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Förord 
Detta arbete är utfört av Hanna Eriksson och Josefine Eriksson. Detta är vårt självständiga arbete. Vi 

vill tacka alla informanter som ställt upp i intervjuer och vi vill också tacka vår handledare som hjälpt 

oss i processen. Genom vårt samarbete har vi tillsammans gjort denna studie. Vi har delat upp arbetet 

och har hjälpt varandra genom alla delar. Samarbetet oss emellan har fungerat bra och vi har hjälpt 

varandra genom hela uppsatsskrivandet.  Vi är lika mycket pålästa och har tagit lika stort ansvar och 

diskuterat och reflekterat både över telefonen men också genom datorn över saker som behöver 

ändras eller förbättras, vilket har skapat denna C-uppsats. Vi har tagit tillvara på varandras styrkor 

och kompletterat varandra bra. En av oss är bättre på att formulera sig på rätt sätt och den andra har 

lättare att hitta intressanta artiklar och få en förståelse för dessa och se till att det passar i uppsatsen. 

Intervjuerna vi genomförde delades upp och vi intervjuade två förskollärare sam två fritidspedagoger 

vardera.  



 

Abstrakt  

Denna studie är en kvalitativ studie där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår 

datainsamling. Vi har låtit oss inspireras av fenomenografin som analysmetod, inom fenomenografin 

ser man på människans uppfattningar av sin omvärld vilket var en väsentlig utgångspunkt för vår 

studie där vi ville ta del av informanternas uppfattningar kring lekens roll för lärandet. Vi vill även 

veta om man enligt våra informanter kan använda leken som ett pedagogiskt verktyg. Materialet vi 

tagit fram är med hjälp av åtta pedagoger som vi intervjuat utifrån en semistrukturerad 

intervjumetod, vilket betyder att vi använt oss av mer öppna frågor i vår intervju. Vi har i vår 

bakgrund tagit fram tidigare forskning där det framgår att leken har en betydande roll för barnens 

utveckling och lärande samt att pedagogernas roll i verksamheterna är viktig för att vägleda barnen i 

deras lek och för att uppmärksamma det lärandet som sker i leken. Det har även framkommit utifrån 

den tidigare forskningen att miljöns utformning kan ha en betydande roll för de lärande som sker. 

Vårt resultat visar på att pedagogerna har en betydande roll i lärandet i leken då den uppfattas som 

ett verktyg i verksamheten. 

 

Nyckelord: lek, pedagogers roll, miljö, pedagogiskt verktyg 
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Inledning 
Vårt fokus är att beskriva hur pedagoger uppfattar det lärande som kan ske i leken. Detta är något 

som vi båda är intresserade av att ta reda på mer kring och ett ännu större intresse har växt fram i 

och med våra tidigare erfarenheter av att arbeta med barn både i förskoleklass samt inom 

fritidshemmet. Vi har märkt att mycket fokus både i fritidshemmet samt i förskolan läggs på att 

pedagogerna ska hålla sig inom de ramar och regler som satts upp i och med att de båda 

verksamheterna har blivit en del av läroplanen. Leken är en stor del av barnens liv och i leken 

utvecklas barnen på många plan så som socialt och identitetsmässigt. Leken står ofta i centrum i 

dessa verksamheter, men hur uppfattar pedagogerna det lärande som sker i leken?  

Barnens rätt till att få ha en fritid och leka har inte alltid varit lika självklar som den är idag. Øksnes 

(2011) skriver om lekens framväxt och under industrialismen så ansågs barnen höra hemma i 

gruvorna där de tillbringade sina dagar med att arbeta. Barnen hade ingen fritid eller tid till lek. 

Men det var också under industrialismen som de började förstå värdet i att låta barnen leka och ha 

rätt till en fritid, en ny syn på leken utvecklades. De flesta började inse att barnen hade stor nytta 

av leken. Øksnes skriver att då leken och lekens betydelse för barns utveckling blev väldigt viktig 

att bevisa under förra århundradet så ville man också koppla leken till att den i huvudsak 

utvecklade barnens grovmotorik och var betydande för barnens fysiska välmående och detta för 

att de skulle kunna koppla fördelar med leken mot att barnen fortfarande var ämnade att arbeta 

inom industrin. Leken var alltså viktig för att rusta barnen inför arbetslivet, rent fysiskt och 

grovmotoriskt. Men efter andra världskriget och fram till idag har de sett en annan utveckling i 

tänkandet kring lekens betydelse för barnen. Leken fick ett annat fokus efter andra världskriget det 

fokuserades mer på den kognitiva utvecklingen hos barnen i samband med leken. Senare pratades 

det om att leken hade stor vikt i hur barnen utvecklas socialt samt byggde på de moraliska 

förmågorna som ledde till att vi idag ser leken som ett viktigt redskap där barnen utvecklar sin 

kreativitet, självständighet, ansvar, empati och många andra viktiga egenskaper som vi idag i den 

kultur vi lever i värdesätter högt. Leken skulle av barnen ses som något frivilligt och roligt men 

samtidigt så ville de se att ett visst lärande skedde i samband med leken. Leken skulle ha betydelse 

för barnens lärande och utveckling.  Leken är idag en stor del av ett barns liv och leken kan även 

användas på ett lustfyllt sätt att lära sig nya saker som kan vara utvecklande för barnen. Skolverket 

(2011) lägger stor vikt vid att fritidshemmet samt förskoleklassen ska erbjuda lek i undervisningen, 

detta för att eleverna ska få utveckla sin kreativa sida, bli bättre på att kommunicera med andra 

barn samt vuxna och även bli bättre på att samarbeta och få möjlighet att skapa sin egen identitet. 

Skolverket (2014) menar att det är viktigt att pedagogen har en tydlig roll när barnen leker. Det kan 

vara allt från att stödja barnen att ta sig in i leken, till att tillföra något nytt till leken för att hjälpa 

barnen att utveckla den. Lek är enligt Olofsson (2003) en inbjudan till nya erfarenheter och 

upptäckter och barnen får chans att utöva sin kreativitet.  

Vårt fokus i denna studie är att utifrån åtta pedagogers uppfattningar ta reda på om leken spelar 

någon roll för lärandet. Leken är en stor del av barnens liv och i leken utvecklas barnen på många 

plan, både socialt och identitetsmässigt. Leken står ofta i centrum i dessa verksamheter men hur 

ser pedagogerna på det lärandet som sker i leken och kan pedagogerna använda leken som ett 

pedagogiskt verktyg i sin verksamhet? 
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Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vad tidigare forskning säger om lek och det lärande 

som sker i leken. Vi har valt att dela in bakgrunden med olika teman för att det ska bli mer 

överskådligt. Vi har valt områden som handlar om ämnet lek, lärande, pedagogens roll samt 

miljöns betydelse, vilka var väsentliga för det problem och syfte vi har i vår studie. 

Lek och lärande som pedagogiskt verktyg  

Lek ses enligt Olofsson (2003) som både på riktigt och på låtsas. Lek innebär och att man får både 

närhet och distans, man upplever saker men ändå inte på riktigt. Lek kan också ses som att man 

gör saker på riktigt och leken blir det man skyller på, “vi leker bara”. När man leker så rinner tiden 

iväg och man är inne i annan “värld”. Lek är också både på allvar och samtidigt glädjande. Lek är 

enligt Olofsson en inbjudan till nya erfarenheter och upptäckter.   

  

I Tellervo Hyvonen (2011)studie från 2011 ville hon ta reda på olika lärares uppfattningar om lek i 

skolan och förskolan i Finland. Hon ville ta reda på hur lärarnas roll i leken såg ut och hur de 

tänker kring lek. I studien intervjuas 14 lärare, både män och kvinnor och i studien framgår det att 

något som är värdefullt för barnens utveckling är att de varierar lekarna de lekar samt att rollekar 

är väldigt givande då barnen ofta leker och praktiserar sina egna upplevelser i verkliga livet. Att få 

vara kreativ, träna samarbete och samverka med andra kompisar är ett sätt att arbeta med barnen 

för att skapa olika perspektiv på lek. Vidare beskriver lärarna att barnen inte behöver så mycket 

material, utan att barnen med hjälp av sin fantasi kan hitta saker i sin omgivning som de kan 

använda till sin lek. Det kan till exempel vara stenar och pinnar i skogen och genom ting kan 

barnen med hjälp av sin fantasi och kreativitet hitta på en lek eller aktivitet. Att känna glädje och 

ha kul är en viktig del för leken och lekens utveckling.  Några lärare i studien tyckte också att det 

är viktigt att låta barnen ha så naturliga saker att leka med som möjligt och att låta barnen leka och 

låta barnen var barn. Lekar som är populära är, fotboll, leka polis, turtagningsspel och fri lek där 

barnen kan träna den sociala biten, känna känslor och ha kamratskap med andra barn. Att ha kul 

är viktigt då skolan ska vara en plats där man kan ha kul och barnen ska känna sig trygga.  

Edenhammar & Wahlund (2000) menar att de olika delarna i leken binds samman till en helhet och 

då denna helhet blir en självklarhet i mångas ögon så kan det ibland vara svårt att se hur viktig 

varje del i helheten av leken är viktig för barnens utveckling. De menar också att leken är viktig för 

barnen och menar på att leken hjälper barnen att förstå och kunna hantera sin omgivning. Det är i 

leken som barnen utvecklar många förmågor. De upptäcker vilka deras styrkor och svagheter är 

samt att de utvecklas socialt, emotionellt och intellektuellt. Sundsdal & Øksnes, (2015) menar att 

leken i sig har ett egenvärde för det enskilda barnet och att deras självkänsla, glädje, lycka och nöje 

är kopplad till leken. Engdahl, K(2014) skriver om leken och att det är en rättighet för barnen. 

Lekens betydelse har växt sig fram i historien och att den idag har fått tagit stor plats som en 

obligatorisk del för barnen i skolans läroplan och styrdokument.  Engdahl (2014) beskriver också 

att barnen lär sig genom leken och att stor vikt ligger vid den sociala utvecklingen som barnen får 

genom leken.  

 

 Enligt Greve, A & Løndal, K (2012) ökar leken barnens kunskaper inom språk, kultur, social 

kompetens, fysiska kompetenser och även till en ökad tal förståelse. Författarna poängterar också 

att fritids och förskolan har till skillnad från skolan mer lek och praktiskt lärande i sin verksamhet 
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medan skolan fokuserar på det teoretiska lärandet. Leken främjar barns utveckling samt lärande 

och pedagogerna har en läroplan och vissa mål att följa. Därför har många av de aktiviteter som är 

planerade ett syfte för att just öka lärandet hos barnen. De finns olika teorier kring leken som ett 

fenomen och hur leken kan tänkas uppstå och i de flesta fall så återfinns en koppling mellan leken 

och lärandet. Engdahl (2014) skriver att när skoldagen är slut så upphör inte lärande tillfället för 

barnen som närvarar på fritidshemmet.  

 

 Pedagogers olika arbetssätt 

 

Tellervo Hyvonen (2001) beskriver i sin studie att något som pedagogerna beskriver hur man kan 

använda sig av leken är spel. Två pedagoger från studien använder spel i syftet att lära barnen de 

färdigheter man får utifrån att spela ett spel och kan då utnyttja leken till det, ur ett pedagogiskt 

syfte. De använder sig av många olika typer av spel i sin verksamhet där de får träna på olika 

färdigheter. Olika spel så som pussel, minnesspel och spel som tränar minnet. En av pedagogerna 

beskrev ett spel som de använde sig av i sin verksamhet, ett spel där barnen fick stor användning 

av sitt minne. Spelet handlade om människokroppen, de använde spelet även i lärandesyfte för att 

prata om människokroppen och spelet blev ett enkelt verktyg i lärandet om kroppen. En annan 

lärare i studien berättade att de i sin verksamhet även använder spel till att träna logiskt tänkande, 

öka kunskaper inom språk, siffror, färger och symboler.  

