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Sammanfattning  
 
Den här studien handlar om hur lek kan integreras i förskola och skola, med lärande som 

syfte. Både läroplan för förskolan (Lpfö 98) och läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) betonar lekens betydelse för lärandet. Vårt syfte 

är att få kunskap om lekens betydelse för lärandet och hur den kan användas i ett pedagogiskt 

ändamål. Vår studie innehåller två moment. Den första delen är en litteraturstudie där lärande 

lek fokuseras utifrån såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga texter. Den andra delen 

består av observationer med syfte att få kunskap om vilka förutsättningar som finns för lek, 

samt hur leken kommer till uttryck i förskola och skola. 

Efter genomförd studie har vi funnit att då lek används i ett pedagogiskt syfte blir lärandet 

lustfyllt och en god grund för livslångt lärande kan etableras. Vi har även funnit att 

förutsättningarna för lek som lärandemetod beror på pedagogens inställning till leken. Då en 

pedagog ser den lärande lekens möjligheter kan individers olikheter bli uppmärksammade, 

tillgodosedda samt bli till resurser för varandra. 
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1. Inledning 
 

Denna uppsats handlar om hur lek och lärande kan integreras i olika lärandesituationer. Vi vill 

genom vår studie få kunskap om lekens möjligheter och betydelse för lärandet. 

 

John Dewey (1916/1997) poängterar i Demokrati och utbildning att ”Utan inslag av lek och 

arbete går det inte att skapa förutsättningar för effektivt lärande” (s 242). Vidare skriver han 

att: 

Det är skolans uppgift att skapa en miljö där lek och arbete utförs i syfte att främja 
en önskvärd intellektuell och moralisk utveckling. Det är inte tillräckligt att 
introducera lekar och spel, arbete och praktiska övningar. Allting beror på hur detta 
används (s 243). 

 

Förskolan och skolan är arenor för lärande och varje dag möts många barn och elever i dessa 

miljöer. Varje individ är unik och alla människor besitter olika kunskaper och färdigheter. För 

att varje individ ska få en givande och utvecklande tillvaro behöver den pedagogik som 

tillämpas vara mångsidig, flexibel och varierad. Detta kan tolkas i både läroplan för förskolan 

(Lpfö 98), och läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94). I likhet med citatet ovan är det inte tillräckligt att enbart presentera ett arbetssätt 

utan också hur det används. 

 

Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2003) anser att ”Lek och lärande är 

oskiljbara i barns värld…” (s 226). Författarna skriver vidare att lärande i skolan ofta är 

instrumentellt och eleverna är tillsagda att göra olika saker för att lära sig. I lek och lärande 

finns det en problematik: Barnet har en intention att leka, och pedagogen vill att barn lär sig. 

Ur denna problematik skriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att  

 

Läraren måste både ha en intention om vad barn skall lära sig och kunna upptäcka 
det i barnens agerande, på så sätt blir lek och lärande en integrerad helhet… 
(s 213-214). 
 

Skolan är en plats där barn och elever tillbringar många år av sitt liv. I Lpfö 98 och Lpo 94 

går att läsa att de verksamma inom förskola och skola ska lägga grunden till att barn och 

elever lär sig för livet. Ett sätt att göra detta är genom att lärandet sker på ett lustfyllt sätt, 

menar Dewey (1916/1997). Han skriver att när en aktivitet sker på lustens villkor blir lärande 

och utveckling ett naturligt resultat. 
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I Lpo 94 står det att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskaper” (s 5). Det är också viktigt enligt Lpo 94 att eleverna känner sig trygga i 

skolan, och att eleverna har en egen inre strävan att söka kunskap och känna lust inför sitt 

lärande. Vidare beskriver läroplanen följande: 

 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de 
tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper 
(s 6). 

 

Ovanstående citat från Lpo 94 säger att leken också är betydelsefull i skolan, inte bara i 

förskoleverksamheten. I vår studie vill vi få kunskap om hur organiserad lek kan användas 

som metod och pedagogiskt verktyg för lärande i olika verksamheter för de yngre åldrarna. 

Ytterligare ett mål med studien är att ta reda på, med hjälp av observationer om miljön kan 

vara en möjlighet eller begränsning i det pedagogiska arbetet.  

1. 1 Syfte 

Vårt syfte med den här studien är att få kunskap om lekens betydelse för lärandet och hur den 

kan användas i ett pedagogiskt syfte. 

1. 2 Frågeställningar  

- Vilka förutsättningar finns för lek i förskola och skola? 

- Hur kommer leken till uttryck i förskola och skola? 
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2. Begreppsförklaring 

2.1 Definition av begreppet lek 

Då vi i fortsättningen skriver om begreppet lek menar vi i huvudsak den lek som är 

organiserad och planerad av pedagogen. Alltså inte den så kallade ”fria leken”, där 

barnen/eleverna själva bestämmer karaktär och innehåll. Kärnan för konceptet ”lek som 

lärande” är att ha ett pedagogiskt syfte, samt där målet för aktiviteten är lärande och ny 

kunskapserövring. Detta grundas i det resonemang som Eva Johansson och Ingrid Pramling 

Samuelsson (2007) för, då de skriver att 

 

Lek och lärande är oskiljbara i barns värld och borde därför också vara det i 
pedagogik för de yngre åldrarna, eftersom barn från livets början är lekande lärande 
individer som är riktade mot sin omvärld för att försöka erövra en förståelse och ett 
kunnande i denna (s 28). 

 

Författarna menar att barn lär sig på många olika sätt som exempelvis genom att delta i något, 

experimentera, imitera och kommunicera. Detta är några exempel på vad som ryms inom vår 

definition av lärande lek. 

2.2 Definition av benämningen pedagog 

I denna uppsats har vi valt att benämna samtliga personer som är verksamma inom förskola 

och skola för pedagoger oavsett deras yrkesbenämning. Vi har frångått denna definition vid 

referering av litteraturen. 
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3. Vad skriver läroplanerna, Lpfö 98 och Lpo 94 om lek och 

lärande? 

 

Här nedan kommer vi att göra en kort redogörelse för vad Lpfö 98 och Lpo 94 skriver om lek 

och lekens betydelse för barns och elevers lärande. 

3. 1 Lpfö 98 

Att lek är något viktigt för de yngsta barnens lärande står klart och tydligt i Lpfö 98 då det går 

att läsa att: 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I 
lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 
och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (s 6). 

 

Lekens betydelse går att urskilja i flera stycken i läroplanen. Där står att barn ska utveckla sitt 

ordförråd och språk samt intresse för att leka med ord, något som kan göras genom sång, 

ramsor och liknande pedagogstyrda aktiviteter. Vidare går det att läsa att förskolan ska sträva 

mot målet att varje barn ”utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” 

(s 9). Läroplanen menar att varje barn ska ha möjlighet att förmedla sina tankar, känslor, och 

upplevelser, och att detta kan göras bland annat genom leken. Leken fungerar då som ett 

forum där barnen kan påverka innehållet och vara fria att formulera och uttrycka sig. 

 

Pedagogens uppdrag i förskolan är att leda barnen till lärande och utveckling. Det står att 

verksamma inom förskolan ska ”samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande” (s 10). I citatet ovan speglas läroplanens syn på lekens betydelse då ordet ”lek” står i 

samband med begreppen ”utveckling” och ”lärande”.  

 

Om miljöns utformning i förskolan går att läsa följande: 

 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja 
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö 98, 
s 8). 
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Som vi beskrivit ovan är lek i förskolan något mycket centralt i dess läroplan. Vår tolkning av 

Lpfö 98 är att leken bör vara en naturlig del av den pedagogiska verksamheten för att lärande 

och utveckling ska ske. Dessa tankegångar går även att finna i Lpo 94. 

3. 2 Lpo 94 

I läroplanen finns mycket som kan förknippas med lek och lärande på olika sätt. Det kan delas 

upp i tre avsnitt: 

 

Olika arbetssätt 

Lpo 94 belyser att alla elever lär sig på olika vis och därför bör undervisningen utformas på 

ett varierat sätt. Kunskapen måste få komma till uttryck på olika sätt och i olika former. 

Sammansättningen av innehåll och arbetsformer ska vara både varierad och balanserad för att 

gynna elevernas harmoniska utveckling. Vidare står det att  

 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör 
skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 
kunskapsformer är delar av en helhet (Lpo 94, s 6). 

 

Vad som också leder till en harmonisk utveckling för eleverna, är att de får utforska och 

levandegöra sig olika erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska också få tillägna sig eget 

skapande. Det är lärarens ansvar att se till att verksamhetens utformning blir balanserad och 

att olika former av kunskaper integreras. Läraren ska också 

 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
(Lpo 94, s 12)  

  

Skolan har också som mål att sträva mot att varje elev ska utveckla nyfikenheten och lusten 

att vilja lära och att de får utveckla sitt eget sätt att lära. Dessa mål ska även ligga till grund 

för all undervisning. 

 

Samarbete mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem 

Ett sätt för att berika utveckling och lärande, kan vara att de pedagogiska synsätten möts 

mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmen. Samt att olika samarbetsformer ska 

utvecklas mellan verksamheterna. I riktlinjerna står det att läraren ska: 
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• utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, 
• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan… 
(Lpo 94, s 14). 

 

Lek som metod/undervisning? 

