vi använder mer lekövningar till inlärning. 

(lärare, grupp 4) 

 

Ett annat användningsområde som tas upp är att man använder mer samarbetslek i första 

klass för att barnen skall lära känna varandra och kunna fungera som grupp. 

Pedagogerna menar att man använder lek även längre upp i åldrarna men på andra sätt än 

tidigare. Istället för renodlad lek använder man sig av rollspel och drama. 

 

Fri lek och styrd lek 

Pedagogerna säger sig inte använda fri lek, men menar samtidigt att det är viktigt att ha med 

den fria leken i undervisningen. De menar att de skulle vilja använda fri lek men att det 

saknas tid till det. Däremot leker barnen fritt på rasterna och under vissa PA-pass (praktiskt 

arbete). Ett tillfälle när man kan använda den fria leken är under särskilda utedagar. 

 
 
Man har inte tid till fri lek. (lärare, grupp 2) 
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Fri lek kan vara svårt för de barn som inte klarar av socialt samspel. Då är det lättare att 

använda styrd lek så att alla kan vara med i leken. 

 

Barn i behov av särskilt stöd  

Det är viktigt att som pedagog studera barns lek för att se hur de lär sig och se deras sociala 

process. Pedagogerna menar att man skall använda lektillfällen som en chans till att 

observera hur eleverna klarar av att samarbeta med varandra. 

 

 Det är viktigt att se hur de leker i gruppen. Det är också bra om man kan studera barns lek 

för att se de barn som inte kan eller vill leka, som inte förstår lekkoderna, så att vi kan hjälpa 

dem. (lärare, grupp 3) 

 

Alla barn kan inte eller vill inte leka menar pedagogerna. Man måste försöka hjälpa barnet att 

komma med in i leken. 

 
En del barn har svårt med fantasi och behöver hjälpas in i leken. (lärare, grupp 3) 

 

De menar att elever i behov av särskilt stöd oftare får individuella lekpedagogiska arbetspass 

i undervisningen, både som inlärning och som paus mellan arbetspass. Däremot menar 

pedagogerna att det kan vara svårt med lek i gruppsammanhang.  

 

Stökiga barn kan behöva mer lek än andra men oftast gör man tvärtom. (lärare, grupp 3) 

 

Pedagogen menar att i stökiga situationer vill man oftast dämpa klassen och inför mer 

strukturerade och styrda övningar. 

Pedagogerna berättar att vissa barn får lov att gå ifrån undervisningen när det blir ”jobbigt att 

koncentrera sig och sitta still” och istället utföra motoriska övningar. Detta sker i samråd med 

läraren. Då kan barnet istället hoppa hopprep, träna på balansboll eller jonglera med bollar. 

 

Som pedagog måste man ha många olika lösningar. Man måste hitta varje enskilt barns väg 

till lärande. (lärare, grupp 3) 
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Hinder till lek i undervisningen 
Pedagogerna menar att de använder lekpedagogik i undervisningen men anser att det finns 

olika faktorer som motverkar lek i undervisningen.   

 

Tid 

Pedagogerna anser att det behövs mer tid till lek i skolan. De anser sig behöva mer 

planeringstid för att hitta lekpedagogiska metoder som bidrar till kunskapsinlärning. De anser 

även att de behöver mer tid i undervisningen till lekpedagogik.  

 
Det finns inte alltid tid till lek i skolan. Man känner pressen att de skall få ämneskunskaper 

och hinna färdigt i böckerna innan man får tid till lek.  (lärare, intervjugrupp 4) 

 
Samarbete 

I våra intervjuer sade pedagogerna att det är svårt att komma på hur man kan använda 

lekpedagogik i undervisningen. De efterlyser mer samarbete inom arbetslag för att få igång 

en tankeprocess om lekpedagogik. På så sätt kan de utbyta erfarenheter, idéer och tankar. 

 

Förr arbetade vi i åldersintegrerade klasser (åk 0-2) och då använde vi oftare lek i 

undervisningen. Det var inte bara för att klassen var åldersblandad. Vi fick inspiration av 

varandra i arbetslaget. (lärare, grupp 3) 

 

Lekmiljö 

Samtliga grupper tar upp klassrumsmiljön som ett hinder till lekpedagogik i skolan. De 

menar att små och dåligt lekanpassade lokaler och stora barngrupper gör det svårt att använda 

sig av lek inomhus. De menar att det är lättare att leka utomhus då utemiljön inte begränsar 

lekmöjligheterna.  