 

Alatalo (2017) intervjuade i sin studie 8 verksamma pedagoger i Sverige som arbetar i förskoleklass 

där hon med hjälp av dessa intervjuer vill ta reda på hur dessa pedagoger ser på undervisning och 

lärande. Samtliga förskollärare i studien tycker att leken är en av de viktigaste delarna i 

förskoleklassen. Lärarna beskriver att den fria leken är en del av undervisningen för att barnen 

behöver använda sin fantasi, men även lek som pedagogerna leder är viktigt för eleverna. Genom 

leken menar pedagogerna att barnen lär sig olika färdigheter som de har nytta av i livet. Lärarna i 

studien nämnde att barnen redan i samlingen tillsammans med de andra barnen och pedagogerna 

tar lärdom i många saker bara genom att de pratar, diskuterar och går igenom dagen. De nämner 

också att de använder sig av olika typer av ramsor i sin undervisning, dessa ramsor används med 

ett syfte. De kan t.ex. vara klappramsor där barnen tränar minne och motorik. De använder sig 

också av spel där mycket matematik står i fokus samt av en hel del språklekar. Pedagogerna i 

studien är noga med att poängtera att barnen lär sig genom leken och allt barnen gör har ett 

undervisningssyfte även om det “bara” är en lek. Lärarna i förskoleklassen betonar att lek i 

förskoleklassen är en stor del och nämner också att det är svårare att leka i skolan. En av lärarna i 

studien upplevde att man nästan inte leker alls i skolan vilket hon tycker var tråkigt då även 

skolbarn behöver lek. Att gå i förskoleklass tycker de är en viktig del för barnen för att de ska få 

chansen att förbereda sig för skolan och att man varvar lek med andra uppgifter är bra för barnen 

för då både leker man in olika lärande och har andra uppgifter som förbereder barnen på 

skoluppgifter som kommer under skolåren. Förskollärarna hade en filosofi att man lär 

tillsammans, lärarna jobbade tillsammans med barnen för att de tycker att genom lek och aktivitet 

med barnen så lär man av varandra. 

Pedagogers roll för lärandet i leken 

Olofsson (2003) menar på att det som pedagog är det viktigt att veta vilken roll man har i 

förhållande till barnens lek. Lek kan ses både inifrån och utifrån. Om man ser leken utifrån utan att 
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förstå signalerna som leken tillför kan lek ses som bråk, slagsmål, högljutt och ibland obegripligt. 

Förstår man däremot signalerna i leken så kan leken vara meningsfull och ha en betydelse för 

människan. Ser man på leken inifrån så är leken ett redskap för olika känslor och har en 

meningsfullhet där man får använda sin inre fantasi. Olofsson menar att vad man än leker så leder 

det till olika känslor hos barnen, både positiva glada känslor och mer allvarliga känslor.   

  

Pedagogernas medvetenhet om hur de kommunicerar med barnen, både hur de talar med barnen 

samt hur de tar till sig av det barnen säger är viktigt enligt Pihlgren (2015). Detta har stor betydelse 

för barnens lärande. Pihlgren menar på att om man kontinuerligt har en öppen och reflekterande 

dialog med barnen så kan de komma att utvecklas både socialt samt intellektuellt. Højholt (2015) 

skriver om den typ av lärande som sker på fritidshemmet och det som skiljer sig från det mer 

aktivt medvetna och styrda lärandet som sker under den obligatoriska skoldagen. Enligt 

pedagogerna själva skriver Højholt att pedagogerna på fritidshemmet är mer deltagande i det 

barnen gör. Pedagogerna väljer att aktivt delta under barnets vistelse genom att delta i det barnen 

gör eller arbeta aktivt med det som händer mellan barnen i deras integration med varandra. 

Genom detta tillvägagångssätt så bidrar pedagogerna enligt Højholt, till en annan typ av lärande 

än de man kan se i skolan. Ett lärande som är kopplat till barnet, barnets vardagliga liv och deras 

utveckling av ett deltagande i olika sociala sammanhang.   

  

De aktiviteter som görs med barnen ställer krav på personalen menar Haglund (2009) både ur 

utbildningsperspektiv men också kring hur möjligheterna ser ut kring planering och utförandet av 

aktiviteter, både kring fri aktivitet och styrd aktivitet. Pedagoger och annan personal har därför en 

viktig uppgift att kunna skapa en balans kring innehållet i verksamheten, barnen ska både ha kul 

och dra nytta av de olika aktiviteter som utförs och på så vis utvecklas. Haglund poängterar också 

att det är viktigt att försöka se hela barnets tid som viktig, både i skolan och på fritidshemmet. Saar 

et al. nämner också vikten i att pedagogerna är medvetna i sina val. Att ha aktiviteter som har ett 

specifikt syfte är något som blivit viktigt och att de saker de gör för barnen har ett mål. Att vara 

medveten om kvalitetskriterier och de mål som finns för verksamheten gör att man är professionell 

i sitt yrke.  

  

Johansson(2003) har i sin studie intervjuat 105 pedagoger, gjort en enkätundersökning med chefer 

samt observerat 450 barn i förskolan. Johansson, ville med sin undersökning ta reda på hur 

pedagogerna ser på den pedagogiska verksamheten när det gäller små barn och hur de arbetar 

kring detta. Hon följer både barn och pedagoger för att observera olika perspektiv och erfarenheter 

som eventuellt skapas. I studien framkommer det att pedagoger tycker att man ska utgå från 

barnen och lyssna på dem för att se vad de har för behov. Pedagogerna menade på att de erbjuder 

olika samt nya aktiviteter för barnen för att ge dem inspiration, efter de lyssnat på barnen och 

deras önskemål ska de då kunna erbjuda barnen en verksamhet som är anpassad för just den 

gruppen och som dem är intresserade av. Vidare uttrycker de att de vill att pedagogerna ska få 

barnen att känna glädje och att lärandet sker automatiskt utan att de tänker på det genom leken. 

De poängterar också att de ska bidra till att barnen undersöker och vill ta reda på mer bara genom 

att få dem att bli nyfikna och vilja lära sig mer. Tellervo Hyvonen (2011) har också i sin studie med 

lärare kommit fram till att pedagogers roll i lek är att man ska vara tillåtande och ha en social roll. I 

den fria leken ska man som pedagog/lärare observera om barnen behöver hjälp, kolla över leken 
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och se till att barnen är trygga och säkra. Rollen som pedagogerna har är också att låta barnen vara 

aktiva och lära sig men utan att man uttalar några specifika lärandemål som sker i leken, att leka 

eller göra en aktivitet gör att barnen lär sig mer om relationer, turtagning, regler, motorik och 

konstruktioner.  

  

Miljöns betydelse för lek och lärande 

Johansson (2003) skriver att pedagogerna kan använda miljön till “den tredje pedagogen” (s103). 

Genom att skapa en bra miljö i verksamheten påverkas barnens lärande och lek. Olika miljöer är 

bra, genom att ha tillgång till olika material och att jobba med miljön på olika sätt gör att det 

väcker nyfikenhet hos barnen vilket inspirerar dem till att lära sig nya saker. Att ha möbler, 

material och leksaker i olika former och utseende gör att barnen känner lust till att leka. I artikeln 

som Saar, T, Löfdahl, A & Hjalmarsson, M (2012) skrivit så beskriver pedagogerna även där att det 

är viktigt att ha en miljö som stimulerar barnen och ibland bara gör det mysigt för dem. De tycker 

också att det ska finnas bra material samt att det ska vara fina och fräscha rum och det ska vara 

ordning i lokalerna. Även om allt det här kräver att personalen har en god planering och har tid till 

att förbereda allt så hjälper det i ett senare skede när barnen kommer till verksamheten och det 

underlättar arbetet under själva verksamhetstiden för pedagogerna.   

  

       “Ett sätt att skapa miljöer eller områden som uppmuntrar till sociodramatisk lek hos 

förskolebarnen, är att bygga upp lek/lärutrymme. När dessa lek/lärutrymme skapas i 

förskolan eller i skolan, bygger man på barnens intresse för lek och skapar utrymme för 

dessa, vilket gör att barnen kan samarbeta och utveckla mer nyanserade scenarier. “(Isbelle, 

2012, s85)  

  

Vidare beskriver Isbelle att de här lärutrymmena ska innehålla olika slags material, man kan ha 

olika teman. Man kan ha en hörna där man anordnar olika teman, till exempel en bygghörna. 

Beroende på hur miljön är utformad så tränar barnen på olika saker och blir inspirerade till att testa 

nya saker. Pedagogerna ska också ta hänsyn till vad barnen är intresserade av och använda det till 

att skapa nya utrymmen i verksamheten. Pedagogernas roll är också att anpassa miljön efter 

barnens behov och bygga upp miljön där olika lekar kan utspelas.  

Tellervo Hyvonen (2011) skriver i sin artikel om två lärare i skolan som poängterar att det är viktigt 

att läraren tar ansvar och det är läraren som ska utge grunden för lek. Det är läraren som ska 

motivera barnen till lek och miljön är viktig för att barnen ska lära sig nya saker. Även om barnen 

är i samma rum hela tiden så kan läraren skapa nya miljöer i rummet, vilket väcker deras intressen 

och nyfikenhet. En lärare tycker att miljön i klassrum är endast utformad för att sitta ner hela 

dagen vilket inte alla barn kan och det i sig är inte en bra miljö för lärande, eftersom spel, lek och 

andra aktiviteter begränsas. De menar till och med att självkänslan hos barn påverkas av dåliga 

miljöer. I klassrumsmiljön som inte är gjord för mer än att sitta still gör att en del barn känner press 

och känner att de har mer förväntningar på sig från både lärare och andra kompisar, även om 

barnen gör sitt bästa och att det är typiskt för miljön i klassrummet. Utomhus eller på en mer fri yta 

är inte pressen lika stor vilket kanske gör att barnen kan lära sig mer, känner sig mer trygga och 

mindre pressade.   
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     Pedagogers vägledning och kontroll  

Enligt Johansson (2003) behöver pedagoger synliggöra barns lärande och få dem genom sin 

vägledning medvetna om vad de lär sig. De kan öppna upp tankegångarna kring hur de lär och att 

man kan lära sig på olika sätt och det är pedagogernas stöttande som bidrar till ny kunskap. Saar, 

et al.(2012)menar att kunskapsmöjligheter sker hela tiden i verksamheten, i praktiken och genom 

att pedagoger erbjuder barnen olika aktiviteter. På så sätt vägleder dem barnen i olika saker, både 

kroppsligt och mentalt. För att ett lärande ska ske tycker pedagogerna att man som lärare/pedagog 

ska erbjuda olika aktiviteter för att barnen ska ha något att välja på, även om alla aktiviteter inte är 

målstyrda så har ändå alla aktiviteter olika mål och syften. Barnen får själva välja om de vill delta 

eller inte, pedagogerna vägleder barnen genom att vara delaktiga och ge dem olika alternativ.   

  

Pedagoger har även enligt Tellervo Hyvonen (2011) studie en roll i att vägleda barnen i leken och i 

lärandet som sker i leken. En pedagog kan välja att aktivt delta i leken tillsammans med barnen för 

att motivera, ge råd, uppmuntra samt ge feedback till barnen i deras lek. Pedagogen kan också 

kliva in i leken och ge barnen utmaningar samt observera leken på nära håll. En lärare eller 

pedagog som deltar i lek och aktivitet blir en person som motiverar, ger råd, uppmuntrar och ger 

feedback till barnen eller också en person som ger utmaningar, bedömer och observerar.  