Väsentliga delar för ett aktivt lärande är skapande arbete och lek. Skolan ska också sträva mot 

att varje dag kunna erbjuda eleverna fysisk aktivitet. Som tidigare nämnts anses lek ha stor 

betydelse för att elever i de tidiga skolåren ska kunna ta till sig kunskaper. Skolarbetet ska 

bestå av både intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekter. 

 

De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 
skall vara inslag i skolans verksamhet (Lpo 94, s 7). 
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4. Bakgrund 

 

I följande kapitel beskrivs vad vetenskapliga och populärvetenskapliga texter skriver om lek 

och lärande. 

4. 1 Centrala tankar kring lek och lärande 

Dewey (1916/1997) uttryckte tidigt på 1900-talet sina tankar kring lekens betydelse för 

lärandet hos elever. Han skriver att lek och lärande är nära sammankopplade, inte varandras 

motsatser som det ofta kan uppfattas. Dewey (1916/1997) skriver följande om lek och 

lärande: ”Båda innehåller medvetet övervägda mål och val samt tillämpning av material och 

arbetssätt som utformats för att uppnå de önskade målen” (s 249-250). Vidare skriver han att 

lärande måste ske på lustens villkor. Har en människa lust att lära sig behövs varken mutor 

eller hot om straff. Lärare kan få elever att genomföra uppgifter för att det finns löfte om 

belöning eller hot om straff, men det är ingen god grund för ett livslångt lärande. Dewey 

(1916/1997) menar enligt vår tolkning att en grundläggande förutsättning för livslångt lärande 

är att övningarna och kunskapandet sker på ett lustfyllt sätt. Själva görandet, utförandet av 

övningen, måste vara ett mål i sig, alltså vägen fram till resultatet är också av stor betydelse, 

enligt författaren. 

 

Dewey (1916/1997) skriver att när elever praktiskt handlar i en lärandesituation får de övning 

i att tänka och medvetet observera olika samband. Han menar då att lärande och utveckling av 

kunskap blir ett naturligt resultat. Dewey (1916/1997) liknar barns rätt att få handla konkret 

med en forskares rätt att få praktisera sina teorier. Han skriver  

 

En individ måste faktiskt pröva på, i lek eller arbete, att göra något med material 
genom att låta sin egen impulsiva aktivitet komma till uttryck och sedan beakta 
interaktionen mellan sin egen förmåga och materialet. Det är vad som händer när 
barn först börjar bygga med klossar och det är också vad som händer när en 
vetenskapsman börjar experimentera med obekanta objekt i sitt laboratorium (s 198-
199). 
 

Dewey (1916/1997) ställer sig frågan varför barn tycks ha så många frågor och så stor 

nyfikenhet på livet då de är utanför skolmiljön, men varför elevernas intresse för att lära tycks 

vara så dämpat i klassrummet. Läraren verkar ha svårt att engagera eleven i sitt lärande. 

Dewey (1916/1997) skriver att 
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Ingen förbättring av lärares personliga teknik kan helt råda bot på dessa 
förhållanden. Det måste till mer verkligt material, mer stoff och hjälpmedel, innan 
klyftan kan överbyggas. Och när barn gör något och diskuterar det som dyker upp 
under själva görandet, har man funnit att även om undervisningsformen är 
jämförelsevis likgiltig så är barnens frågor spontana och många och förslagen till 
lösningar avancerade, varierande och frimodiga (s 200). 

 

Dewey (1916/1997) anser att barn har medfödda egenskaper som gör dem intresserade av att 

utforska, pröva, ge uttryck för leklust, hantera verktyg och olika material etcetera. Om läraren 

utgår från dessa benägenheter då han/hon planerar sin undervisning blir hela individen 

engagerad. Gapet mellan skola och världen utanför överbyggs och skapar en 

sammanhängande verklighet för barnet. Att skapa en meningsfull och rolig lärandesituation är 

enligt vår tolkning av Dewey (1916/1997) nyckeln till utveckling och lärande. Han påstår att 

”Erfarenheter visar att när barn har möjlighet till fysiska aktiviteter som låter deras naturliga 

impulser komma till uttryck, blir det ett nöje att gå till skolan, verksamheten blir då inte en 

börda och lärandet går lättare” (s 241). Vidare menar han att utan ingredienser som lek i 

skolan kan inte villkor för ett effektivt lärande skapas. Han skriver: ”Att förvärva kunskaper 

är nämligen en produkt av aktiviteter som har ett eget syfte, inte bara en skoluppgift” (s 242).  

 

Enligt vår tolkning av Dewey (1916/1997) menar han att kunskapen inte blir elevens egen om 

det inte finns utrymme i skolan för att praktisera, problematisera och prova sina kunskaper, 

genom lek och andra experimentella metoder. Eleven får ingen verklighetsförankring kring 

ämnesstoffet, inte heller någon direkt relation till materialet. Han menar att elevens hela 

energi går åt till att ta reda på vad läraren vill att den studerande ska göra. Eller i värsta fall, 

som Dewey (1916/1997) uttrycker det  

 

Tillfällen och stoff till eget tänkande finner han inte i själva matematiken, historien 
eller geografin utan i att så skickligt som möjligt anpassa sig till lärarens krav. […] I 
värsta fall är elevens problem inte hur skollivets krav skall uppfyllas utan hur han 
ska få det att se ut som om han uppfyller dem - eller hur han ska komma så nära som 
möjligt för att kunna glida vidare så friktionsfritt som möjligt. Den hållning som 
formas av dessa knep berikar knappast karaktären (s 201). 
 

Som vi tolkar det menar Dewey (1916/1997) att genom att inte få en egen relation till det 

aktuella materialet försvinner mycket dyrbar energi. Genom att erbjuda eleven konkret, 

fysiskt material använder eleven hela sin kapacitet och flera sinnen, och stoffet blir då verkligt 

och lättare att ta till sig. Ett sätt att konkretisera material är just genom att som lärare använda 

sig av lek som metod för elevers lärande (Dewey 1916/1997). 
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Ytterligare en person som skrivit om barns lärande och utveckling är Lev Vygotskij (Gun-

Marie Wetso 2006). Han menar att drivkraften till utvecklingen för barnen kommer ur 

relationer och samspel med andra. Små barns lärande sker genom att de börjar tolka sina 

intryck. När detta inträffar i samspel med vuxna, som bekräftar barnets iakttagelser, sker en 

utveckling. ”Övergången till att bygga upp ett eget tänkande omkring saker och relationer 

mellan olika situationer och händelser sker enligt Vygotskij genom lekens möjligheter” 

(Wetso 2006, s 60). Wetso (2006) menar att något som genomsyrar Vygotskijs teori är 

lärande genom lek och lärande i samspel med miljön. Likaså betonar han kamratgruppen som 

en arena för utveckling. Han menar, enligt Pia Williams (2006), att socialt samspel är en av 

huvudfaktorerna i barns utveckling. Williams (2006) tolkar Vygotskijs tankar om gruppens 

betydelse för utveckling, då hon skriver att när barn och elever samspelar, möts olika 

individers kunskaper. Barnens olika förmågor utmanas och utvecklas tillsammans, genom att 

de lär av varandra. Därmed sker en utveckling och ny kunskap bildas. 

 

Fantasi är något som Vygotskij skriver om i samband med lek. Med hjälp av fantasin kan ett 

barn tyda verkligheten (Annika Löfdahl 2002). Hans teorier kring lek och fantasi innebär att 

verkligheten blir hanterbar och rikare. Löfdahl (2002) skriver att ”Ju rikare barnens verklighet 

är, ju rikare blir deras fantasi och omvänt” (s 48). Vår tolkning av detta resonemang är att 

barns värld är en helhet, att fantasi och verklighet inte är två skilda ting utan kan komplettera 

varandra. 

4. 2 Lärande lek 

Ole Fredrik Lillemyr (2002) kopplar samman lek med lärande genom följande frågor: 

 

Hur får man barn intresserade av att lära sig och engagera sig aktivt i sitt lärande? 
Hur kan man organisera aktiviteterna så att man pedagogiskt drar nytta av områden 
inom vilka barn redan är intresserade – som till exempel inom leken? Är det möjligt 
att överhuvudtaget organisera verklig lek för barnen i skolan (s 16)? 
 

En annan fråga Lillemyr (2002) ställer är hur leken kan ”… ingå i skolans undervisningsplan 

så att man både tar vara på lekens egenvärde och samtidigt uppnår lärande genom lek?” (s 

63). Avgörande för synen på lärande genom lek, menar Lillemyr (2002) är pedagogens 

inställning, både till eleverna och till relationen mellan lek och lärande. 

 

Barns intresse för lärande minskar mycket i åldern fem till nio år, enligt Lillemyr (2002). 

Många fem- och sexåringar har visat sig mycket intresserade av lärandet, medan åtta- och 
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nioåringar verkar mindre angelägna att lära. Han tolkar detta som att barn inte 

sammankopplar experimenterande och skapande aktiviteter med lärande i skolan. För att få 

mer skapande arbete och upplevelser i skolan är det nödvändigt att verksamma inom skolan 

tar hjälp och lär av pedagogiken som tillämpas i förskolan (Lillemyr 2002). 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser att när barn och elever leker finns inget 

givet rätt eller fel. I leken lär de sig flexibilitet genom att lekens struktur förändras ständigt.  