 

Det finns för lite utrymme för lek i klassrummet. Förr hade vi tillgång till både grupprum och 

lekhall men nu kan vi inte använda dem längre. (lärare, grupp 2) 

 

En pedagog berättar om ett studiebesök i en engelsk skola. Där var klassrummen möblerade 

på ett helt annat sätt och de hade plats till lekhörnor, skapande verkstäder, lässoffor, 

samlingshörna m.m. De använde inte egna bänkar till möblering utan hade istället arbetsbord 

som lätt kunde flyttas om för en mer flexibel lösning. 
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Föräldrar 

Pedagogerna tar upp att föräldrar kan vara ett hinder till lek i skolan. De menar att det finns 

föräldrar som är negativt inställda till ett lekpedagogiskt arbetssätt i skolan.  

 

Jag har haft föräldrar som undrar vad barnen egentligen lär sig i skolan, som har ifrågasatt 

mitt arbetssätt. Många föräldrar pressar sina barn att prestera och vill att de bara jobbar i 

böcker så att de ser att barnet jobbar. (lärare, grupp 4) 

 

De menar att föräldrarna själva var elever som gick på skolan för 30 år sedan. Den syn som 

föräldrarna har på undervisning är färgad av hur deras egen skolgång såg ut då de allra flesta 

efter avslutad grundskola inte har vistas i skolmiljö. Av den anledningen kan det vara svårt 

för föräldrarna att förstå nya undervisningsmetoder. 

 

Fortbildning 

I våra intervjuer framkommer det att pedagogerna anser att det finns ett behov av fortbildning 

inom lärarkåren.  

 

Det hade varit bra om vi kunde få mer tips om hur man kan använda lek i undervisningen. 

(lärare, grupp 1) 

 

Många känner att de har brist på idéer och skulle vilja använda exempelvis fortbildningsdagar 

till att lära sig mer om lekpedagogiska metoder.  
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Diskussion  
 
Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka åk 1-3 lärares syn på lekpedagogik i undervisningen.  

Vi är även intresserade av att se i vilka sammanhang som de använder sig av lek i 

undervisningen. 

I vår resultatredovisning framkommer det att pedagogerna tycker att det är viktigt att använda 

lek i undervisningen. Samtliga pedagoger använder lek i undervisningen men med olika 

syften. De främsta användningsområdena för lek är inlärning och paus. 

 

Pedagogernas svar tyder på att de anser det är viktigt med fri lek, men att bara ett fåtal 

använder fri lek i undervisningssyfte och då endast under speciella utedagar. Däremot uppger 

samtliga pedagoger att de använder styrd lek i undervisningen.  

 
De hinder som pedagogerna kan se för lekfrämjande utveckling i undervisningen är främst 

utrymmesbrist, stora barngrupper, brist på samarbete och i viss mån föräldrars negativa 

inställning till lekpedagogik. Vidare anser de att de behöver fortbildning i lekpedagogiska 

metoder. 

  

Pedagogerna nämner att de gör skillnad på hur mycket lek de använder i förhållande till i 

vilken årskurs barnen går. Ju äldre barnen är, desto mindre lekpedagogik använder 

pedagogerna.   

Vi kan även tyda att det syfte leken har i undervisningen ser olika ut beroende på årskurs. I 

ettan använder lärarna mycket inlärningslek. I tvåan och trean är det vanligare att de använder 

lek för att göra paus mellan arbetspass. 

 

Pedagogerna använder även lekpedagogik olika mycket för olika barn. De menar att barn i 

behov av särskilt stöd oftare får lekpedagogiska arbetspass än de andra barnen i klassen.  

Vi tyder det som om de är överens om den individuella skillnaden. Barn i behov av särskilt 

stöd får leka mer än de andra men då på individnivå. På gruppnivå anser pedagogerna att det 

är jobbigt att genomföra lekaktiviteter när det finns barn i gruppen med t.ex.  

koncentrationssvårigheter. 
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Inledning 
 
I vår diskussion kommer vi att belysa det vi anser vara viktigast och mest intressant från 

resultatdelen. Vi har delat in diskussionen under tre huvudrubriker och vi har för enkelhetens 

skull valt att använda samma rubriker som i resultatdelen. 
 