Ett sätt att vägleda barnen är enligt Johansson att “pedagogerna följer barnens intentioner så att 

deras erfarenheter och intressen blir synliga. På så sätt kan man utvidga det som barnen håller på 

med, genom att samtala, föreslå och fråga.” (s, 101). Vidare beskriver Johansson att det är viktigt att 

inspirera barnen och uppmuntra dem till att lära nya saker och att göra barnen delaktiga i 

verksamheten, detta gör man genom att fråga barnen för att de ska få en känsla att kunna bidra och 

involveras själva i deras lärande av aktiviteten. De kan själva reflektera över situationen och kanske 

hitta en egen lösning vilket ökar deras kunskaper och blir en del av deras utveckling. Pedagoger 

kan också med hjälp av sin kunskap och erfarenhet anordna särskilda lekar och situationer för och 

med barnen för att skapa ett lärande i leken, både ett medvetet och ett omedvetet lärande.  

Sammanfattning  

Vi har sökt efter och redogör för tidigare forskning i form av artiklar och annan relevant forskning 

som behandlar vårt problemområde där vi ställer oss frågan kring pedagogernas uppfattningar på 

det lärandet som sker i leken. Artiklarna vi tagit fram behandlar områden där vi får ta del av hur 

pedagogerna går tillväga för att vägleda barnen i leken och vad pedagogerna kan behöva tänka på 

i deras arbete. Miljön beskriver pedagogerna har varit en bidragande faktor till att barnen kan ta 

för sig i verksamheterna och vilja leka. Miljöns utformning har enligt flera pedagogers resonemang 

en stor roll för att barnen kan tillämpa sig leken som ett lärande och det är pedagogernas uppgift 

att utforma de lokaler de har att tillgå på ett sätt som bjuder in till lek och tillåter barnen att 

använda sin fantasi och kreativitet för att kunna utvecklas. Att lyssna till barnen är återkommande 

och en viktig del när man ska utforma sin verksamhet och miljön kring den barngrupp man arbetar 

med. Enligt pedagogers beskrivningar har pedagogernas roll i leken en viktig funktion men också 

att det är viktigt att pedagogerna inte missbrukar den rollen, de beskriver också att det är viktigt 

att pedagogen inte blandar sig i en lek som är pågående och fullt fungerande om de inte behövs då 

detta kan bidra till att leken inte utvecklas vidare. De gånger som pedagogen ska blanda sig i leken 

resoneras av forskningen om barnen behöver hjälp för att få leken att fortgå eller om någon inte 

kommer överens med de andra. Pedagoger kan också finnas där för är de barnen som har svårt att 
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ta sig in i en lek med andra barn. Där får pedagogen använda sin professionalitet och hjälpa dessa 

barn att ta sig in i leken och gemenskapen. Enligt forskning uppfattar också pedagogerna de har en 

roll i att få barnen känna sig trygga både i gruppen, med pedagogen och med sig själv. Men att 

alltid finnas i närheten av den pågående leken och där som ett stöd för barnen är viktigt för att 

barnen ska känna sig trygga. Något som är återkommande i den tidigare forskningen är 

pedagogernas inställning till leken som ett lärande och att deras inställning är mycket positiv. De 

flesta uttrycker att de ser ett lärande som sker i samband med att barnen leker. Resultatet av vår 

tidigare forskning som vi tagit del av kring lek utgör grunden till vår undersökning och därför 

kommer vi genom vår problemställning att ha detta i åtanke när vi utför vår studie om pedagogers 

uppfattningar om hur man kan använda leken som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten för att 

gynna lärandet.   
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Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att beskriva åtta pedagogers uppfattningar om lekens roll för lärande. 

Frågeställningar: 

Dessa frågeställningar har vi utgått ifrån och utifrån dessa har vår studie växt fram. 

 

-Hur beskriver pedagoger/förskollärare lek som ett pedagogiskt verktyg? 

 

- Hur ser pedagogerna/förskollärarna på sin egen roll i lek? 

 

-Spelar utformandet av miljön någon roll för att ett lärande ska se? 
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Metod 

Analysmetod 

Fenomenografin - Det kvalitativa angreppssättet 

Vi har valt att inspireras av teorin fenomenografi, då den teorin passar in på vår studie. Vi har 

genomfört kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. ”Fenomenografi är inriktad på att 

beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld.”(Johansson, K & Dahlgren, L 2017, s162). 

Fenomenologin skapades av Edmund Husserl och teorin utgår från att det är individerna själva som 

får en bild av verkligheten och de är vi människor som själva upplever världen och skapar en 

verklighet utifrån det. (Thornberg, R & Fejes, A (2015). Man vill genom denna metod ta reda på hur 

människor ser på sin omvärld. Man vill veta innebörden av de saker som eleverna lär sig, hur 

människor uppfattar sin omvärld. Man studerar människors uppfattningar och vill genom detta 

kunna beskriva olika variationer av dessa uppfattningar.  Men väljer att använda sig av andra 

ordningens perspektiv vilket innebär att man väljer att beskriva hur något upplevs. Stukát (2014) 

beskriver att man i denna studie använder sig av kvalitativa intervjuer med relativt öppna frågor där 

man ber personen man intervjuar beskriva vad denna har för uppfattning av ett visst fenomen.  

Vi har analyserat våra intervjuer utifrån det informanterna säger sig uppfatta gällande leken och om 

leken har någon roll i lärandet, detta studerar vi utifrån vår problemställning och våra frågeställningar 

i studien.  

 

Intervjuer i en kvalitativ studie 

I vår studie ville vi undersöka åtta pedagogers uppfattningar om det lärande som sker i leken. För att 

vi ska kunna ta del av pedagogernas uppfattningar har vi valt att genomföra intervjuer. Vår studie är 

en kvalitativ studie där fokus läggs på att undersöka människors tankar, handlingar och samspel. Vi 

har valt att genomföra denna kvalitativa studie med hjälp av intervjuer för att få ta del av 

pedagogernas uppfattningar om det lärande som sker i leken. Ahrne, G & Zetterquist, U (2015) 

beskriver att man i kvalitativa intervjuer få fram material som har betydelse för undersökningen och 

det är då lättare att få det genom intervjuer. ”Genom att fråga andra människor om exempelvis vad de gör 

eller hur de upplever ett fenomen kan forskare och studenter få de nödvändiga kreativa uppslagen till sitt 

fortsatta arbete”( Ahrne, & Zetterquist, s34). Vi använde oss av semistrukturerade frågor under våra 

intervjuer för att kunna anpassa frågorna efter varje enskild situation och för att det också ger 

utrymme för eventuella följdfrågor som kan dyka upp under intervjun. (Ahrne & Svensson 2015) 

Dessa öppna frågor som vi valde att använda oss av bjuder in informanten till en eventuell dialog och 

informanten får också en större möjlighet att förklara sina egna uppfattningar. Detta nämner Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne (2015) är en fördel med att använda sig av kvalitativa metoder när man kan 

anpassa frågor och ordning efter situationen man befinner sig i. 

”Det är sällan det räcker med att intervjua en eller ett par personer. Men redan om man 

intervjuar kanske sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man fått ett 

material som är relativt oberoende av enskilda personers väldigt personliga uppfattningar om 

till exempel förhållanden på arbetsplats eller i ett bostadsområde”( Ahrne & Zetterquist, s 42). 
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Urval 

Vår studie går ut på att höra utifrån våra intervjuer hur pedagogerna uppfattar lekens roll för lärande 

och vi har därför valt att intervjua fyra verksamma och erfarna fritidspedagoger samt fyra verksamma 

och erfarna förskollärare. Alla åtta pedagoger jobbar på kommunala skolor belägna i Mellansverige. 

Vi har valt både fritidsverksamhet och förskoleklass därför att vi vill få en större trovärdighet i vår 

insamlade data samt för att skapa en så stor bild som möjligt över lekens roll för lärandet utifrån två 

verksamheter som skiljer sig från varandra men som ändå följer samma läroplan. För att lättare få en 

förståelse över de personer vi intervjuat kommer vi här att delge er en översikt (se tabell 1 nedan) vad 

de har för utbildning och hur länge de arbetat. Av etiska regler där informanterna har rätt att vara 

anonyma har vi därför skapat nya namn och är inte deras riktiga namn men vi namngav alla för att 

göra det lättare att förstå vilka som sagt vad i resultatet. 

 Anna Sara Fia Pia Nina Bella  Mia Gunilla 

Utbildn

ing 

Fritidspe

dagog 

Fritidspe

dagog 

Förskoll

ärare 

Förskoll

ärare 

Fritidspe

dagog 

Fritidspe

dagog 

Förskoll

ärare 

Förskoll

ärare 

Verksa

mma år 

20 År 10 År 16 År 12 År 26 År 5 År 8 År 17 År 

Tabell 1. Översikt av valda pedagoger och lärare 

Procedur 

Innan intervjuerna pratade vi med informanterna och förklarade vad studien handlar om och vi 

skickade även ut vårt informationsbrev där vi informerade om vår studies syfte samt hur vi tänkt oss i 

vårt genomförande av intervjun. Vi genomförde våra intervjuer enskilt tillsammans med informanten 

och intervjuerna genomförde i vi en miljö som de själva valt ut för att de ska känna sig trygga med 

den situation de befinner sig i. Alla informanter förutom en var bekväm med att genomföra intervjun 

på sin arbetsplats medans en valde att genomföra den i sitt eget hem. Det är av stor väsentlighet att 

informanterna känner sig trygga i en miljö som de själva valt ut för att få en god och avslappnad 

stämning under intervjun. För att sedan få ut så mycket som möjligt under intervjun valde vi att börja 

med att ställa vänliga frågor och visade ett stort intresse verbalt av de svaren man tog emot. Detta för 

att informanten skulle berätta mer för oss och för att eventuellt öppna upp för en bra dialog. Vi 

använde oss också av semistrukturerade frågor under vår intervju där pedagogerna kunde svara helt 

utifrån sina egna uppfattningar och detta upplägg hjälpte även för att skapa den dialog vi eftersökte. 

Vid intervjutillfället använde vi att använda oss av en diktafon för att kunna vara så närvarande som 

möjligt under själva intervjun och för att efteråt kunna samla in den information vi fått tagit del av. 

Att bara anteckna kan vara svårt eftersom man missar väldigt mycket vad personen säger eller 

eventuellt måste avbryta mitt under intervjun för att hinna anteckna. Efter vi gjort våra intervjuer 

analyserade och transkriberade vi det datamaterial vi fått genom att gå igenom anteckningar och 

inspelningarna från intervjuerna och presenterade sedan vårt empiriska material i vårt “resultat” i vår 

studie. Även fast man valt att spela in intervjun i samtycke med intervjupersonen så kan det vara av 

stor vikt att tillhandahålla papper och penna för att eventuellt anteckna frågor som man eventullt vill 
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ställa längre fram i intervjun eller anteckna grimaser eller gester som inte syns och hörs inspelningen 

men som kan komma att vara av vikt för intervjusvaret (Eriksson-Zetterqvist, & Ahrne ).  

Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av semistrukturerad intervjumetod för att samla in vårt empiriska material 

och i intervjuerna kommer vi fokusera på pedagogernas uppfattningar kring vilken roll leken har för 

lärandet. Vi genomförde våra intervjuer på fyra olika skolor, i två olika kommuner. Det för att få olika 

pedagogers perspektiv då detta även gör studien mer trovärdig och den får större kvalitet. ”Det är 

sällan det räcker med att intervjua en eller par personer. Men redan om man intervjuar kanske sex till 

åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man fått ett material som är relativt oberoende 

av enskilda personers väldigt personliga uppfattningar om till exempel förhållanden på arbetsplats 

eller i ett bostadsområde”( Ahrne & Zetterquist, s 42). Därför väljer vi att intervjua åtta pedagoger för 

att få mer trovärdighet i vår studie och att få mer material att arbeta med. 

Etiskt ställningstagande 

Innan vi gjorde våra intervjuer valde vi att skicka ut ett missiv, där informerade vi vad vår 

undersökning gick ut på, och vad vi ville studera och hur vi tänkt gå tillväga. I informationsbrevet 

beskrev vi att informanterna ska ge samtycke till att delta och de fick information om vad som 

krävdes av dem för att delta. I brevet gavs också information om att de i vår studie kommer vara 

anonyma, och att de när som helst kan avbryta intervjun. Ett missiv skickades även till rektorn på 

varje skola, för att informera om varför vi var där och vad vår avsikt med vår studie var. I vår studie 

höll vi oss till de etiska regler som tas upp i Vetenskapsrådet (2002) vilka är, informationskravet som 

innebär att forskare ska informera alla berörda om de aktuella syftet för forskningen,  

samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan, 

nyttjandekravet där alla uppgifter som blivit insamlade om de medverkande enbart får användas i 

forskningssyfte samt konfidentialitetskravet som innebär att alla berörda och deras personuppgifter 

ska ges största möjliga konfidentialitet.. Vi har i vår studie utgått från alla dessa etiska regler i vår 

utformning av vårt missiv brev och arbete med personuppgifter i framställandet av vår studie. 

Löfdahl, A, Hjalmarsson, M & Franzén, K (2014) tar upp om att det är viktigt att informera personerna 

man ska intervjua och ha deras samtycke innan man gör studien eller undersökningen man tänkt göra 

och informationen i brevet ska ha uppgifter som gör att personen kan få förståelse för undersökningen 

och kunna ta ställning till att delta eller inte. Tid och plats är viktigt att göra upp med informanterna 

så de känner sig trygga och att vi satt därför i en lugn miljö som de själva valt där vi inte blev störda. 

En bra och strukturerad planering är viktigt att ha under sin intervju och det är även viktigt att man 

utifrån sina frågor inte kränker någon eller att någon känner sig utsatt på något vis. (Löfdahl et.al.). 

Av etiska skäl valde vi också informera informanterna om att det material vi samlade in inte kommer 

att sparas efter att vi färdigställt vår undersökning.  Enligt Löfdahl et.al. finns det ett nyttjandekrav 

som innebär att det material vi införskaffat enbart används i syfte till vår undersökning, efter man är 

klar med undersökningen raderas all insamlad data för att skydda deltagarna. Av etiska skäl 

förklarade vi noga att detta enbart är för oss i studien och att det tas bort efteråt, allt för att skydda 

deltagarna. 
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Metoddiskussion 

Vi har i vår studie tagit inspiration i en fenomenografisk teori där man utgår från hur människan 

upplever sin omvärld och det är just människans uppfattningar vi vill studera i vår undersökning. 

Den kvalitativa metod vi använde oss av i vår studie anser vi passade bra för vårt syfte då vårt syfte 

med studien är att ta reda på pedagogers uppfattningar kring vilken roll leken har för lärandet och 

genom den kvalitativa metoden samlar vi in information av verksamma pedagoger för att skapa ett 

eget empiriskt material. Vi valde att intervjua åtta verksamma pedagoger och lärare för att samla in 

vårt material och vi valde att intervjua åtta pedagoger för att få så många uppfattningar som möjligt 

och få en så stor variation som möjligt i våra intervjusvar. Vi valde att använda oss av en 

semistrukturerad intervjumetod vilket innebär att vi ställer mer öppna frågor till våra informanter för 

att vi ska få ta del av så mycket som möjligt av deras uppfattningar. Vi utförde våra intervjuer i två 

olika kommuner och i två olika verksamheter (förskoleklass och fritidshemmet) och därigenom fick vi 

större inblick i pedagogernas roll samt deras uppfattning på den roll leken har för lärandet. 

Intervjuerna vi gjorde gick bra och vi fick igång bra samtal med informanterna. I och med att vi innan 

intervjuerna hade delgivit informanterna ett informationsbrev där vi informerade om hur vi skulle gå 

tillväga, vad vi hade för önskemål samt deras rättigheter känner vi att vi redan i det skedet skapat ett 

förtroende hos respondenterna. Under intervjun utgick ifrån våra intervjufrågor som vi tagit fram 

men hade också under samtalets gång följdfrågor vars svar gav mer information och vi kunde utifrån 

dom svaren få en djupare inblick kring deras syn på lärandet i leken, detta gjorde att vi fick mer 

material att arbeta med. I och med det intresset vi hade om lek innan och utifrån egna tidigare 

erfarenheter från vårt arbetsliv samt tidigare VFU har det hjälpt oss i undersökningen samt under 

intervjuerna. Att vi valde att intervjua åtta personer, på fyra olika skolor i två olika kommuner anser 

vi höjde både validiteten och reliabiliteten i studien för att det blev ett bredare spann på både 

deltagare och kommuner. Även om detta är en väldigt liten studie och vi kan inte säga att alla 

pedagoger och lärare tänker såhär så har vi ändå fått ett intressant resultat. Vi har utifrån vårt resultat 

insett att vi genom att bara ha intervjuer enbart fått ta del av pedagogernas syn på leken men att det vi 

hade kunnat utveckla problemet genom att ha genomfört observationer och tagit del av hur det även 

agerar ute i verksamheten och hur det sett ut i praktiken. De utmaningar vi stött på under vår studie 

var att hitta tidigare forskning som var väsentlig för vårt syfte och vår problemställning. Men vi 

hjälptes åt att leta och tillslut hittade vi artiklar och litteratur som stämde överens med vårt problem. 

En annan utmaning vi stötte på var att en av våra informanter inte var så öppen i sina svar under vår 

intervju, men eftersom vi valt att intervjua åtta pedagoger så fick vi tillräckligt med information från 

övriga informanter för att sammanställa vårt resultat.  
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Resultat 
Som nämnts tidigare är vårt syfte med studien att beskriva 8 pedagogers uppfattningar om lekens roll 

för lärande. Under analysarbetet har 4 huvudkategorier utformats som är Lek som ett pedagogiskt 

verktyg, miljöns betydelse för lärande och pedagogernas uppfattningar kring lek sedan avslutar vi 

med en sammanfattning av resultatet i sin helhet. Även under huvudrubrikerna har vi delat upp 

resultatet nio mindre teman för att göra resultatet mer överskådligt för läsaren. I vårt resultat 

använder vi oss av fiktiva namn av våra informanter.  

Lek som ett pedagogiskt verktyg 

Här beskrivs det hur pedagoger och lärare uppfattar arbetet med lek i de olika verksamheterna. Vi har 

identifierat fyra övergripande kategorier. Vi redovisar här pedagogernas uppfattningar om att arbeta 

med lek, pedagogernas uppfattningar kring att träna olika färdigheter i leken, sociala relationer samt 

lekens roll för lärandet. 

Pedagogers uppfattningar om att arbeta med lek 

Ett syfte med studien var att ta reda på hur pedagoger uppfattar lek som ett pedagogiskt verktyg. 

Genom intervjuer har det framgått att samtliga pedagoger uppfattar att leken är ett bra verktyg och de 

uppfattar också att det är ett viktigt komplement till den övriga undervisningen och många tycker det 

är bra för både barnen och personalen. Mia uttrycker så här: 

Vi använder leken som ett pedagogiskt verktyg i vår verksamhet. Leken kan man använda 

på många vis som ett pedagogiskt verktyg, medvetet för barnen och omedvetet. Vi kan för 

att hålla gruppen alert och intresserad avbryta med en lek. (Mia) 

Många pedagoger beskriver likt citatet ovan att de använder leken som ett verktyg för att exempelvis 

lära barnen saker som social utveckling och hur man beter sig i olika sociala situationer. Många 

uttrycker också att fritidshemmets aktiviteter är mer praktiska där barnen får använda kroppen, sin 

kreativitet och fantasi i sitt lärande vilket skiljer sig från inlärningen som sker inom skolan.  

Genom att använda leken och de mer praktiska övningarna i verksamheten så kan man 

skapa en annan förståelse hos barnen. Man kan istället för att titta på en bild i en bok eller 

läsa en faktatext gå ut i naturen och uppleva och känna på olika saker som finns i naturen. 

De gör att barnen lär sig nya saker och minns bättre för att de får uppleva, känna och ta på 

verkliga ting och därefter på ett annat sätt bearbeta informationen som de tagit till sig. 

(Anna) 

Empirin visar att leken är en stor del i det lärandet som sker i barnens tillvaro vilket pedagogerna 

uttrycker under intervjuerna i form av deras beskrivning av vikten av de mer praktiska färdigheterna 

man övar i leken. Leken kan användas på många sätt av barnen, då leken av barnen används spontant 

och dem får chans att uttrycka sin fantasi och kreativitet. Många pedagoger menar på att man inom 

skolan kan använda leken som ett verktyg i sin undervisning för att följa barnen i deras utveckling 

men också hjälpa de barn som behöver en extra hjälpande hand att ta sig in i leken eller förstå sig på 

hur leken går till.  Empirin visar dock också att det är svårt att få en förståelse för att “vi bara leker” 

från andra lärare och föräldrar, flera pedagog nämner att de har blivit bemötta med negativa åsikter 

kring att de använder mycket lek i verksamheten men många menar då på att det är på grund av 
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okunskap och ett ointresse över att förstå vad man har för vinning i att leka som barn. en av 

pedagogerna uttrycker sig så här: 

Många tror att vi på fritids inte har någon tanke eller syfte med dem lekar eller aktiviteter vi tar fram, 

men det har vi… Jag tycker liksom att, hmm ja en del kommit med negativa åsikter när vi ”bara” haft 

lek.. Tråkigt tycker jag.(Anna)  

En tolkning av det här då att pedagogerna upplever att det viktigt att arbeta med leken i sina 

verksamheter och de är väldigt positiva till lek och att det kan användas som ett verktyg i 

verksamheterna.. Men att det finns negativa tankar om lek, och att många inte tänker på vilken 

tillgång leken kan ha som ett bra lärtillfälle och som kan användas som ett komplement i 

verksamheten. 

Uppfattningar kring att träna färdigheter genom lek 

Leken uppfattas användas till att öva samarbete och gruppdynamik och genom att tillsammans i 

gruppen utföra en lek så kan man utmana eleverna att leka med andra barn de tidigare inte lekt med 

och de får prova på nya utmanande saker. Man kan ha stor hjälp av leken då barnen behöver träna 

mer på olika färdigheter t.ex. turordning, kunna ta instruktioner, logiskt tänkande eller 

problemlösning. Att leken är en bidragande faktor för att barnen ska lära sig att samarbeta med 

varandra är något som alla informanter uttrycker.  

Ett återkommande tema som alla informanter uttrycker är att de arbetar med är samarbetslekar och 

samarbetsövningar i sina verksamheter. Samarbetsövningarna använder de för att stärka gruppen, 

men också för att stärka varje individ, att träna på att samarbeta och ta plats i gruppen, vilket kommer 

att öka barnets självkänsla och stärka gruppen i sin helhet. Det är vilket för att skapa en trygg och 

trivsam miljö för barnen att vistas i och barnen lär sig att respektera varandra. En pedagog beskriver 

så här: 

Vi börjar varje ny termin med en hel vecka med olika samarbetsövningar/lekar som vi 

sedan återanvänder under läsåret med jämna mellanrum. (Gunilla) 

Här kan det tolkas som att pedagogerna uppfattar att samarbete är ett viktigt moment för barnen att 

lära sig och utvecklas i. 