Detta leder till att barn och elever lär sig kommunikativ kompetens. I likhet med tidigare 

nämnda författare skriver Birgitta Knutsdotter Olofsson (1992) att barn kan ”inom lekramen 

öva och pröva olika förhållningssätt utan att det blir några farliga konsekvenser. Leken blir en 

simulator” (s 7) som kan användas som verktyg eller metod i ett pedagogiskt syfte. 

Knutsdotter Olofsson (1992) påpekar att exempelvis astronauter använder simulatorer för att 

förbereda sig inför rymdfärder. Simulatorn används då som övningsverktyg inför den verkliga 

resan. På liknande sätt kan leken användas som simulator för barns lärande skriver 

Knutsdotter Olofsson (1992). 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att kreativitet och lärande är två 

begrepp som är nära förknippade med varandra. Författarna påstår att dessa två är beroende av 

varandra. Detta förtydligas då de skriver 

 

I själva verket är den mest centrala kärnan i lärandet, just den kreativa skapande 
delen. För att fostra denna typ av lärande måste barn uppmuntras att testa och tänja 
gränserna för sin egen förmåga. De måste få möjlighet att upptäcka och 
vidmakthålla den lekfulla glädjen av att vara kreativ. Därför måste barns lek tas på 
allvar (s 209).  
 

 Knutsdotter Olofsson (1992) anser att grunden till mänsklig intellektuell aktivitet är 

förmågan att kunna förvandla och omforma något till något annat. Liknande hur 

vetenskapsmannen omvandlar systematiska erfarenheter till teorier. Vidare skriver hon att 

denna förmåga övas då barn leker. Gränsen mellan verklighet och lekvärld passeras och 

prövas, nya erfarenheter görs i leken och förs över i den verkliga världen. Knutsdotter 

Olofsson (1992) menar att för barn går allting att förvandla. Hon skriver: 

 

Kanske är det så att bara den som lekt förstår skillnaden mellan lek och verklighet, 
teori och verklighet, myt och verklighet? Kanske är det en utvecklad lek som ger oss 
den tankens frihet, som leder till nyskapande vetenskap, konst, litteratur och religion 
(s 7)? 
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Knutsdotter Olofsson (1992) anser att människor som lärt sig leka i unga åldrar klarar livets 

prövningar bättre än de som inte lärt sig leka. Hon skriver att lekförmågan har en person med 

sig genom hela livet om man väl lärt sig den. Vidare menar hon att ”föreställningar om saker 

och ting påverkar hur vi handlar och hur livet kommer att te sig” (s 36) och att människor med 

bra fantasi lättare kan se framför sig vad som hänt och hur livet skulle kunna vara.  

 

Lillemyr (2002) menar att om det skapas större engagemang i lärandet genom mer fantasi och 

kreativitet, vidgas tillägnandet av kunskap i förskola och i skola. Det som inte alltid har haft 

en stor roll i skolan såsom experimenterande, utforskande samt kreativitet, kan genom barns 

lek ge betydelse för lärandet. Men också tvärtom, lärandet kan ge näring åt leken så att barnen 

lättare kan tillägna sig kunskapen de får genom det planerade lärandet. Det är viktigt för 

barnen att det finns bra förbindelser mellan förskola och skola. En stor utmaning är att planera 

aktiviteter och miljön för lärande som kan ge spännande och passande utmaningar för både 

barn och elever (Lillemyr 2002). 

 

Gunilla Lindquist (2002) menar att utomhusmiljöer kan bli riktigt bra lekmiljöer med 

exempelvis kojbygge. Men en av den allra viktigaste inspirationen till lekvärldar är 

berättelser, sagor och poem, därifrån kan de få idéer och låta fantasin ta över. Lindquist 

(2002) anser att det finns stora likheter mellan lek, drama och teater. De går in i varandra. Det 

finns många ämnen och alltså mycket kunskapande som kan uppstå i dessa former. 

4. 3 Att lära med hela kroppen 

Bernt Gustavsson (2002) skriver att synen på kunskap förändrats under 1900-talet i filosofin. 

Tidigare i västerländsk historia var kunskapen förknippad med medvetandet och intellektet.  

Under detta århundrade började dock synen på kunskap ändras till att ses som något att 

förknippa även med kroppen. Så småningom förknippades kunskapen också med praktiska 

verksamheter. 

 

Ett liknande resonemang för Lesley Britton (1992) då hon påstår att barn lär sig genom att 

agera med hela kroppen. Hon menar att kopplingen mellan hjärna och hand bidrar till att 

intellektet utvecklas. Hon skriver att ”Alla barn lär sig genom att delta aktivt, genom att 

involveras i det praktiska vardagslivet och få försöka själva med sina händer” (s 13). Detta är 

något vi kan koppla till vår definition av lek som lärandemetod. Då barn och elever leker 

engageras hela kroppen. Hjärna, hand och sinnen samarbetar i en lärandeprocess. Lärande 
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sker enligt Britton (1992) inte bara på ett plan, hjärnan. Hon menar att hjärnan måste 

samarbeta tillsammans med muskler och sinnen för att lärande ska kunna ske. 

 

Även Wetso (2006) skriver att vetenskapen förut har delat på forskningen om människans 

hjärna och kropp. Nu utgås det från att kunskapen sker i ett samband mellan kropp, hjärna, 

känsloliv och medvetande enligt nyare forskning. Beroende på vad människan möter och 

utsätts för blir hon tvingad till att omarbeta sina tolkningar och antaganden. Det är en process 

som medvetet och omedvetet pågår genom hela livet. ”Kropp, hjärna och själ är med 

nödvändighet sammanflätade för att upprätthålla liv och bidra till utveckling hos en individ” 

(s 49). 

4. 4 Symbolspråk   

Att kategorisera, ordna och benämna resulterar i att vi förstår världen bättre och upplever 

därmed att vi kan påverka och kontrollera den (Knutsdotter Olofsson 1992). Detta i sin tur för 

med sig att vi som människor kan påverka världen och förutse konsekvenser. Detta menar 

Knutsdotter Olofsson (1992) är människans ständiga strävan. Författaren skriver att vi 

människor har många olika symbolspråk till vårt förfogande för att just försöka få ordning och 

reda i en kaotisk tillvaro. Barn använder sig av det språket som finns tillgängligt för dem. De 

första medlen ett barn har tillgång till är att genom sång, lek och ord uttrycka sig och bli 

förstådd och förstå sin omvärld. Knutsdotter Olofsson (1992) menar vidare att 

 

Den som tror att lek är bara lek bedrar sig. Lek är skapande ordning och 
koncentration. Lek liksom konst, myt och teori är människans försök att förstå 
tillvaron. Livet är förvirrat och utan ordning, men vi går under om vi ger upp vår 
strävan efter sammanhang, struktur och någon sorts fast punkt (s 55). 

 

Även Arne Trageton (1996) säger att ”lek är en förutsättning för inlärning. [...] Barnet 

formulerar uttryck för sina sinnesupplevelser, sina tankar och kunskaper om sig själv och 

omvärlden med hjälp av ett konkret symbolspråk” (s 17). Han menar att aktiviteterna måste 

vara konkreta och av laborativ form ända tills dess att barnet fyllt 10-11 år, för att 

kunskaperna ska bli varaktiga och äkta. 

 

Knutsdotter Olofsson (1992) skriver att både vuxna och barn har behov av att ordna sina 

intryck och upplevelser. I likhet med Dewey (1916/1997) skriver hon att det som sker när en 

individ handlar utifrån lusten, är att lärande blir en naturlig produkt då en aktivitet är 

meningsskapande. Lärandet sker lättare då det samtidigt är roligt. 
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Knutsdotter Olofsson (1992) kan se tydliga likheter mellan lek och lärande då hon skriver: 

 

Det är ju när man använder lärobokens begrepp och omsätter dem i egna ord och 
fyller dem med föreställningar, som kunskapen integreras med det egna tänkandet 
och påverkar det (s 81). 
 

Med detta menar hon att för att en människa ska kunna ta till sig vad en bok vill förmedla 

eller vad en lärare pratar om ”… måste orden bli till föreställningar. Orden måste väcka 

minnen och associationer” (s 83). Hon anser, enligt vår tolkning, att ny information måste 

integreras med redan etablerade kunskaper och erfarenheter för att ett lärande ska äga rum. 

 

Ett exempel på detta kan vi se i det resonemang kring barns vardagslärande som Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) för. De menar att det är fullt möjligt att börja med 

både matematik- och svenskundervisning redan på förskolan. Genom att blanda in det i 

vardagen på ett lekfullt sätt anammas kunskaperna. Ett exempel författarna återger är när en 

pedagog på en förskola ska skära en frukt åt ett barn, som vill ha fyra klyftor. Pedagogen ger 

då barnet två klyftor och frågar sedan hur många det fattas. Därefter får barnet försöka 

förklara hur han/hon visste svaret, eller hur personen tänkte. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) poängterar också att det är processen som 

ska dominera över produkten. De redogör för vad som bidrar till det som idag kallas det 

lustfyllda lärandet: 

 

Lek brukar av tradition karakteriseras av att den är lustfylld, fri, spontan, symbolisk, 
engagerande, social och att ett medel (process) dominerar över mål (produkt). Vilka 
av dessa begrepp är inte tillämpbara i ett lärandeperspektiv (s 210-211)? 