 

Pedagogers syn på lek i undervisningen 
 
Våra pedagoger menar att lek främjar inlärning. Lek bidrar till ett varierat lärande. Eleverna 

kan genom leken bearbeta det de har lärt sig. 

Leken kan användas i olika syften, som inlärningsstöd eller paus.  

Det verkar som om viljan finns för att använda lek i undervisningen men pedagogerna tar upp 

olika faktorer som negativt påverkar lekpedagogik. Några av de yttre faktorer tar vi upp i 

denna del av diskussionen. 

 

 
Hinder till lek i undervisningen 
 
Samarbete  

Pedagogerna menar att mer samarbete mellan olika pedagoger skulle kunna främja till en mer 

lekvänlig undervisning. Några pratade om hur det var tidigare, då de arbetade 

åldersintegrerat. De menar att när tre olika pedagoger, en förskolelärare, en fritidspedagog 

och en klasslärare, arbetar tillsammans i ett arbetslag bidrar det till en bättre pedagogisk 

verksamhet med mycket mer lek. 

 

Lillemyr (2002) skriver att det är viktigt att pedagoger för diskussioner med andra pedagoger 

om olika aspekter på barns lek. Det är även viktigt för pedagogen att samarbeta med 

föräldrarna. Lillemyr menar vidare att diskussionerna är viktiga för att behandla leken som 

fenomen, vilka funktioner leken har för barn, men även vilken som är lekens pedagogiska 

värde. Vi tolkar det som att det kan vara så att ett samarbete mellan lärare med olika 

pedagogisk bakgrund kan främja lek i skolan då de alla tillför olika synsätt på barn och lek i 

undervisningen. 
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Lekmiljö 

I vår undersökning menar pedagogerna att ett hinder till lek i skolan är den fysiska lekmiljön. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att den pedagogiska miljön är en viktig 

faktor för barns utveckling och bör vara utformad så att barnens allsidiga utveckling främjas.  

Pedagogerna i våra intervjuer menar att stora barngrupper i små lokaler påverkar 

lekpedagogik i undervisningen negativt. Vi tolkar resultatet som att pedagogerna anser att de 

kan använda lekpedagogik mer i undervisningen om de hade haft tillgång till större och/eller 

fler lokaler. 

 

En av våra pedagoger hade varit på studiebesök i England och beskrev hur klassrumsmiljön 

såg ut där. Det visade sig att miljön skilde sig stort från de traditionellt utformade svenska 

klassrummen. De engelska klassrummen var utformade för att främja till lek och var 

möblerade på helt andra sätt än de svenska klassrummen. Det fanns inte bänkar utan man 

använde arbetsbord där flera barn fick plats och som lätt kunde flyttas om. 

 

Även Lindqvist (1996) beskriver engelska klassrums lekmiljöer. Enligt de engelska 

pedagogerna bör det finnas lekhörnor med olika innehåll i klassrummet. Men det är viktigt att 

det är könsneutrala lekmiljöer så att flickor och pojkar leker tillsammans.  

Lindqvist berättar vidare att det inte bara är lekhörnor som finns med utan även ställen i 

klassrummet som främjar till läsning, experiment, avkoppling, matematik m.m. 

 

Föräldrar 

I vår studie har vi kunnat urskilja att pedagogerna anser att vissa föräldrar är negativt 

inställda till lek i undervisningen och att detta kan vara ett hinder till lekpedagogik. 

Av detta drar vi slutsatsen att pedagogerna anser det vara viktigt att föräldrarna stödjer deras 

undervisningsmetoder. 

 

I Moyles (1994) skriver Audrey Curtis att föräldrar accepterar att deras barn leker, men få 

inser att barn lär genom leken. Även de föräldrar som förstår lekens värde har enligt Curtis 

svårt att förstå att lek bör ha en central plats i den pedagogiska verksamheten. 

Man kan legitimera leken i skolan om man kan påvisa att barn lär sig genom lek menar 

Lillemyr (2002). Men först bör pedagogerna få utbildning, både teoretisk och praktisk om hur 

barn lär genom lek. Därefter är det lättare att med lekpedagogiska teorier som stöd möta 

föräldrar i samtal om lek i undervisningen.  
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Fortbildning 

Pedagogerna säger att de skulle vilja ha fortbildning i lekmetoder. De vill ha nya idéer om 

hur de kan använda lekpedagogik i undervisningen. Welén (2003) menar att lärarstudenter 

inte bara bör utbildas teoretiskt om hur viktig leken är för barns kunskapsutveckling utan 

även praktiskt få lära sig olika lekpedagogiska metoder. Vårt antagande är att även 

yrkesverksamma lärare behöver utbildning så att det inte blir en klyfta mellan ”gamla” och 

”nya” lärare i hur de använder lekpedagogik i skolan. 