Utvecklingen av språket i leken är något som är återkommande under de olika intervjuerna. Där alla 

pedagoger uttrycker att de ser en enorm utveckling språkmässigt hos barnen som aktivt leker med 

andra och kommunicerar. De menar på att de tar till sig av varandras kunskap och utveckling och på 

så sätt lär sig nya saker och utvecklar sitt språk. Att språket kan vara svårt för vissa barn nämns av en 

pedagog och hon menar på att man kan använda leken för att göra inlärningen av språket mer 

lustfyllt. 

Språket är en viktig del i barnens utveckling, och där kan leken hjälpa till då barnen får träna 

på att kommunicera med andra. (Mia)  

I leken kan barnen träna allt från språk till matematik och sociala relationer och en av respondenterna 

tycker definitivt att lek är ett måste för barnen. I förskoleklass används det på olika sätt. Matematik 

och svenska är något de arbetar med under uppstyrda lektionstillfällen men det är också något som 
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barnen även får öva på i leken i t.ex. konstruktion byggen och när de leker affär. Men det är inget som 

uttalas högt inför barnen utan det är en medveten del som pedagogerna hela tiden har med sig men 

något som barnen får med sig gratis i sin lek bara genom att ha kul, använda sin fantasi och 

kreativitet. Barnen har också stor vinning i att lära sig att kommunicera med varandra, vänta på sin 

tur och använda sin fantasi och eget tankesätt för att klara av att lösa problem som kan uppstå. Lek ses 

som ett komplement i verksamheten för att skapa en röd tråd i olika läranden. Uppfattningen är att 

man kan göra matematik ute, eller svenska, det gäller bara att vara kreativ som pedagog. 

Vi använder oss av leken varje dag i vår verksamhet. Ibland lek där vi är med och har styrt 

upp men oftast så är det barnen själva som får styra över sin lek men vi är såklart 

närvarande. Leken för oss är viktig då den får oss att lära känna barnen, den får barnen att 

lära känna varandra och även sig själva. De får använda sin fantasi, de får spela ut 

eventuella stadium som de går igenom i livet för att bearbeta på sitt sätt, hitta sin identitet. 

Vi ser leken som en viktig del inte bara i vår verksamhet utan det är en viktig del i barnens 

liv för deras utveckling. (Gunilla) 

Vi har därför tolkat det som att i förskoleklass är förskollärarna medvetna om att de behöver använda 

sig av lek och en del tycker det behövs mer blandning av skoluppgifter och praktiska uppgifter. Det 

beskrivs också att det är viktigt för verksamheten, lek ses som ett sätt att jobba med gruppen, att få in 

matematik och svenska i ett annat sammanhang tränar barnen på nya saker. Lek är också ett bra sätt 

att avbryta med när det blir för mycket “skola”. Genom att låta barnen leka en stund gör att de orkar 

sitta och jobba i exempelvis en matematikbok. Språket tränas också genom lek och även där kan lek 

användas som ett verktyg i verksamheten. 

Sociala relationer 

Respondenterna uttalar alla väldigt starkt att det är den sociala delen som barnen utvecklar mycket 

under lekens gång och att det lärandet är de centrala. Majoriteten av pedagogerna uttrycker att barnen 

lär sig olika sociala koder i leken och att man mår bra av att leka och att man via leken lär sig att 

samspela med andra och utveckla nya sidor hos sig själv. Att våga stå för sina åsikter och känslor, ta 

initiativ uppfattas också som viktigt enligt flera pedagoger. Sociala relationer är en viktig sak att lära 

sig och kunna ge och ta i en grupp är något de uppfattar som en ständig lärandeprocess och att lek är 

ett verktyg att använda för att träna och utveckla barnen. 

Barnen mår bra av att leka. Det leker för att uttrycka sig och för att kunna bearbeta saker i 

sin vardag. De lär sig genom leken, både den egna påhittade leken och leken som vi vuxna 

anordnar. De lär sig om vem dem är och hur de fungerar i olika situationer. De lär sig ta 

kontakt med andra barn och skapa relationer.  ( Mia) 

Leken beskrivs som en viktig del för barnens utveckling och det är något som pedagogerna 

understryker i och med sina svar under intervjuerna. Detta kan tolkas som att många av pedagogerna 

brinner för sitt arbete och att alla ser leken som en viktig del i lärandet. Pedagogerna menar att de är i 

leken som dem lär känna barnen och vilka dem är. När barnen släpps fria i sin egen fantasi och 

kreativitet så ser man vart barnet ligger i sin sociala utveckling och hur barnet leker med andra barn i 

samma utvecklingsfas. 



 

 

18 

Lekens roll i lärandet 

Syftet med studien var att studera lekens roll i lärandet och enligt pedagogernas uppfattningar bidrar 

leken till lärande i många former i arbetet i förskoleklass och fritidshem. Att leken har en viktig roll 

och stor betydelse återkommer under alla de intervjuer vi genomfört. Alla uttrycker att lägger stor 

vikt vid att använda leken som ett lärandetillfälle och förklarar hur leken är viktigt för dom, deras 

verksamhet och för barnen. 

Lär gör man hela tiden, och leken är viktig för lärandet. Genom den bearbetar man 

erfarenhet och nya intryck. Man utvecklar tankar såväl som de sociala samspelet. Leken 

bidrar också till att de nya kunskaperna blir konkreta, man använder kunskaperna i 

praktiken. Leken skapar goda tillfällen för t.ex. Språkutveckling, intresse och engagemang, 

fantasi och kreativitet, observation, empati för varandra, motorisk utveckling, 

konflikthantering, matematik, kommunikation samt socialt samspel.(Fia) 

 Fri lek framgick också som en viktig del för lärandet, den fria leken beskrivs som den lek där barnen 

själva styr över innehållet och resultatet. Pedagogerna uppfattar även sin egen roll under den fria 

leken som viktig. Att vara tillgänglig för barnen och övervaka leken anser de som viktigt, men att 

även kunna ta ett steg tillbaka och låta barnen leka kan vara betydande för att leken ska växa och få ta 

den plats den behöver. 

Den fria leken är ett tidsutrymme som vi pedagoger ger elevernas lek. I den fria leken får 

eleverna själva styra över sin aktivitet och sin fantasi. I den fria leken väljer vi som 

pedagog om vi vill delta i elevernas lek, observerar när eleverna leker eller vara 

närvarande beroende på situation. Genom att ständigt närvara skapas en trygghet hos 

barnen. ( Bella). 

Lek uppfattas som en lustfylld känsla och att leka olika lekar med barnen är viktigt då de får utlopp 

för olika känslor, såsom ilska, glädje, spänning och även få möjlighet att bearbeta olika händelser. Lek 

ses även som den tredje pedagogen då barnen kan inhämta nya kunskaper via leken. 

Leken har stor betydelse för barnens utveckling enligt två pedagoger är det bra att ha med sig 

föräldrar och vårdnadshavare i dom tankebanorna och det kan vara viktigt för att barnen ska kunna 

tillämpa sig det lärande som sker i leken utan att bli ifrågasatta.” Leken är en form av kravlöst 

lärande” som pedagogen Sara uttrycker det, ett lärande som inte är uttalat.  

Ett lärande sker hela tiden och att ha god syn och ett positivt bemötande till att använda leken som ett 

lärandetillfälle i sin verksamhet beskrivs som viktigt. I vårt samtal med informanterna så pratar alla 

om leken på ett positivt och upplyftande sätt. Det märks att leken har en betydande roll men att den 

inte alltid är så uttalad. Informanternas relation till leken kan tolkas som mycket positiv utifrån de 

svar vi mottagit. Leken har enligt informanterna stor betydelse för lärandet hos barnen och att de vill 

ta tillvara på alla de olika lärande tillfällena som uppstår i och med leken. 
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Miljöns betydelse för lärande 

Här beskrivs miljöns betydelse för lek och lärande utifrån pedagogers och lärares uppfattningar. Vi 

har valt att dela in dem i två olika kategorier där vi redovisar den skillnad som framkommit mellan de 

olika skolorna samt vilken betydelse miljön har för att ett lärande ska kunna ske.  

Skillnader mellan skolornas miljö 

Alla pedagoger och lärare uttrycker att miljön är en viktig del som bidrar till barnens utveckling och 

de uttrycker även en vilja att kunna använda sig av miljön i utformningen av sin verksamhet. Det 

framgick även i intervjuerna att det fanns vissa skillnader på hur de olika skolornas miljö såg ut och 

både pedagogerna beskrev sin egen skolas utformning av både lokaler och miljön ute. 

På två av skolorna uppfattar många av pedagogerna att det är svårt med både utemiljö och innemiljön 

då lokaler och utegården är trånga och lite tråkigt utformade, många upplever att det blir högt ljud 

och när det är trånga utrymmen så får inte barnen ro i sina lekar, vilket påverkar dem negativt i 

slutändan. 

Miljön, är otroligt viktig, olika miljöer är nyttigt för barnen. Utformandet av rum är viktig 

för leken och i leken sker ett lärande hela tiden, just nu har vi inte så bra lokaler och det är 

trångt. Barnen är i behov av olika rum där olika typer av lekar kan uppstå.( Anna). 

En pedagog beskriver också att det ibland blir väldigt trångt och högljutt inomhus för att lokalerna 

inte riktigt är anpassade efter barnen. Vidare beskriver pedagogen att man självklart kan anpassa 

miljön till en viss del men det beror på hur stora rummen. Utemiljön är också enligt flera pedagoger 

viktig och att få vara i skogen och utomhus där barnen kan få använda sin fantasi är viktigt då de 

upplever att barnen lär sig genom att vistas i olika typer av miljö. 

Utemiljön är viktig. Ute behövs skogen och ute mark av olika slag. Allt möjligt händer med 

barnen när de kommer till ex skogen, barnen använder fantasin så mycket mer. Att ha 15-

20 barn i ett rum inomhus hela dagarna är inte bra och jag önskar att vi hade det bättre, 

man vill ha olika miljöer, ex byggrum, bildrum, och möbler är viktigt också, och att ha 

olika material.(Mia) 

På de två andra skolorna uppfattar pedagogerna att deras miljö är tillräckligt bra för att barnen ska 

kunna utmanas och ha en utvecklande miljö att vistas i, där har de bra lokaler, med många mindre 

rum och pedagogerna har kunnat organisera varje rum efter olika teman, såsom bilrum, legorum, 

pysselrum, konstruktionsrum och vilorum. Här uppfattas det som att barnen har en lärorik miljö och 

de kan själva välja vilket rum de vill leka i och där alla olika rum inbjuder till olika slags lekar.  

Miljön spelar självklart stor roll. Vi har turen att ha tillgång till bra lokaler där vi har 

många olika mindre rum. Alla rum inbjuder till olika typer av lek som vi har tillsammans 

med barnen tagit fram. Sen har vi en väldigt gedigen och bra skolgård med en stor skog i 

anslutning till skolgården som vi utnyttjar varje dag i vår verksamhet.. (Nina) 

Miljön är enligt pedagogerna en viktig faktor till att stimulera barn och deras olika intressen och 

behov. De här två skolorna upplever att det finns bra rum inomhus, där barnen kan leka olika lekar 

som bidrar till olika typer av lärande. Rollek, sociala samspelet, turtagning osv. Utomhus finns både 

skog, asfalt och grus, det finns olika terränger där de upplever att barnen får möjlighet att använda 
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kroppen och utveckla de mer grovmotoriska färdigheterna genom att klättra, leka lekar, bollsporter 

och bygga kojor, men det får även träna på att samarbeta och visa respekt till den miljön de befinner 

sig i. En pedagog menar på att det ska vara en varierad och inte helt tillrättalagd miljö, det ska kunna 

förändras. Utomhus är det bra om det finns olika terränger, sandhögar, gungor, cyklar som bjuder in 

barnen till olika typer av lekar och utmaningar.  