 

Författarna menar att alla dessa begrepp som finns i citatet ovan bör förknippas och ligga till 

grund för lärandet. Att processen ska vara den mest framträdande i förhållande till produkten 

är relativt nytt inom synen på lärande. Genom att betona processen läggs grunden för ett 

livslångt lärande och därför borde kanske leken fungera som utgångspunkt för lärandet. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det är då som barn kan 

upptäcka sitt eget lärande. Dock poängterar författarna att process och produkt också hör ihop 

och de ger ett exempel på när barn/elever konstruerar en affär och sedan handlar i den. I detta 

fall är process och produkt oskiljbara. 
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4. 5 Lekens nytta 

”Leken stimulerar påhittighet och okonventionella lösningar” skriver Knutsdotter Olofsson 

(1992). Hon menar att genom lek får barn ett rikt språk, de får vana i att klä sina känslor och 

upplevelser i ord. De lär sig också inlevelse, kreativitet, ömsesidighet, turtagande samt att 

samarbeta med varandra (Knutsdotter Olofsson 1992). De är engagerade och lär sig respekt, 

både för andra människor och för föremål (Birgitta Knutsdotter Olofsson 1987). Leken ger 

social kompetens, de lär sig att inta andra och andras perspektiv vilket i sin tur leder till 

empati och hjälpsamhet, vilket är grunden till osjälviskhet. De lär sig materialkännedom och 

upptäcker vad olika föremål kan användas till. Då barnen får bygga med exempelvis stavar 

eller klossar lär de sig balans, koordination, vikt och storlek menar Knutsdotter Olofsson 

(1992). Ett annat exempel på lärande lek är då barnen får i uppgift att hålla kalas, då man 

behöver veta hur många som kommer på kalaset, se till att alla får en tallrik var, hur mycket 

saft går åt, och andra liknande matematiska övningar. Hon skriver ”Leken är naturens egen 

fiffiga pedagogik” (s 96). Då barn leker krävs det av dem att de kan vara fokuserade. Deras 

förmåga att planera och ha överblick, övas och prövas (Knutsdotter Olofsson 1992). 

 

Knutsdotter Olofsson (1992) poängterar att lek leder till kamratskap och utveckling på fler 

områden än vi kan förställa oss. Författaren menar att leken ger stor glädje och mental hälsa. 

Hon sammanfattar sina tankar kring lek, fantasi och lärande då hon skriver ”Impulsivitet och 

ordning möts i lek och fantiserande. Det är just därför som lek och fantasi är 

utvecklingsfrämjande” (s 77). Knutsdotter Olofsson (1992) skriver även att ”Jag tror att leken 

ger tillfredsställelse och glädje som följer med hela livet” (s 40). 

4. 6 Lek och lärande i skolan 

Att leka i skolan menar vi är att experimentera och laborera sig fram till kunskapen, att det 

finns olika sätt att nå målen. Hur en person tillägnar sig kunskap är olika från individ till 

individ. Vi kan se vissa likheter mellan den pedagogik som kallas PBL, problembaserat 

lärande och lärande genom lek. Denna pedagogik bygger på elevers egen lust och vilja att 

söka kunskap och lösningar (Henry Egidius 1999). Problemen som hanteras inom PBL tas 

direkt ifrån verkligheten eller verksamheten som den lärande befinner sig i. Egidius (1999) 

skriver att ”I PBL är problemen sådana att de studerande ska sätta sig in i begrepp och 

sammanhang från flera ämnen samtidigt eller från såväl praktik som teori” (s 16). En 
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förutsättning för användandet av PBL som metod är att läraren är medveten om att olika vägar 

kan leda till samma mål. 

 

Enligt Egidius (1999) ses gruppen som en stor tillgång då alla människor besitter olika 

kunskaper och färdigheter. Genom att ta tillvara på dessa olika kunskaper utvecklas olika 

arbetssätt. Eftersom pedagogiken betonar att det kan finnas flera vägar fram till målet blir 

verksamheten mer flexibel och kan då också lättare individanpassas. 

 

Pramling Samuelssons och Asplund Carlssons (2003) anser att en tillåtande attityd och en 

tillit till barns tankar samt vilket sätt de uttrycker sig på är avgörande för barns lärande. Detta 

är en likhet med det arbetssätt som PBL-pedagogiken tillämpar då barn ses som aktiva lärande 

och aktiva medkonstruktörer i sitt eget lärande. Några begrepp Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) kommit fram till i sin studie är att 

 
Kommunikation och barns agerande blir framträdande och sammanvävt. Det är när 
man är engagerad i att undersöka, konstruera, uttrycka sig i bild eller symboler, lösa 
egna eller gemensamma problem som man vill prata (klä sina tankar i ord) eller 
fråga om något (s 190).  
 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att barn tänker konkret och därför 

bör också lärare handla utifrån den aspekten. Lärarna i deras studie antar att ”… konkreta 

aktiviteter leder till ett vetande och kunnande om världen” (s 131). De vet att barn tänker 

konkret, men det som lärarna inte tänker på är att förståelse och kunskap är något abstrakt. 

Detta måste yrkesverksamma tänka på för att få fram innebörden i lärandet. Därför måste 

också barnen få tänka och fundera för att skapa mening, de måste få synliggöra lärandet anser 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). 

 

Att väcka barns och elevers intresse, kan och bör göras på många olika sätt. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att 

  

Läraren måste få barns intressedrivna intention riktad mot dessa lärandeobjekt - 
något som kan ske i ett otal olika former och sammanhang, vare sig vi kallar det lek 
eller lärande som meningsskapande (s 225). 

 

Lillemyr (2002) menar att det allt oftare framhävs att upplevelsen är mycket viktig, både för 

barns lek och lärande. Han vill belysa två viktiga ansatser kring lärande genom lek. Det första 

är att intressera sig för barnets engagemang och upplevelser i verksamheter. Det andra är 
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relationen mellan lek och lärande. Författaren slår fast vid att det är upplevelsen som skapar 

underlaget för en meningsfull erfarenhet, och att det är den som är en central del av barnens 

lek. Vidare menar han att  

 

… det är inte självklart att upplevelsen är en central komponent i lärandet, särskilt 
inte i den traditionella synen på lärande. Det är viktigt att lärande som begrepp och 
fenomen i förskola och skola nu ses i ett vidgat perspektiv och aktualiseras i relation 
till nyare sätt att förhålla sig, både inom forskning och praktik. I den bemärkelsen 
måste upplevelse och engagemang, som är så karakteristiskt för leken, få en större 
plats också i lärandet (s 18). 
 

Lillemyr (2002) anser det viktigt att ta barnens/elevernas lek på allvar i skolan och att 

pedagogerna organiserar allsidig lek för dem. Barnen/eleverna har ett perspektiv på leken 

medan pedagogerna har en annan, men trots det måste båda perspektiven tas tillvara. 

Barnen/eleverna måste få uppleva både fritt och strukturerat lärande i förskola och skola. 

Författaren menar också att  

 
Det är en utmaning genom hela grundskolan att koppla lek, experimenterande och 
fria aktiviteter till motivation för problemlösning och inspiration till att vara kreativ, 
exempelvis i temaarbeten både inom ämnen och över ämnesgränser (s 68). 

 

Lindquist (2002) menar att en av förutsättningarna för att få in leken i skolan är att det finns 

ett socialt sammanhang. Hon anser att leken är en gruppverksamhet där kommunikationen är 

mycket viktig. Emellertid är den mesta av leken som äger rum i skolan i form av tävlingar för 

att till exempel lagvis kunna lära in så många glosor som möjligt, eller någon form av 

frågesport. Dessa tävlingar bygger på konkurrens. Ännu mer tydligt blir det när eleverna får 

betyg, då konkurrensen blir ännu mer påtaglig. Eftersom konkurrens och disciplin hör ihop 

finns det inte tid för fantasi och fiktiva situationer, menar Lindquist (2002). 

 

Vidare påstår Lindquist (2002) att både ”svenska och norska erfarenheter visar att förskolans 

och skolans pedagogik inte har kunnat mötas” (s 26). Att integrera de båda traditionerna har 

inte verksamheterna lyckats med. Författaren har intervjuat flera pedagoger. Lindquist (2002) 

beskriver att en av pedagogerna använder leken som ett verktyg. Samma pedagog säger att 

”… lek handlar om lust, glädje och inspiration” (s 27-28). Vidare menar pedagogen att leken 

kan användas mycket mer i skolan, bland annat genom de estetiska ämnena. 
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4. 7 Processens innebörd och miljöns betydelse 

Ett barns vardag består av många olika situationer, händelser och aktiviteter som sammantaget 

utgör en helhet. Likaså sker en människas lärande i en kontext, skriver Silwa Claesson (2006). 

Hon betonar vidare att processen är viktig, inte bara produkten. Det är vägen/processen fram 

till målet/produkten som är intressant och eleverna ska lockas till att vilja pröva sig fram, till 

exempel genom experiment. ”Gränserna mellan lek och arbete och mellan skola och vardag 

bör suddas ut” (Claesson 2006, s 32). Här är det viktigt att läraren är en god lyssnare och 

arbetar för ett bra klassrumsklimat, där ömsesidig respekt råder. 