  

Pedagogers användning av lekpedagogik 
 
Hur använder pedagogerna lekpedagogik i undervisningen? I vilka sammanhang passar det 

med lek? Vi tolkar resultatet som framkom som om informanterna menar att lek går att 

använda i alla ämnen och i de flesta sammanhang. De sa att speciellt i matematik och språk 

använde de regelbundet lekpedagogiska metoder.  

 

Fri lek eller styrd lek  

Fri lek tolkas av de flesta forskare och pedagoger som lek utan pedagogers medverkan och 

utan ett specifikt syfte i undervisningen. Lindö (2002) menar att fri lek är lustfylld och föds i 

stunden på barnens initiativ. Styrd lek är när pedagogen initierar leken så att den övergår till 

att vara ett lekfullt arbete. 

Som vi belyste i forskningsbakgrunden menar vissa forskare att både fri lek och strukturerad 

lek bör finnas med i undervisningen. Andra forskare håller inte med. De menar att endast den 

styrda leken har ett berättigande i undervisningen då den är hjälp till inlärning. 

Forskning visar att den fria leken inte är synlig i klassrummen. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) skriver att fri lek i skolans värld endast sker på rasterna och i viss 

mån på fritidshemmet. I Lindqvists (2002) bok kan man läsa om olika pedagogers syn på fri 

lek där en pedagog menar att den fria leken handlar om att samarbeta och att barnen får träna 

sig att skapa olika regler. Vår studie antyder att fri lek inte används i undervisningen. Det 

verkar vara ett dilemma för pedagogerna då de uppger att de vill använda fri lek. 

Som skäl till att den fria leken inte används uppger pedagogerna att det inte finns plats i 

klassrummet för den fria leken och att barngrupperna är för stora.  
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Barn i behov av särskilt stöd 

Samtliga grupper i vår studie tar i intervjuerna upp lekpedagogik i samband med barn i behov 

av särskilt stöd. Vi hade inte i någon intervju initierat frågan men det visade sig att 

pedagogerna själva anser det vara viktigt i diskussionen. De menar att barn i behov av särskilt 

stöd oftare får använda lekpedagogiska metoder i inlärningssituationer, men då oftast på 

individuell nivå. Grupplek ser de som svårt när de har barn i behov av särskilt stöd i 

barngruppen. Vi har i vår studie sett två huvudsakliga skäl till detta. Det första är att många 

av dessa barn har svårt med lekkoder och att ta sig in i leken, det andra är att lek oftast spårar 

ur och blir stökig och ostrukturerad 

  

Kadesjö (1992) skriver hur barn med koncentrationssvårigheter kan ha svårt med situationer 

då de måste fungera i grupp. Han skriver: 

 
För att fungera väl i en grupp krävs just det som barnet har svårt för, nämligen att man klarar att vänta på 

sin tur, att man kan ställa om sig till en ny aktivitet som gruppen initierar och samtidigt kan välja bort de 

många ovidkommande impulser som varje aktivitet i grupp med andra skapar. (s. 43) 

 

 

För andra barn är problematiken att de inte förstår lekkoder. ”Alla barn förstår inte 

leksignalen utan tar allt bokstavligt. Bråkleken blir då hotfull. Språkleken blir felsägningar. 

Låtsasleken kapsejsar därför att allt tas ”på riktigt”, ( s. 90) 

menar Knutsdotter Olofsson (1987). Hon skriver vidare att det finns flera olika orsaker till att 

barn har svårigheter med lek. Dessa orsaker kan vara emotionella svårigheter, 

kommunikativa svårigheter och sociala svårigheter. 

Lekforskare är överens om att barn tränar turtagande, samarbete och sin sociala förmåga i 

leken. Vårt antagande är att vissa barn i behov av särskilt stöd har svårt med just dessa bitar 

och kanske mer än andra barn behöver leka i grupp. 
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Avslutande diskussion 
 
Genom vår studie har vi fått insikt i hur dagens pedagoger ser på lek i undervisningen och hur 

de använder lekpedagogik i undervisningen. Vi har sett att pedagogerna upplever ett dilemma 

då viljan att använda lek finns men olika faktorer hindrar leken.  Som framtida 

yrkesverksamma lärare kan våra nyvunna kunskaper förhoppningsvis hjälpa oss att 

överbrygga en del av dessa hinder då vi har sett vilka faktorer som negativt kan inverka på ett 

lekpedagogiskt arbetssätt. 