Utifrån pedagogernas uppfattningar av deras verksamheter kan man se en viss skillnad och missnöjet 

över att inte ha bra lokaler märks tydligt. En möjlig tolkning av det är att alla pedagoger ser miljön 

som en viktig del i lek och försöker genom sitt engagemang bedriva sin verksamhet utifrån de 

förutsättningar de har, två av skolorna har en bra miljö både inne och ute medan de andra två har en 

mindre bra miljö med trånga lokaler vilket gör det svårt för dessa pedagoger att erbjuda barnen de 

möjligheter till lek och utvecklande aktiviteter de skulle vilja.  

Miljöns betydelse 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla har uppfattningen av att både innemiljön och utemiljön 

påverkar leken men att alla skolor har olika förutsättningar när det gäller utformandet och tillgång till 

olika miljöer. Miljön ska bidra till att väcka barnens intressen och vilja att lära, och utformandet av 

både skolgård och inomhusmiljön ska enligt alla pedagoger finnas med i deras tänk dagligen och ska 

anpassas utefter barnen och deras behov. Miljön har en stor inverkan på det lärande som sker under 

barnets vistelse i verksamheterna.  

Miljön har stor betydelse. En inspirerande miljö kan bidra till idéer och kreativitet. Vi som 

pedagoger kan göra jättemycket genom att se till att skapa inspirerande miljöer för 

eleverna att leka i, både ute och inne. Men sen tror jag också att det är viktigt att miljön 

även ger utrymme för att använda fantasin. Det vill säga hellre att det finns möjlighet att 

förändra än att ha en dyr fast installation på skolgården.( Sara) 

Att vara i en miljö som man kan förändra och som går att förändra tillsammans med barnen och även 

efter barnens behov och intressen ger barnen möjligheten att uttrycka sina känslor och sin lek i den 

miljön de trivs bäst i och som de själva varit med och utformat. Pedagogernas har en vilja att kunna 

erbjuda barnen denna typ av verksamhet men tyvärr har inte alla de förutsättningarna.  

 Pedagogernas uppfattningar kring lek 

Här beskrivs pedagogers uppfattningar kring ämnet lek. Vi har delat in i två olika kategorier som är 

vägledning och pedagogers roll i leken samt trygghet där vi kommer redovisa informanternas 

uppfattningar kring deras roll i leken samt hur de kan vägleda barnen i deras lek. Men även hur de 

kan bidra till att ge barnen en trygg samvaro och hur de kan skapa en tryggbarngrupp.  

Vägledning och pedagogers roll i leken 

Genom att vara närvarande under leken så uppfattar pedagogerna att dem i deras roll kan hjälpa 

barnen med stöttning och att dom genom sin vägledning även kan stärka barnen i leken.  Det 

framgick även att pedagogernas roll är att observera leken och hjälpa barnen in i leken om det behövs 

och även inspirera barnen till nya lekar eller förnya deras nuvarande lek.  

 

En av våra arbetsuppgifter anser jag är att kunna vägleda barnen. Att på ett professionellt 

sätt ge barnen de verktyg eller hjälpa dom att se saker på ett nytt sätt. Vi kan hjälpa barnen 

att våga ta del i nya lekar och få nya erfarenheter som kan vara väldigt utvecklande för 
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barnen och då är vår uppgift att se dessa barn och hjälpa dom att våga ta del i dessa nya 

utmaningar. (Pia) 

I detta uttryck som beskrivs ovan kan tolkas som att pedagogerna har en viktig uppgift i leken. De 

kan vägleda barnen genom att ge dem motivation och inspiration samt våga utmana barnen i deras 

lek. Det kan också tolkas att de har en viktigt roll i leken på olika sätt genom att vara närvarande och 

att kunna se när barnen behöver stöd och hjälp i leken. 

Pedagogerna vill utmana barnen för genom dessa utmaningar så bibehåller de deras intresse och vilja 

att lära sig nya saker. Pedagogerna uttrycker också att man ska vara tydlig i sin vägledning men också 

kunna ta ett steg tillbaka när man märker att det behövs. Man ska låta barnen pröva sig fram i olika 

aktiviteter och lekar för att öka lärandet och förståelsen. Även om de i förskoleklassen ska jobba med 

exempelvis hälften och dubbelt så behöver inte pedagogen bara arbeta i böcker utan man kan utföra 

praktiska aktiviteter och olika slags lekar, och genom sin pedagogiska roll och sin vägledning 

uppmuntra barnen att vilja ta del i detta. En annan uppfattning är också att man ska vara tydlig och 

introducera nya saker för barnen. Det är också viktigt att lyssna på barnen och höra vad de är 

intresserade av. 

Min roll i barns lärande. Den beror på hur min inställning till hur barn lär, vad de grundar 

sig på. Hur min kunskapssyn är. Just min kunskapssyn präglas av att väcka lust och 

nyfikenhet. Att lärande ska ske i ett meningsfullt sammanhang. Min roll är också att ge barn 

stöttning i sin kunskapsutveckling. Samt att ge dem utmaningar på olika sätt. ( Fia) 

Det här kan då tolkas som att pedagogerna är medvetna om hur viktig deras roll är i leken och att 

positiv inställning är viktigt. Att kunna se vad barnen behöver just nu är viktigt för att kunna utmana 

dem på olika sätt genom lek och andra aktiviteter. 

Trygghet 

Många pedagoger uppfattade trygghet som något viktigt i verksamheten. I studien uppfattas det att 

tillåtande lekar med tydliga gränser är viktigt för att alla ska trivas och känna sig trygga. Det är också 

viktigt att barnen känner sig trygga i gruppen och att de vågar prova nya saker och att man tillåter 

barnen som behöver mer tid att låta dem få den tid de behöver för att känna sig trygga. 

Hmm.. Ja, om man är trygg, eller alltså, är man inte trygg och inte mår bra så kommer de 

inte lära sig. Jag tror att man ska kunna känna sig trygg i både gruppen och med oss vuxna 

för att kunna ta in information. Att de får testa nya saker och upptäcka nya saker de inte 

fått göra tidigare. ( Anna) 

Tolkningen av informantens svar är att barnen ska kunna tillämpa sig nya saker så krävs de att de 

känner trygghet. Man ska skapa trygghet som vuxen och genom att man är trygg kan man slappna av 

mer och ta in mer information.  Tolkningen är också att trygghet är en nyckel till att lära och att kunna 

ta in information och vilja lära sig. 

  

Sammanfattning 
Här kommer vi redovisa en sammanfattning av resultatet vi fått fram ur våra intervjuer.  
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Resultatets sammanfattning 

Alla informanter i vår studie uttrycker gemensamt att leken har en stor betydelse för lärandet. Alla 

åtta pedagoger vi intervjuade hade en positiv inställning till lek och till att använda lek som ett 

lärandetillfälle. Pedagogerna själva anser sig ha en viktig roll i det lärande som sker och att jobba med 

lek är ett viktigt moment för att hela tiden skapa nya lärmöjligheter. Leken är något som sker spontant 

hos barnen men pedagogernas närvaro i leken är också viktig, de ska med sin närvaro kunna vägleda 

barnen i deras lek och deras egen personliga utveckling i hur de kan hantera olika scenarion och 

situationer som uppstår i leken och i interaktionen barnen emellan. Pedagogerna har i uppgift att 

jobba fram en trygg och stabil grupp, detta gör dom genom att finnas närvarande under de olika 

aktiviteterna som genomförs under dagen samt jobbar aktivt med hela gruppen genom att anordna 

olika samarbetsövningar och mer styrda aktiviteter där barnen måste interagera med varandra och 

lära känna både sig själva i nya situationer men också skapa nya bekantskaper. Om man skapar en 

trygg barngrupp så öppnar detta upp för mer lek genom att barnen känner en trygghet i gruppen 

samt en större tillit till varandra. Barnen ska också kunna känna sig trygga med de pedagoger och 

vuxna som finns med dem under skoldagen, för genom att ha trygga barn och en trygg barngrupp så 

uppfattar pedagogerna att de kan på ett utmanande sätt vägleda barnen för att ett ännu mer 

utvecklande lärande ska ske. Utifrån vårt resultat av intervjuerna kan vi med hjälp av pedagogernas 

uppfattningar kring lekens roll för lärandet säga att pedagoger har en viktig roll i att vägleda barnen 

och se varje barns behov. Barnen lär sig genom att genom att få prova olika saker och lek är ett bra 

verktyg att använda i verksamheten. En miljö utformad för lärande anses också vara av stor vikt för 

barnens lek och lärande då en bra variation samt utformning av både inomhus samt utomhusmiljön 

kan ge barnen inspiration att vilja leka och utforska samt få utlopp för sin kreativitet, fantasi och 

nyfikenhet.  
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Diskussion 
Här kommer vi att redovisa vår diskussion där vi ställer den tidigare forskning vi redovisat i vår 

bakgrund mot det resultat vi fått fram från de intervjuer vi genomfört.  Vi har delat upp vår 

diskussion i tre olika kategorier där vi i varje kategori får svar på vårt problem samt våra 

frågeställningar vi har i vår studie för att sedan avsluta med en avslutande diskussion och förslag på 

fortsatt forskning kring ämnet. Den forskning som vi tagit del av i vår bakgrund visar på att 

pedagogerna har en stor roll i lärandet i leken och hur de utformar miljön samt bemöter barnen i sin 

verksamhet har en avgörande roll för hur barnen tillämpar sig i leken. Vårt fokus i studien har varit 

vår problemställning samt våra frågeställningar där vi ställer oss frågan om hur pedagogerna 

uppfattar sin roll i leken, om man kan använda leken som ett pedagogiskt verktyg i sin verksamhet 

och hur viktig miljön och miljöns utformning är för det lärande som sker leken.  

Den slutsats vi drar utifrån våra tolkningar av vårt resultat är att pedagogerna uppfattar sin roll som 

viktig i leken för att ett lärande ska kunna ske. Genom att finnas där och genom vägledning, skapar 

man självsäkra barn och en trygg barngrupp. Miljöns utformning kommer att spela roll för hur barnen 

leker och använder sin fantasi så pedagogernas roll är också att utforma miljön utefter barnens behov 

så den bjuder in till nyfikenhet och en vilja att lära. Genom sin vägledning kan pedagogerna hjälpa 

barnen att bli lekskickliga, trygga och självsäkra individer.  