 

I likhet med Claesson (2006) menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att ett 

gott klassrumsklimat är något som bör eftersträvas. De sistnämnda menar att om det inte 

fungerar med klasskamraterna är det svårt att få andra saker att fungera och syftar då bland 

annat till lärandet. 

 

Williams (2006) resonerar kring miljöns betydelse då hon skriver att ”Barns lärande är i högre 

grad en kollektiv process än en individuell aktivitet. Det ideala klassrummet ska organiseras 

som ett gemensamt lärande där mening skapas och transformeras mellan såväl barn som 

vuxna” (s 54). För att lek ska kunna användas i ett pedagogiskt syfte är miljön för lärande en 

av förutsättningarna för i vilken utsträckning leken kan användas. 

 

Studien som Skolverket (2001) presenterar visar bland annat att klassrummen inte är 

uppbyggt för lek och skapande. Den visar också att många sexåringar har svårt att rätta sig till 

skolkoden, vilket innebär tidsstyrning och disciplinering. Lokaler är inte anpassade för barns 

rörelsebehov. Överlag kan det konstateras att många integrerade verksamheter anpassar 

barnen till en mer traditionell skolkod (Skolverket 2001). 

 

Lokaler ses som ett hinder för integrationen. Skolverkets (2001) studie visar att det alltför 

sällan finns utrymme för lek och skapande verksamhet i skolans lokaler, och främst i det här 

fallet för sexåringarna och för fritidshemmen. Om integrerade verksamheter ska fungera 

måste också lokalerna anpassas och i regel se annorlunda ut än vad det gör idag. Skolverket 

(2001) påpekar dock att under studiens sista år började utvecklingen gå framåt. Genom att 

pedagogerna blev mer och mer medvetna om betydelsen av lokaler och miljö, kunde många 

åtgärder vidtas med endast små medel. Skolverket (2001) kom också fram till, genom 
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observationer, att de klasser som har sin verksamhet i lokaler där förskola och fritidshem 

tidigare har befunnit sig nyttjar detta. Detta leder då till att det blir mer varierade 

arbetsformer. Skolverket (2001) skriver att möjligheterna finns men kommer inte till uttryck i 

verksamheterna. Integreringens utveckling innebär att lokalerna får utnyttjas av flera olika 

verksamheter och på olika sätt. Utemiljön bör också ses över med tanke på vad den kan ge för 

det pedagogiska arbetet. Enligt denna studie glöms den ofta bort och utnyttjas bara för 

rasterna (Skolverket 2001). 

4. 8 Möte mellan olika verksamheter 

Den nya skolformen förskoleklass för sexåringar infördes 1998 på grund av att 

verksamheterna skulle sträva mot en ökad integration mellan förskoleverksamheten, 

skolbarnomsorgen och grundskolan. Syftet med detta är att bland annat kunna skapa 

arbetsformer och nya pedagogiska förhållningssätt när verksamheterna integreras med 

varandra. Genom det nya förhållningssättet ska kontinuitet skapas i det livslånga lärandet. 

Tanken är då att kvaliteten ska förbättras i alla dessa verksamheter (Skolverket 2001). I och 

med detta möte mellan verksamheterna, förväntas det att det ska ge nya förutsättningar för 

utveckling och lärande och utveckla det pedagogiska arbetet. Sådant som är naturligt för 

förskolan såsom lek, skapande, utforskande och ett tematiskt arbetssätt borde också finnas i 

skolan (Skolverket 2001). 
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5. Metod 

 

I följande kapitel redogör vi för vårt val av datainsamling. Därefter kommer vi att beskriva 

vårt etiska ställningstagande. Innan vi redogör för observationerna beskrivs våra 

urvalsgrupper. 

5. 1 Tillvägagångssätt 

För att besvara våra frågeställningar och därigenom uppnå vårt syfte är vår studie utförd i två 

moment. Den första delen är en litteraturstudie där vi redogör för vad vetenskapliga och 

populärvetenskapliga texter skriver om lek och lärande. Den andra delen är observationer. I 

vårt val av litteratur har vi fokuserat på lek i ett lärande syfte, således inte den fria leken. Vi 

har valt att utgå från läroplaner, rapporter, forskningsavhandlingar samt populärvetenskapliga 

texter i vår litteraturstudie. Göran Bergström och Kristina Boreús (2005) skriver att  

 

Texter produceras i oändlig mängd i praktiskt taget varje samhälle globen runt. De 
är resultaten av att en eller flera personer velat förmedla något till andra. Då de läses 
och refereras får de konsekvenser för vad människor tänker och vad de gör. De är 
oerhört viktiga i moderna samhällen (s 13). 

 

Författarna skriver fortsättningsvis att det finns en mängd olika slags texter. Exempel på det 

kan vara allt från ett barns skoluppsats till ett e-mail eller en vetenskaplig artikel (Bergström 

& Boreús 2005). Då vårt syfte behandlas utifrån olika typer av texter, ger det vår studie en 

bredare grund och större förankring samt ger oss större förståelse för vårt ämne. 

5. 2 Kvalitativa metoder 

Den andra delen av vår studie är observationer. Syftet med dessa är att se hur pedagoger i 

olika verksamheter använder sig av lek i pedagogiskt ändamål. Vi har även studerat vilka 

förutsättningar som finns för lek i en lärande miljö. 

 

Vi har viss inblick i den verksamhet som vi i undersökningen har belyst och observerat. Vi 

förstår därmed att det krävs en mer omfattande undersökning för att få en rättvis bild och för 

att få en helhet. 

 

Annika Eliasson (2006) beskriver att vid observationer ska iakttagelser i eller av en eller flera 

miljöer göras. Detta ska dokumenteras, till exempel genom att föra anteckningar. Som 
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observatör kan man vara mer eller mindre delaktig under observationstillfället. Vi har 

observerat och dokumenterat på ett sätt som Eliasson (2006) namnger som den deltagande 

observatören. Denna metod innebär att observatören är närvarande i den miljön som 

undersöks och koncentrerar sig på att observera och dokumentera. Denna observatör har 

således ingen pedagogisk funktion i verksamheten. 

5. 3 Etiskt förhållningssätt inför observationer 

Inför våra observationer valde vi ut en barngrupp i en förskola, en förskoleklass och två 

skolklasser i de yngre åldrarna. Samtliga verksamheter och observerade pedagoger var innan 

besöken helt obekanta för oss båda. 

 

För att samtliga parter ska bli korrekt hanterade grundar vi vårt handlande enligt 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I regel 6 står 

följande: 

 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras 
på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I 
synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär 
att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna (s 12). 

 

Som citatet ovan beskriver ska etiskt känsliga uppgifter skyddas från utomstående. Ingen 

person eller verksamhet kommer därför att namnges. Samtliga verksamheter har tilldelats ett 

fingerat namn, som enbart är relevant för just vår undersökning. Dessa kommer att benämnas 

som verksamhet 1-4. En av de observerade verksamheterna är en grupp på en förskola och de 

andra tre är inom skolans tidigare år. 

 

Vi har endast till viss del angett vårt syfte för de observerade pedagogerna. Detta för att 

 

I vissa fall där förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens syfte (t.ex. 
vid deltagande observation eller vid vissa psykologiska experiment) kan dock 
alternativ till individuell förhandsinformation övervägas (s 7). 

 

I enlighet med ovanstående princip har viss information delgivits de berörda. Vi gav inte en 

fullt detaljerad beskrivning. Detta på grund av att vi misstänkte att de observerade 

pedagogerna kunde påverkas och därmed förändra sitt sätt att planera och genomföra sin 

verksamhet. Detta kan då medföra att undersökningen inte blir sanningsenlig och blir då inte 
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användbar för oss. All data som samlats in har enbart varit i forskningssyfte vilket vi också 

har informerat om, till berörda parter. 

5. 4 Inför observationerna 

Inför observationerna skickade vi ut brev med en förfrågan till de berörda (se bilaga 1). Vi 

sammanställde ett observationsschema (se bilaga 2) inför observationerna. Schemat 

utformades utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. För att lättare dokumentera och få en 

överblick över verksamheten utgick vi från fyra huvudrubriker. Den första rubriken är Tid och 

ämne, vilket står för tidpunkt på dagen samt vilket ämne, exempelvis ”09:00 svenska”. 

Aktivitet står för vad som görs inom ämnet, exempelvis sång. Tredje rubriken kallar vi 

Förutsättningar för lek vilket betyder lokalens utformning samt tillgång till olika miljöer, 

exempelvis klassrummet. Sista rubriken är Kommentarer. Under denna rubrik avhandlas 

övrigt anmärkningsvärt som vi har ansett vara relevant för vår studie. Genom att använda 

detta observationsschema kunde vi lätt registrera de olika momenten och aktiviteterna under 

dagen. 

 

Vi genomförde samtliga observationer tillsammans. Vi är båda inriktade mot arbete i de yngre 

åldrarna, men den ena av oss har valt förskolan som framtida arbetsplats och den andre 

grundskolans tidigare år. Fördelen med att vara båda två vid varje observationstillfälle är att vi 

har båda inriktningarna och att vi på det sättet kan komplettera varandra. Nackdelen med att 

vara båda vid varje observationstillfälle är att det går åt mer tid. 