 

Vi fann inte mycket litteratur om lekpedagogik i skolan och än mindre om de olika aktörernas 

syn på lek i undervisningen och vi anser att det är intressant att det finns så lite litteratur om 

ämnet. Vi börjar få en förståelse för varför det som står i teorin inte alltid går att genomföra i 

praktiken, då vi har blivit upplysta om de hinder som de praktiserande pedagogerna känner 

att det finns. 

Forskning visar att lek i undervisningen är viktigt, i styrdokumenten finns lek med som en 

viktig faktor i barns lärande men lekteorierna har inte implicerats i verkligheten, i 

undervisningen. Det verkar som om de teorier och metoder som finns om lekpedagogik inte 

har nått fram till de pedagoger som skall använda dem.  

I vårt forskningsresultat framkommer det att pedagogerna anser att det är för lite lek i 

undervisningen. I samtalen menar de att lek är en bidragande faktor till barns 

kunskapsutveckling och att lek är en hjälp i barns inlärningsprocess, men att de ser olika 

hinder för att själva kunna vidareutveckla sin lekpedagogik. 
 
Wood och Attfield (1996) visar på studier att pedagoger har teoretisk kunskap i lekpedagogik 

men på grund av både yttre faktorer samt brist på metodiska kunskaper använder de inte lek i 

den utsträckning som de skulle vilja. De yttre faktorer som hindrade lekpedagogisk 

undervisning är liknande som våra informanter tar upp i vår undersökning som gruppstorlek, 

klassrumslayout, lekmiljö, samarbete och föräldrar 

Intressant nog menade de engelska pedagogerna att en annan faktor som hindrade 

lekpedagogiskt arbetssätt är att de inte hade tid till observation, diskussion och reflektion i 

leksammanhang och att detta påverkade den lekpedagogiska verksamheten negativt.   
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The teachers found it difficult to understand patterns of learning and activity in play because they did not have 

time to observe, discuss and reflect, and feed their understanding into subsequent planning. (Wood & Attfield, 

1996, s.11) 
 
Vi anser att tid till observationer, diskussioner och reflektioner skulle kunna främja ett 

lekpedagogiskt arbetssätt. Genom observationer ser pedagogen hur barn lär. Genom 

diskussioner med andra pedagoger delar de med sig av lärdomar och kan utveckla idéer som 

gagnar lekpedagogik i undervisningen. Slutligen genom reflektioner, exempelvis genom att 

skriva loggbok, kan pedagogen se sitt eget lärande. Men var skall de redan tidspressade 

pedagogerna finna tid till detta? Detta kan vara ett dilemma för pedagogerna och skulle 

kunna ligga som underlag till diskussion och vidare forskning. 

 

Som vårt resultat visar menar pedagogerna att det finns åsikter hos vissa föräldrar om att lek 

inte är berättigat i klassrummen. Det vore intressant att veta vad dessa åsikter grundar sig på. 

Ett förslag från oss till vidare forskningsarbete är att undersöka de olika aktörernas (föräldrar, 

elever, rektorer m.fl) syn på lek i undervisningen.  
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Bilaga 

 

 

 
 

Intervjufrågor 19/5                               
 
 
 

Frågor: 
 
  Vad gör ni nu i slutet på terminen? Har ni planerat någon speciell aktivitet 

tillsammans med eleverna? (klassresa, klassfest, föräldrar och barn 
sammankomst…) 

 
   Hur ser du på lekens plats i skolan och undervisningen? (Kan man 

använda lek i undervisningen? Om du använder lek i undervisningen i 
vilket syfte använder du det?) 
 
I vilka sammanhang använder du lek i undervisningen?  

  
 Kan du ge exempel på hur du använder lek?  
 

Använder du både fri och strukturerad lek? (Beskriv hur du använder fri 
lek/strukturerad lek!) 

 
Finns det hinder till lek i undervisningen? (Vilka är de?) 

 
 Sammanfattningsvis, vilken är relationen mellan lek och undervisning? 
 
 Har ni något att tillägga? 
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