Pedagogers uppfattningar om deras roll i leken 

 

I den tidigare forskning vi tagit del av framkommer det att leken har en betydande roll i de olika 

verksamheterna, i leken sker ett lärande och det är viktigt för barnen att få möjlighet att leka och 

uttrycka sig genom leken. I vår studie uppfattar informanterna att deras roll är bland annat är att 

vägleda barnen i deras lek, i sin vägledning kan de ge barnen stöd men även utmana barnen för att en 

utveckling ska ske. Tellervo Hyvonen (2011) samt Johansson (2003) stärker detta i sin forskning där 

det menar på att pedagogernas genom sin vägledning ska utmana barnen samt ge dem råd och 

uppmuntra inför varje lärandesituation. Fördelar vi kan se med pedagogernas vägledning är att då 

många barn inte klarar av att reda ut i alla situationer de stöter på under dagen blir här pedagogernas 

vägledning viktig för att dessa barn ska få chans att tillämpa sig ny kunskap och lära sig ta sig fram i 

vardagen på egen hand efter att ha mottagit stöttning och vägledning av pedagogerna. Flera 

informanter i vår studie uppfattar att de ibland får vara försiktiga med hur mycket det lägger sig i 

barnens lek och att det ibland kan räcka att observera på avstånd för att sedan kliva in om barnen 

stöter på en situation de inte kan lösa själva. Detta är något Johansson stärker med sin forskning där 

han menar att pedagogerna måste veta när de ska ta ett kliv in i leken för vidare vägledning och när 

de behöver ta ett steg bakåt från leken och situationen barnen befinner sig i för att låta barnen själva 

lösa eventuella problem som kan uppstå i interaktionen barn emellan.  

Att se alla barn och se till alla barns olika behov och intressen anses vara av vikt för att skapa en lust 

och nyfikenhet hos barnen som sedermera ska få barnen att vilja lära sig mer och en vilja att ta del av 

ny kunskap ska väckas. Saar, Löfdahl & Hjalmarsson (2012) skriver om de olika kunskapsmöjligheter 

som barnen får ta del av i verksamheterna. Enligt våra informanter så är det deras uppgift att 

kontinuerligt erbjuda  barnen olika aktiviteter och genom deras vägledning, både kroppsligt och 

mentalt bjuda in till att ett lärande ska kunna ske. Saar, T et al.skriver att det är viktigt att ha en 

variation i aktiviteterna som man erbjuder barnen. Vilket också vi kan se i vårt resultat då några av 
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informanterna uttrycker att variationen av aktiviteter och miljö är viktig för att hålla igång leken. Vid 

större variation så ökar nyfikenheten att vilja lära sig mer och barnen får enklare att tillämpa sig den 

nya kunskapen. Att ge barnen utmaningar och att genom sin vägledning inspirera dem till att ta del i 

olika aktiviteter och lekar ger pedagogernas barnen möjlighet att tillämpa sig nya kunskaper.  

 

I vår studies resultat framkommer de från några av våra informanter att de blivit bemötta med 

negativa kommentarer kring användandet av leken i sin verksamhet, de ifrågasätter leken och förstår 

inte syftet men de är något som en av informanterna beskriver som okunskap. Olofsson (2003) menar 

på att det finns olika sätt att se på leken. Men kan välja att se den utifrån där den oftast upplevs som 

högljudd och obegriplig men sen kan man också välja att se leken inifrån där man kan se att barnen 

genom leken lär sig tolka känslor, känner meningsfullhet och lär sig använda sin fantasi. Olofsson 

menar att de som uttrycker sin oförståelse och inte ser det lärande som kan komma att ske i leken har 

ofta bara sett leken utifrån och har ingen förståelse för det lärande som sker. Hade fler tänkt som 

Olofsson hade kanske pedagogerna inte behövt erfara dessa negativa aspekter från andra. Det kan 

tänkas betyda att pedagogerna behöver jobba ännu mer med att nå ut vad lekens syfte är och hur 

viktigt del den har i barns utveckling.  

Lek som pedagogiskt verktyg 

I studien undersökte vi hur pedagoger uppfattar lek som ett pedagogiskt verktyg och i studien 

framgick det att pedagogerna använder leken som ett verktyg i verksamheten och att det sågs som en 

självklarhet. Leken används varje dag och ses av informanterna som ett viktigt moment och 

komplement till övrig undervisning de får under dagarna. Informanterna uppfattar leken som ett sätt 

att undervisa. I leken anser de att man kan lära sig mer och fler saker än att enbart läsa om det 

teoretiskt. De menar att man genom att använda sin kropp och sin fantasi och även genom att 

bearbeta ny kunskap eller livshändelser också lär sig mycket om sig själv. Likt vår studie beskriver 

Højholt (2015) också att lek är ett sätt för verksamheten att lära ut på andra sätt än som i skolan där 

lärandet är mer styrt. Højholt och resultatet från vår studie visar båda på att man ska arbeta aktivt 

med lek för att skapa både integration mellan barnen men också för att skapa ett annat slags lärande 

då bara stillasittande inte är lika givande och mer praktiska övningar behövs för att komplettera..  

 

Informanterna beskriver att genom leken lär sig barnen om bland annat sociala koder, samarbete och 

turordning. Att utöva praktiska saker anser de öka förståelsen hos barnen mer än att bara ha 

teoretiska ämnen. Tellervo Hyvonen (2011) och Greve & Løndal (2012) har genom sina studier av 

pedagoger också kommit fram till att leka olika lekar gör att barnen utvecklas och får träna på att 

samarbeta, turtagning, samverka med andra och vara kreativ. Fritids och förskolan har i förhållande 

till skolan mer lek i sina verksamheter. Genom att leka olika rollekar som t.ex. frisör eller affär får 

barnen använda sin fantasi och även illustrera och bearbeta saker som de varit med om i sin vardag 

och den typen av lek är väldigt utvecklande för barnen. Vår slutsats med att använda leken i 

verksamheten är att leken med fördel kan nå fler barn via olika praktiska övningar och aktiviteter då 

alla barn har olika inlärningsstilar.  

 

Informanterna uppfattar även att lek tränar barnen på att komma på egna lösningar och de får utlopp 

för sin kreativitet, men även här menar informanterna att det är viktigt att vara närvarande för att 

övervaka om någon behöver hjälp eller vägledning i leken något vis. Framförallt vill informanterna ha 
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koll på att barnen har kul då de anser att det ska vara kul att lära sig. Alatalo (2017) nämner i sin 

studie att barn lär sig genom att göra olika saker och genom att man gör saker tillsammans med 

barnen, diskuterar, samtalar eller leker lekar vilket barnen kan dra nytta av och tillämpa sig mer 

kunskap. Tellervo Hyvonen beskriver leken som ett pedagogiskt syfte där pedagogerna kan erbjuda 

olika lekar eller aktiviteter som musik, minnesspel eller spel där man lär sig om språk, siffror, färger 

eller symboler och alla lekar har ett syfte. Informanterna i vår studie använder sig mycket av spel och 

aktiviteter som tränar dessa färdigheter. Vilket även framkommer i Alatalos studie där leken beskrivs 

ha betydelse då barnen genom dessa aktiviteter får träna på olika färdigheter som kan komma vara 

användbara i deras utveckling.  

 

I vårt resultat nämns också att lek kan ses ur ett psykologiskt perspektiv där barnen kan använda 

leken för att få utlopp för olika känslor och kanske hitta sin egen identitet. Det framkommer också att 

leken hjälper barnen att lära sig uttrycka och bearbeta sina känslor samt att leken hjälper barnen att 

sätta nya kunskaper och händelser i ett sammanhang och att leken kan bidra till för kunskap och 

förståelse. Johansson (2003) nämner också att det är viktigt att barnen känner glädje i leken och likt 

vårt resultat visar den också att pedagogerna uppfattar att leken ger mer glädje och energi vilket gör 

att barnen lär sig mer och utan att tänka på det. En fördel vi kan utläsa av detta är när pedagogerna 

tillåter barnen att använda leken ur ett psykologiskt perspektiv så får barnen en chans att uttrycka 

känslor som de inte skulle uttrycka i sin egen person, men genom att inta en roll i leken får barnet en 

chans att bearbeta olika känslor och får chans att utveckla sin självständighet och identitet. Men det är 

även viktigt som Johansson nämner, att barnen mår bra och har kul i leken.  

 

Lekens roll uppfattas som viktig vilket vi kan utläsa utifrån den tidigare forskning vi fått tagit del av i 

vår bakgrund samt resultatet av vår studie och leken visar sig ha ett syfte. Vi tolkar det så som att 

genom att använda lek som ett verktyg i verksamheterna kan pedagogerna utifrån sin roll stärka det 

teoretiska lärandet men också stärka barnen i deras självutveckling.  

Miljöns betydelse för lek 

I vår studie ville vi veta om miljön och miljöns utformning spelade någon roll för leken och för det 

lärande som sker i leken. Miljön anses enligt vår studie som viktig del att arbeta med och använda sig 

av i verksamheten. Många pedagoger menar att både inne och utemiljön har en stor påverkan på hur 

lek utformar sig. Lek, lärande och miljö hänger samman och har en stor betydelse. Johansson (2003) 

och Isbelle (2012) menar att miljön är viktig för lek och lärande. Vidare förklarar de att ett sätt att 

skapa en bra miljö kan vara att göra rum i rummen, olika hörnor innehållande tematiskt material för 

genom att arbeta med miljön på olika sätt ökar lärandet hos barnen. Pedagoger ska kunna väcka 

nyfikenhet och lusten hos barnen att upptäcka nya saker och pedagogerna ska enligt Isbelle se till att 

anpassa miljön efter vad barnens behov är, och bygga upp olika platser där lek kan uppstå. I studiens 

resultat framkom det likt Isbelle och Johansson att pedagoger anser att det ska finnas olika miljöer, 

och att de lär sig olika saker genom olika lekar och aktiviteter. Det ska finnas olika lekhörnor, som 

bygghörna, lugnt rum eller bild rum som barnen att utnyttja, och det ska finnas olika material, 

leksaker och det ska pedagoger och lärare se till att det finns i verksamheten som inspirerar barnen till 

att leka. Miljön ska skapa ett intresse hos barnen och göra att de kan använda sin fantasi och 

kreativitet. Man ska också se till barnens olika behov, som att en del barn vill klättra i träd och 
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springa, medan andra barn vill sitta still och läsa en bok. Det framgår också att olika miljöer skapar 

nya lärmöjligheter.  

 

Tellervo Hyvonen (2011) beskriver att miljön är viktig och att det är lärarens ansvar att forma miljön 

även om det är svårt. Lärare ska utge grunden för lek och motivera barnen. I vår studie framgår det 

precis som Hyvonen beskriver att det är pedagogernas ansvar att utforma miljön vilket pedagogerna 

är medvetna om men också att det är svårt i vissa fall då en del skolor inte har tillgång till lokaler 

inomhus eller en utemiljö med den möjligheten vilket påverkar leken, och likt Hyvonen beskriver att 

barn påverkas av dåliga miljöer upplever även pedagoger i vår studie att det påverkar dem negativt 

då det oftast blir högljutt och trångt. Vilket gör att barnen i slutändan påverkas negativt. Man kan 

enligt informanterna i studien göra sitt bästa när man ska utforma och anpassa miljön men det beror 

helt på hur rummen ser ut. Enligt Tellervo Hyvonen kan man däremot skapa nya miljöer i rummen 

även om det är trångt och svårt. Att skapa nya miljöer i rummen skapar mer intresse hos barnen.  

Vi tolkar det som att informanterna i vår studie anser att en bra miljö ska väcka ett intresse och en 

nyfikenhet hos barnen samt att olika miljöer behövs för att täcka alla barns behov. Lek, lärande och 

miljö hör ihop och tillsammans skapar de genom pedagogers hjälp i utformande en chans till ett 

lärande hos barnen. 

 

Av vårt resultat i studien tolkar vi det som att många av pedagogerna använder miljön som ett 

verktyg för att få in andra slags läranden hos barnen, Johansson(2003) beskriver miljön som den tredje 

pedagogen. Miljön kan man använda för att öka olika läranden hos barnen genom vistas i olika 

miljöer. Informanterna påpekar även att det behövs en inbjudande miljö för att få igång barnens 

fantasi. Genom en bra miljö kan barnen också själva komma på en lek som i slutändan ger dem en ny 

kunskap utan att de tänker på det. 