 

Innan vi redogör för våra observationer kommer vi att först göra en presentation av respektive 

verksamhet. Först finns en sammanfattning av vårt samtal med pedagogen för verksamheten 

och därefter hur lokalen för verksamheten ser ut. Samtalet var på pedagogernas initiativ. Detta 

har gett oss en större förförståelse för dagens innehåll och aktiviteter. I våra observationer har 

vi studerat vilka förutsättningar som finns för lek och hur leken kommer till uttryck. 
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6. Resultat av observationer 

 

6. 1 Verksamhet 1 

Vår första observation gjorde vi i en grupp på förskolan. Gruppen bestod av 17 barn och fyra 

pedagoger. Vi var med gruppen under förmiddagen fram till lunch, cirka fyra timmar. Vi 

samtalade med en av pedagogerna och hon berättade för oss om de pedagogiska tankarna 

bakom verksamheten. Det framkom att de just nu arbetar med temat ”jag”. Ett exempel på 

detta är då de yngsta barnen deltar i ”miniröris” vilket är gymnastik med sång och 

dansövningar, rörelser i takt till musik. Detta gör de för att barnen ska lära känna sin egen 

kropp, hur kroppen fungerar och hur den kan användas. 

 

Förskolans lokaler består i huvudsak av sex rum inredda för olika funktioner. Rummen som 

finns tillgängliga för barnen är snickarverkstad, dockvrå, matsal/pysselrum, ett byggrum med 

klossar och lego samt ett rum för samling. Gruppen delar lekhall och utegård med andra 

förskolegrupper och båda dessa utrymmen är utrustade med redskap för olika aktiviteter. 

6. 1. 1 Observation av verksamhet 1 

Morgonen började med att personalen satt i hallen och tog emot barnen då de kom och 

samtalade med barn och föräldrar. Klockan nio var det samling. Alla barn satt tillsammans på 

en matta på golvet. All personal satt med och pratade med barnen. Efter en stund berättade 

pedagogerna om dagens aktiviteter. 

 

Vi följde en grupp som bestod av de äldsta barnen på avdelningen, fem till antalet, som gick 

ut i skogen för att arbeta med miljön. Barnen och en pedagog gick i samlad grupp. 

Promenaden tog cirka 15 minuter. När de kom fram till skogen, satte sig gruppen i ring för att 

äta matsäck. Under tiden som barnen åt, samtalade pedagogen med dem om vilket sorts skräp 

man får slänga i skogen (äppelskrutt) och vad naturen inte kan ta hand om själv 

(plastförpackningar). Efter att fikat avslutats tog pedagogen initiativ till en ”skräpletarjakt”. 

Hon och barnen letade skräp som inte naturen kunde bryta ner. Skräpet togs sedan med i påsar 

för att slängas på en återvinningsstation. Efter en stunds skräpletarjakt fick barnen leka i 

skogen tills det var dags att gå tillbaka. 
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Efter att de äldsta barnen kommit tillbaka samlades alla barn på en matta och berättade för 

varandra vad de gjort under förmiddagen. Ett barn hjälpte en av pedagogerna att duka och 

ställa fram maten på borden. Barnet presenterade för sina kamrater vad det var för mat och 

vilka som fick gå först och sätta sig på sina bestämda platser. 

6. 1. 2 Reflektion 

Vid detta observationstillfälle märkte vi hur konkret pedagogen arbetade, då hon tog med sig 

barnen ut i skogen. Där studerade de miljön, som de skulle arbeta med, på ett konkret sätt. 

Budskapet om att värna om miljön blev tydligt för barnen och de fick själva vara delaktiga i 

kunskapsprocessen. Barnen verkade glada och ivriga att delta i aktiviteterna. I den 

pedagogiska leken ”skräpletarjakt” förmedlade pedagogen innehållet och strukturen på ett 

inlevelsefullt sätt som fick barnen naturligt nyfikna och de deltog med glädje. Då pedagogen 

presenterade skräpletarjakten använde hon en röst som var fylld med spänning och hon 

verkade själv förväntansfull. I och med denna inlevelse från pedagogens sida kunde hon 

engagera barnen under hela processen, från presentation av ämnet till genomförandet. 

6. 2 Verksamhet 2 

Vår andra observation gjordes i en klass bestående av cirka 20 elever och två pedagoger. Vi 

var där under förmiddagen, cirka fyra timmar. Innan eleverna kom in i lokalen fick vi en kort 

samtalsstund med pedagogerna. De berättade om de teman som de för tillfället arbetade med. 

Dagen innan hade gruppen avslutat ett konstnärstema med en vernissage tillsammans med 

skolans ettor, tvåor och treor. Ett annat tema gruppen just börjat arbeta med var hur man 

bygger meningar. Senare i veckan skulle det vara ”öppet hus” för barnens familjer, vilket 

gjorde att förberedelserna inför den kvällen var många. Denna information var viktig för oss 

som observatörer, på grund av att vi förstod helheten och dagens struktur bättre. 

 

Lokalerna bestod av fyra rum. Ett där de åt mat och pysslade. Bredvid var ett rum med en stor 

matta, som fungerade både för samling och lek. Ytterligare ett rum var en dockvrå. De hade 

även tillgång till en lekhall som de delade med andra elever. Eleverna hade också möjlighet 

att utnyttja en relativt stor gård med redskap för olika aktiviteter. 

6. 2. 1 Observation av verksamhet 2 

Morgonen började med samling som inleddes med att de sjöng en godmorgonsång på tre olika 

språk samtidigt som de klappade i ett visst rörelsemönster. Därefter var det upprop av en av 
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pedagogerna. Vidare arbetade de med meningar och meningsbyggnad. Pedagogen repeterade 

lite från föregående vecka. Övningen som eleverna sedan skulle göra gick till på följande sätt: 

Alla stod upp i en ring, en av pedagogerna sa en mening på tre till sju ord. Efter att meningen 

var sagd gick alla elever lika många steg som orden i den sagda meningen. Därefter fick de 

gissa/räkna hur många steg/ord det var och återigen prövades meningen att stegas. Efter den 

uppgiften gick de över till konstnärstemat. De repeterade tillsammans vilka konstnärer de 

hade arbetat med de senaste veckorna och gick sedan på vernissage. Eleverna hade själva gått 

på den dagen innan. Pedagogerna ansåg dock att eleverna skulle få chansen att titta en gång 

till på målningarna. De gick då i grupper om cirka sex elever per pedagog. 

 

Sista delen av dagen som vi var med i klassen övade de sånger inför veckans ”öppet hus”. 

Övrig tid hade eleverna möjlighet att själva bestämma aktivitet. Några av dessa aktiviteter var 

att de pysslade, lekte med dockskåp och byggde lego. De delade upp sig och utnyttjade alla 

utrymmen på eget initiativ. 

6. 2. 2 Reflektion  

Vi upplever det som om det var en bra balans av både gruppaktiviteter och fri lek. Eleverna 

fick vara med och göra saker praktiskt, inte bara lyssna när pedagogen berättar. Det var en 

jämvikt mellan teori och praktik. De fick exempelvis gå runt och titta på målningar som skulle 

likna Monéts konstverk samtidigt som de samtalade om honom. Vi såg att de använde hela 

kroppen när de arbetade med meningsuppbyggnad och involverade många sinnen. 

6. 3 Verksamhet 3 

Vår tredje observation gjorde vi i en klass bestående av cirka 20 elever och en pedagog 

(stundtals två pedagoger). I likhet med de andra två observationerna var vi i gruppen på 

förmiddagen, cirka fyra timmar. Den ena pedagogen berättade för oss innan eleverna kom in i 

klassrummet på morgonen, att de just nu förberedde inför ”öppet hus” som var senare samma 

vecka. Pedagogen berättade också vad hon anser är viktigt att arbeta med under första 

skoltiden, nämligen att skapa en god gemenskap i klassen. Alla eleverna ska få möjlighet att 

få känna trygghet i skolans miljö. De får träna mycket på att våga tala inför klassen. 

Pedagogen vill att det ska bli en naturlig och självklar del i den pedagogiska verksamheten. 

Därför övade eleverna redan från början på att samtala i grupp och därmed blir eleverna mer 

trygga och får bättre självförtroende, menar pedagogen. Ett exempel på detta kan vara att de 

elever som inte kan skriva på riktigt får skriva på sitt ”hemliga” språk på datorn och rita en 
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bild till texten. Därefter får de läsa upp sin saga för klassen. På så sätt får alla känna att de kan 

skriva vilket är oerhört viktigt för självförtroendet anser pedagogen. Av pedagogen fick vi 

också veta att klassen var mycket naturintresserad vilket pedagogerna hade försökt anamma. 

 

Under observationstiden användes bara klassrumslokalen vilket bestod av en stor matta, samt 

elevernas arbetsbord och stolar som var placerade på olika sätt. Vid varje bordsgrupp satt två 

till åtta elever. 

6. 3. 1 Observation av verksamhet 3 

Dagen började med samling på en matta i klassrummet där eleverna själva fick vara med att 

säga dagens datum, räkna antal elever och dylikt. Därefter var det en pratstund om stannfåglar 

inför en kommande naturutflykt. Pedagogen visade bilder på några fåglar samt berättade lite 

om dem. Efter det fick klassen se en kort film om stannfåglar. Sista momentet av dagens 

fågeltema bestod av att de fick rita av en av de fåglar de hade arbetat med eller en 

fantasifågel. De som hann skrev också några rader om sin valda fågel. 