Vår slutsats är att miljön som även kan kallas ”den tredje pedagogen” har stor betydelse för lärandet. 

Utformandet av miljön både inomhus och utomhus kan vara avgörande för att ett lärande ska kunna 

ske, att erbjuda barnen en miljö som väcker en nyfikenhet och där barnen får utlopp för sin kreativitet 

bidrar till att barnen tillämpar sig kunskapen de får i och med leken.  

 

Avslutande reflektion och framtida studier 

Våra slutord är att vi är nöjda med denna studie och vi hoppas att genom denna studie öppna fler 

ögon för lekens betydelse för lärande. Genom denna studie vi genomfört hoppas vi att fler som 

arbetar inom fritids och skola får en större inblick i lekens fördelar och varför leken är viktig både som 

ett lärandetillfälle men också som ett komplement till annan teoretisk inlärning då inlärning kan ske 

på många olika sätt. Vi tycker att denna uppsats verkligen satt leken och pedagogers roll i fokus.  

Vår studie har med stöd i tidigare forskning lagt fokus på pedagogers uppfattningar och vi har lyft 

pedagogers och lekens roll utifrån informanternas egna uppfattningar, vi tycker att vi fick en positiv 

bild av lek hos alla respondenter och blev överraskade av att de uppfattade leken som viktig och att 

man arbetar med lek på så många olika sätt utan att egentligen tänka på det. Det var ingen som var 

negativ till lek men några har stött på andra som inte tycker lek är lika viktigt och det är dem 

personerna som inte förstått vilken innebörd leken har för barnens utveckling som vi genom vår 

studie vill nå och upplysa kring detta ämne. Vårt resultat överensstämmer väldigt väl med vad 

 tidigare forskning säger om ämnet. Lek är en tillgång och pedagoger behöver jobba med lek för att nå 
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alla barn. Dock behöver både skola och fritids jobba hårdare med alla höja lekens roll och betydelse så 

att fler inser att det behövs i verksamheterna och att “Vi bara lekt idag” i negativ syn ändras till att det 

blir positiv inställning hos fler. Både lärare i skolan, föräldrar och pedagoger i verksamheterna. 

Eftersom vi valde att se från pedagogers perspektiv och hur de ser på leken var det svårt att först hitta 

tidigare forskning inom just fritidshem och förskoleklass, men vi hoppas att fler studerar och forskar 

mer kring detta ämne i framtiden och tar leken och lärande på allvar, framförallt i Sverige och 

Norden. 

Några frågor som väcktes under studien är hur lärare i skolan ser på lärandet i leken och om leken 

används eller kan användas för att komplettera de teoretiska ämnena i den obligatoriska skolan? 

Vi ställer oss också frågan hur resultatet skulle ha sett ut om vi inte enbart gjort intervjuer utan hade 

kompletterat med observationer där vi utifrån våra egna ögon och upplevelser fått se hur 

pedagogerna i praktiken använder sig av leken i deras verksamheter 

.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

Referensförteckning  
Ahrne, G. & Svensson, P. (2015)(red.). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB 

Alatalo, T (2017) Förskollärares och grundskollärares uppfattningar om undervisning och lärande i 

förskoleklass. Pedagogisk Forskning i Sverige årg 22 nr 1-2 2017  

ISSN: 1401-6788 

Dahlgren, L-O & Johansson, K (2015)Fenomenografi (162-174)I:Thornberg, R & Fejes, A.(red) Handbok 

kvalitativ analys. Stockholm. Liber IBSN: 978-91-47-111-65-7 

Edenhammar, K & Wahlund, C (2000) Utan lek ingen utveckling: metoder och förutsättningar för barns 

lek. Stockholm: Rädda barnen  

Eriksson-Zetterqvist, U & Ahrne, G (2015) Intervjuer I: Ahrne, G & Svensson, P, Handbok i kvalitativa 

metoder(s.) Stockholm: Liber  ISBN: 97-91-47-11224-1 

Greve, A & Løndal, K(2012) Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. Nordisk barnehageforskning 2012 

5(19), 1–14 ISSN: 1890-9167 www.nordiskbarnehageforskning.no 

Haglund, B (2009) Fritid som diskurs och innehåll: En problematisering av verksamheten vid 

<afterschool-programs> och fritidshem årg 14 nr 1 s 22–44  

ISSN: 1401-6788. http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/viewFile/7690/6745 

Isbell, R (2015) Inredning av en väl fungerande lek- och lärmiljö i förskolan.(81-99) I:  Kragh-Müller, G 

 Ørsted Andersen, F Veje Hvitved, L(red) Goda lärmiljöer för barn. Lund: Studentlitteratur 

IBSN: 978-91-44-07201-2 

Johansson, K & Dahlgren, L (2017)Fenomenografi (162-174)Handbok i Kvalitativ ANALYS (red) 

Thornberg, R & Fejes, A . Stockholm:Liber ISBN 978-91-47-1165-7 

Johansson, E (2003) Möten för lärande- Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. 

Stockholm. Skolverket. IBSN: 91-85009-30-x ISSN: 1651-3460 

Löfdahl, A , Hjalmarsson, M & Franzén , K (2014) Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: 

Liber IBSN: 978-91-47-10658-5 

Olofsson, B (2003) I lekens värld. Stockholm. Liber 

IBSN: 91-47-05181-6 

Pirkko Tellervo Hyvonen(2011) Play in the School Context? The Perspectives of Finnish Teacher 

file:///C:/Users/Owner/Downloads/EJ937006.pdf 

Pihlgren, A (2015) Samverkan för elevens lärande I: Philgren, A Fritidshemmet och skolan – det gemensamma 

uppdraget (red.) (s101-131) Studentlitteratur: Lund  ISBN: 978-91-44-10093-7 

Saar,T , Löfdahl,A & Hjalmarsson, M (2012) Kunskapsmöjligheter i Svenska fritidshem Nordisk. 

barnehageforskning 2012 5(3), 1–13  ISSN: 1890-9167 www.nordiskbarnehageforskning.  

Skolverket (2011) läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild- 

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext 

%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575. ISBN: 978-913832691-6 

Skolverket (2014) Skolverkets allmänna råd med kommentarer, fritidshem. 

ISSN: 1403-4549 ISBN: 978-91-7559-115-5  

Skrivguiden: http://skrivguiden.se/referenshantering/ 

Stukát, S (2011) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: studentlitteratur AB 

ISBN: 9789144052267 

Sundsdal,E & M. Øksnes, M. (2015) “Til forsvar for barns spontane lek.” Nordisk tidsskrift for 

pedagogikk og kritikk, Vol. 1, 2015, pp. 1–11.http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v1.89 

   

http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/viewFile/7690/6745
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGrethe%20Kragh-M%C3%BCller
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AFrans%20%C3%98rsted%20Andersen
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AFrans%20%C3%98rsted%20Andersen
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ALouise%20Veje%20Hvitved
http://skrivguiden.se/referenshantering/


 

 

29 

Thornberg, R & Fejes, A (2015) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. (16-41)I: Thornberg, R & 

Fejes, A.(red). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm, Liber ISBN: 978-91-47-111-65-7 

Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

30 

 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjufrågor: 

1. Vad har du för utbildning? Hur länge har du arbetat på denna skola? 

2. Kan du berätta vad leken betyder i er verksamhet för dig som pedagog och om du anser att 

leken är viktig? Motivera ditt svar 

3. Använder ni leken som ett pedagogiskt verktyg? Kan du beskriva hur ni använder det? 

4. Upplever du att leken har någon betydelse för barns lärande? På vilket sätt? 

5. Kan du beskriva om miljön någon betydelse för leken? Ute, -inne? 

6. Kan du som pedagog på något sätt vägleda barnen i leken? beskriv gärna hur 

7.  Vad är den viktigaste faktorn för att barnen ska lära sig nya saker? Ge exempel? 

8. Tycker du läraren har någon roll i barnens lärande? 
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Bilaga 2 Missivbrev 
Hej! 

Vi heter Hanna Eriksson och Josefine Eriksson är studenter på Mittuniversitetet i Sundsvall där vi 

studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi skriver 

nu om lärandet som sker i den fria leken där vi vill fånga er uppfattning som verksamma pedagoger 

kring vilket lärande som sker i leken. Vi kommer från två olika kommuner.. Hanna Eriksson kommer 

genomför intervjuerna med pedagogerna i en kommun och Josefine Eriksson kommer genomföra 

intervjuerna med pedagogerna i den andra kommunen. För att kunna genomföra denna studie och 

uppsats behöver vi alltså nu din hjälp, så vi skulle vilja komma till din arbetsplats och genomföra en 

intervju tillsammans med dig där vi vill ställa frågor angående din uppfattning kring leken och det 

lärandet som sker. 

Skulle vilja kontakta dig för att komma överens om en tid då vi kan genomföra denna intervju. Vid 

intervjutillfället så är det är viktigt att vi kan sitta helt ostört. Kommer använda oss av ett hjälpmedel 

som kommer spela in vårt samtal för att kunna gå tillbaka i materialet när vi ska transkribera och för 

att kunna vara så delaktig i samtalet/intervjun som möjligt. 

Att medverka under denna intervju är självklart frivilligt och du kan välja att avbryta när du vill. I 

denna undersökning är du som studieobjekt helt anonym och fiktiva namn kommer användas av 

forskningsetiska skäl. Vi kommer inte heller nämna i vilken ort eller skola vi genomfört 

undersökningen för att ingen ska kunna härleda detta tillbaka till dig och din arbetsplats. De material 

som vi får fram under denna undersökning kommer endast användas av forskningsskäl till uppsatsen 

och är sekretessbelagda. 

Josefine Eriksson 

joerxxxx@student.miun.se 

Mittuniversitet, Sundsvall 

Telefonnummer: 070xxxxxxx 

 

Hanna Eriksson 

haerxxxx@student.miun.se 

telefonnummer: 070xxxxxxx 

Mittuniversitet, Sundsvall 

 

Handledare: 

Staffan Löfqvist 

Doktorand, Mittuniversitetet Sundsvall 

Staffan.lofqvist@miun.se 
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mailto:Staffan.lofqvist@miun.se
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Bilaga 3 – Missivbrev till rektor 
Hej! 

Vi heter Josefine Eriksson och Hanna Eriksson är studenter på Mittuniversitetet i Sundsvall där vi 

studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi skriver 

just nu en C-uppsats och skriver om lärandet som sker i leken. Vi söker därför fritidspedagoger och 

förskoleklasslärare. Därför kontaktar vi dig för att informera dig om vår undersökning och för att 

informera dig om att intervjuer med pedagoger och lärare kommer att ske på din skola. 

Att medverka under denna intervju är självklart frivilligt och varje deltagare kan välja att avbryta när 

man än vill. I denna undersökning är personen som studieobjekt helt anonym och fiktiva namn 

kommer användas av forskningsetiska skäl. Vi kommer inte heller nämna i vilken ort eller skola vi 

genomfört undersökningen för att ingen ska kunna härleda detta tillbaka till intervjupersonerna eller 

din arbetsplats. De material som vi får fram under denna undersökning kommer endast användas av 

forskningsskäl till uppsatsen och är sekretessbelagda. 

 

Har du några frågor, ring oss eller maila! 

 

Josefine Eriksson 

joerxxxx@student.miun.se 

Mittuniversitet, Sundsvall 

Telefonnummer: 070xxxxxxx 

 

Hanna Eriksson 

haerxxxx@student.miun.se 

telefonnummer: 070xxxxxxx 

Mittuniversitet, Sundsvall 

 

 