 

Parallellt med fågelarbetet fick några elever i taget, tillsammans med en av pedagogerna 

färdigställa en stubbe som de själva hade gjort. Nu återstod det bara att dekorera den med 

kottar och andra naturmaterial som de tidigare hade plockat i skogen. De elever som blev 

klara med dagens fågelarbete fortsatte att arbeta med bland annat bokstavsboken eller spela 

spel där matematik var syftet. 

6. 3. 2 Reflektion  

Eleverna var under hela samlingsstunden engagerade i samtalen trots att det var pedagogen 

som höll i samlingen. De fick fråga, svara på frågor och hjälpa till med det rutinmässiga (t ex 

säga datumet). Vi upplevde att eleverna tyckte det var kul att få vara delaktiga under 

samlingen. Något vi också såg var att eleverna fick arbeta varierat, exempelvis som de gjorde 

under fågeltemat, då de fick lyssna, titta, måla och skriva. Eleverna verkade mycket 

intresserade, de var ivriga och villiga att sätta igång att arbeta. Detta beror, enligt oss, bland 

annat på att de fick använda sig av så många olika uttryckssätt och arbeta i sin egen takt. 

6. 4 Verksamhet 4 

Vår fjärde och sista observation gjorde vi i en skolklass som bestod av cirka 20 elever och två 

pedagoger. Den ena pedagogen var endast i klassen vissa timmar i veckan. Tiden för denna 



 

29 
 

observation var under förmiddagen, cirka fyra timmar. I likhet med de andra 

observationstillfällena samtalade vi kort med pedagogen innan skoldagens start. Precis som de 

andra klasserna förberedde sig även denna verksamhet för kvällens ”öppet hus”. 

 

Klassrummet var stort med en matta i ena hörnet som alla elever fick plats på. En soffa fanns 

också i rummet. Eleverna satt vid bestämda plaster vid olika stora bord. Klassen hade även 

tillgång till en verkstad vissa timmar i veckan. Där kunde de måla, pyssla, sy och ha lite 

träslöjd. Verkstaden var i en lokal som egentligen var skolans matsal. Skolans personal hade 

dock valt att tillsammans med eleverna äta lunch i klassrummen och på så sätt ha tillgång till 

denna verkstad. 

6. 4. 1 Observation av verksamhet 4 

Eleverna hade sin morgonsamling vid sina bestämde platser vid borden. Pedagogen hälsade 

alla välkomna och gick igenom vad som skulle hända under dagen. Därefter gick halva 

klassen iväg till verkstaden med en pedagog för att ha PA, praktiskt arbete. 

 

Resten av eleverna hade svenska och tränade då dubbelteckning på en stencil, som de till en 

början gick igenom gemensamt med pedagogen. Eleverna skulle hitta ord med 

dubbelkonsonanter i en bild. De fick räcka upp handen och säga det ord de hittat. Därefter 

bokstaverade eleven ordet och pedagogen skrev upp det på tavlan. Medan eleverna sedan 

skrev av orden från tavlan och målade bilden, lyssnade pedagogen på deras läsläxa. En i taget 

fick komma och läsa. När de hade gjort klart sin stencil tog de fram matematikboken för att 

arbeta i. 

 

Efter rasten bytte grupperna lokal med varandra och vi följde med till verkstaden. Där 

berättade pedagogen för eleverna att de tillsammans skulle göra en adventskalender. 

Uppgiften var att måla en teckning och på baksidan av den skriva en juldikt. Till sin hjälp 

hade de papper, pennor, glitter och annat dekorationspyssel. Alla elever var delaktiga och 

arbetet delades upp så att alla fick göra lika mycket. De fick nämligen göra varsitt nummer till 

kalendern. Under tiden var det julmusik på i bakgrunden. 

6. 4. 2 Reflektion 

Det var stora variationer i verksamheten under den förmiddag vi var där. Arbetet i 

klassrummet var till stor del helt teoretiskt, till skillnad från arbetet i verkstaden som var 
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nästintill helt praktiskt. Vi anser att det var bra att de delade upp klassen i två grupper, då mer 

tid och utrymme gavs åt varje individ. Det var också bra att de både fick göra teoretiska och 

praktiska aktiviteter. Lärandet blir då mer konkret då det stimulerar hela kroppen. Vi upplevde 

att de tyckte om att pyssla. De var glada och hjälpte varandra. 

6. 5 Vilka förutsättningar finns för lek i förskola  och skola? 

Både förskolan och skolan har möjlighet att bedriva sin verksamhet i fler än ett rum. Till sitt 

förfogande finns även en utemiljö, i form av en gård. Förskolan har fler pedagoger i sin 

verksamhet och även skolan har tillgång till ytterligare en pedagog vissa timmar i veckan. 

Detta innebär att pedagogerna i de båda verksamheterna har möjlighet att dela grupperna för 

att lättare kunna använda sig av leken i ett lärande syfte. Exempel på denna förutsättning är då 

verksamhet 4 utnyttjar verkstaden i halvklass, för kreativt arbete. Pedagogens syn på lek i 

pedagogiskt syfte och dess fantasi är också avgörande faktorer till i vilken utsträckning den 

används.   

6. 6 Hur kommer leken till uttryck i förskola och skola? 

Lek i pedagogiskt syfte förekom till viss del i de verksamheter vi observerat. I verksamhet 1 

är skräpletarjakten ett sådant exempel, där barnen fick kunskap om naturen på ett lekfullt sätt. 

I verksamhet 2 bearbetades begreppet meningsbyggnad på ett konkret sätt och de fick 

använda hela kroppen i lärandet. I verksamhet 3 arbetade klassen med en stubbe som de 

dekorerade med material från naturen. Fantasi och kreativitet användes då denna dekorerades. 

Kreativitet är också något vi såg i verksamhet 4 då de tillbringade en förmiddag i verkstaden.       
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7. Diskussion  
 

 

Vårt syfte med den här studien har varit att få kunskap om lekens betydelse för lärandet och 

hur den kan användas i ett pedagogiskt syfte. Vi kommer nedan att besvara vårt syfte med 

hjälp av de data som framkommit i vår studie.  

 

Utifrån de data vi tagit del av, både litteratur och observationer, kan vi se vår definition av lek 

på ett flertal områden, dess betydelse samt hur den kan användas i ett lärande syfte. Lek kan 

komma till uttryck i många olika former. Något vi har anammat i vår studie är att lärande av 

experimenterande karaktär verkar utvecklande. Om pedagoger låter barnen/eleverna få 

experimentera och prova sig fram till kunskap på olika sätt, flyttas fokus från produkt till 

process. Vikten av att se lärande som en helhet, en process, betonar både Claesson (2006), 

Dewey (1917/1997), Egidius (1999) och Knutsdotter Olofsson (1992). Vi ser att vår definition 

av lek, som experimentell metod, kan knytas samman med adventskalenderuppgiften i 

verksamhet 4. Utifrån vår tolkning såg eleverna ut att uppskatta den skapande, lekfulla delen 

av aktiviteten. Som vi såg det verkar dock eleverna inte fått någon handledning i hur en dikt 

skrivs och inte heller berättade pedagogen hur slutresultatet skulle användas. Eleverna gjorde 

som de ombads att göra men efter att ha målat färdigt själva teckningen blev de sittande och 

verkade inte uppfatta nästa steg i arbetet. Att leka för att lära behöver inte, enligt vår 

uppfattning, bara vara fysiska övningar, utan kan även innebära att eleverna exempelvis får 

experimentera med språket. 

 

Dewey (1916/1997) skriver att varje pedagog bör planera verksamheten utifrån ett medvetet 

val av material, hur detta ska tillämpas och vilken metod pedagogen ska använda för att nå 

önskat mål. Dessa tankegångar anser vi kunna se i skogsutflykten i verksamhet 1. Pedagogen 

hade i förväg valt ut ett tema för dagen och valde att fysiskt befinna sig i skogen, då hon på ett 

lekfullt och lustfyllt sätt presenterade ämnet för barnen. Barnen fick utgå från en verklig 

miljö. Vidare skriver Dewey (1916/1997) att när barn får möjlighet till fysiska aktiviteter går 

lärandet lättare, vilket vi också anser oss kunna se i skogsaktiviteten. Barnen var engagerade, 

de deltog med glädje i pedagogens aktiviteter och visade stor arbetslust. 
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Något som framkommit i vår studie är att flera författare kopplar ihop kreativitet med lärande 

och utveckling. Lek, drama, teater, rim, rytm och ramsor är några av de kreativa aktiviteter 

författarna nämner (Lillemyr 2002, Lindquist 2002, Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2003). Nära till hands ligger även Brittons (1992) och Wetsos (2006) tankar kring 

lärande då det bör ske med hjälp av hela kroppen. Då sinnen, hjärna och muskler får 

samarbeta är ett lärande möjligt. Detta är något vi tydligt kan se i verksamhet 2, då de 

arbetade med meningsbyggnad. Pedagogerna blandade teori och praktik genom att dels 

samtala om meningarnas uppbyggnad och dels arbeta med det med hela kroppen. Samtidigt 

fick eleverna träna på rytm och simultanförmågan, då de fick ”klappa orden” med händerna 

samtidigt som de gick. I detta fall fick de verkligen använda hela sin kropp, inte bara hjärnan. 

 

Både Lpfö 98 och Lpo 94 belyser vikten av lek för utveckling i de yngre åldrarna. Även 

Knutsdotter Olofsson (1992) poängterar lekens många fördelar. Hon tar även upp att leken i 

sig är mycket lärande. En av fördelarna är att barn och elever får ett rikt språk. De lär sig 

också inlevelse, påhittighet, ömsesidighet och engagemang. De får social kompetens och lär 

sig samarbeta, samt komma fram till okonventionella lösningar på problem. Ytterligare en 

viktig kunskap leken medför är att barnen lär sig respektera sig själva och sin omgivning. 

7. 1 Centrala aspekter för lek och lärande 

I vår studie har vi funnit några centrala aspekter för lek i ett pedagogiskt syfte. Dessa aspekter 

fördjupas nedan. Innan fördjupningen följer en kort presentation av dessa aspekter: Lekens 

möjligheter för individualisering handlar om hur olikheter mellan barn och elever kan tas 

tillvara och tillgodoses genom att pedagogen har ett flexibelt arbetssätt. Under rubriken 

Pedagogens inställning till lek och lärande redogörs för hur pedagogens inställning till lek 

som lärande metod kan vara avgörande för i vilken utsträckning leken används. Leken ur ett 

socialt perspektiv behandlar bland annat kamratgruppens betydelse för barn och elevers 

utveckling. Under rubriken Lek och fantasi beskrivs fantasins betydelse för lekens 

möjligheter. Under Miljön som förutsättning för lärande lek behandlas lokalernas 

förutsättningar och begränsningar för ett pedagogiskt arbete med leken som utgångspunkt. 

Den sista aspekten benämner vi Lustfyllt lärande genom lek. Under den rubriken beskrivs vad 

som krävs för att skapa ett lustfyllt lärande. Alla dessa aspekter kan utgöra en sammanhållen 

helhet, där de går in i och kompletterar varandra. Dock kommer vi att skilja dem åt för att 

tydliggöra deras olika innebörder. 
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7. 1. 1 Lekens möjligheter för individualisering 

Alla människor lär sig på olika sätt. Därför måste även lärandet i skolan ske på olika sätt för 

att alla elever ska utvecklas (Johansson & Pramling Samuelsson 2007, Lpo 94). För att alla 

dessa olikheter elever och barn emellan, ska kunna tas tillvara på och tillgodoses, är det 

viktigt att pedagogen tillämpar ett flexibelt arbetssätt. Ytterligare en viktig aspekt är att 

pedagogen ser kunskap som en helhet och lägger vikt vid både processen (vägen) och 

produkten (målet). Olika vägar kan nå samma mål (Claesson 2006, Dewey 1916/1997, 

Egidius 1999, Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). I leken kan barn och elever 

utvecklas genom att få experimentera, imitera, utforska och uppleva olika kreativa uttryckssätt 

så som sång, dans rytmik och drama (Johansson & Pramling Samuelsson 2007, Lindquist 

2002, Lpo 94). Genom att använda leken som metod för lärande kan pedagogen 

individanpassa verksamheten. Vi menar att vissa människor lär sig bäst genom att lyssna, 

andra genom att fysiskt handla eller genom att skriva. Senare forskning visar på att människan 

lär med hela kroppen (Britton 1992, Gustavsson 2002), något som också vi anser tas tillvara 

då lek används i pedagogiskt syfte. Inom ramen för lek finns flexibilitet och därigenom en 

möjlighet att anpassa verksamheten efter dessa olikheter (Egidius 1999). 

7. 1. 2 Pedagogens inställning till lek och lärande 

Något som också framkommit i vår studie, både utifrån observationerna och från litteraturen, 

är att pedagogens inställning till lek som lärande metod är avgörande för i vilken utsträckning 

leken används i pedagogiskt syfte. Huruvida pedagogen ser gruppen som en tillgång och 

använder sig av olikheterna eller förbiser dem, påverkar utformningen av verksamheten 

(Egidius 1999). Detta är även något vi vill belysa genom Pramling Samuelssons och Asplund 

Carlssons (2003) resonemang, då de skriver att pedagogens syn på elevers kunnande också 

ligger till grund för verksamheten. Lillemyr (2002) menar att pedagogens roll är att engagera 

sina barn/elever i sitt lärande. För att kunna göra det krävs att pedagogen är intresserad av vad 

barns värld innehåller. Vi menar att barns värld innehåller mycket lek och därför bör 

pedagogen ta tillvara på dess möjligheter. Då vi sammanfattar dessa tankar kring pedagogens 

roll blir det för oss tydligt att det krävs att pedagogen är lyhörd och öppen för olika sätt att 

arbeta. 

7. 1. 3 Leken ur ett socialt perspektiv  

Vygotskij betonar enligt Williams (2006) att kamratgruppen är av stor betydelse för barn och 

elevers utveckling. Han menar att ett socialt samspel är nödvändigt för att utveckling ska ske. 
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Detta tolkar vi som att kamratgruppen bör sträva efter ett socialt samspel. När barn/elever 

leker möter de varandras kunskaper och lär då av varandra. Det blir även utmanande för dem, 

vilket också leder till lärande (Williams 2006). Claesson (2006) menar att lek, skola, arbete 

och vardag bör involveras i varandra. Vi tolkar detta som att dels borde det som förmedlas i 

förskola och skola leda till ett livslångt lärande och dels bör verksamheterna integreras mer. 

Kunskapen bör vara verklighetsförankrad och ligga nära barns/elevers naturliga intressen, 

däribland leken. Både Claesson (2006) och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) menar att ett gott klassrumsklimat är något som bör finnas och att ömsesidig respekt 

bör råda. En av pedagogerna som vi observerat arbetade medvetet med att få ett gott 

klassrumsklimat för att eleverna ska kunna känna sig trygga. Ett bra socialt samspel krävs för 

att barnen/eleverna exempelvis ska kunna spela teater och samtidigt kunna fokusera på 

kunskapen. Om ett barn eller en elev känner olust och otrygghet i förskola/skola är det 

troligtvis svårt att tillägna sig kunskap, vilket också Claesson (2006), Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) bekräftar. Lindquist (2002) hävdar att det krävs ett socialt 

sammanhang för att få in leken i skolan. Hon menar också att leken är en gruppverksamhet, 

där kommunikationen är mycket angelägen. Knutsdotter Olofsson (1992) hävdar till och med 

att leken ger social kompetens. 

7. 1. 4 Lek och fantasi 

Det vi har kunnat utläsa av vår studie är att fantasin är viktig och lärorik för barnen/eleverna i 

samband med lek. Vygotskij anser att lek och fantasi hör ihop. För att barn/elever ska kunna 

tyda verkligheten behöver de använda sig av sin fantasi (Löfdahl 2002). Lillemyr (2002) anser 

att om mer fantasi och kreativitet kommer in i både förskola och skola vidgas perspektivet för 

tillägnandet av kunskap. Att få låta fantasin ta över och att få idéer från sagor och liknande är 

stora inspirationskällor till olika lekvärldar menar Lindquist (2002). Också Knutsdotter 

Olofsson (1992) poängterar vikten av lek och fantasi då hon skriver att de två tillsammans är 

utvecklingsfrämjande. Vi vill belysa detta ytterligare då vi anser att pedagogernas fantasi 

också är en viktig komponent för lekens förutsättningar. Detta har vi utläst i huvudsak från 

våra observationer där vi såg hur pedagogerna i olika utsträckning använde sin fantasi för att 

göra lektionerna mer lustfyllda. I Lpo 94 står det att skolarbetet ska innehålla sinnliga, 

estetiska och praktiska aspekter där bland annat rytm, drama, rytmik och dans ska ingå. För 

att sådana inslag ska kunna integreras i ett lärande krävs och behövs det pedagoger som har 

fantasi. Med fantasins hjälp finns det stora möjligheter för att integrera leken i lärandet. 
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7. 1. 5 Miljön som förutsättning för lärande lek  

I Lpfö 98 finns tydliga beskrivningar om hur miljön ska vara anpassad för barn och deras 

aktiviteter. Kreativitet, lek och barnens intressen ska ligga till grund för verksamhetens form 

och uppbyggnad.  Dock kan vi notera att det i Lpo 94 inte står något tydligt uttalat om hur 

miljön ska vara utformad. Vi ställer oss frågan hur detta faktum möjligtvis kan påverka 

förutsättningarna för den lärande leken. Utifrån våra observationer har vi kunnat konstatera att 

skolmiljön inte är anpassad för lek i samma utsträckning som förskolans lokaler. Detta ser vi 

som en motsägelse då Lpo 94 skriver att lek har stor betydelse för barns utveckling i skolans 

tidigare år. Trots detta ser vi möjligheter att integrera leken i skolan, genom att exempelvis 

använda den närliggande utemiljöns möjligheter. 

 

Dewey (1916/1997) anser att ”Det är skolans uppgift att skapa en miljö där lek och arbete 

utförs i syfte att främja en önskvärd intellektuell och moralisk utveckling” (s 243). Lillemyr 

(2002) för ett liknande resonemang när han hävdar att det är en stor utmaning att planera 

miljön och aktiviteterna för att kunna ge spännande och passande uppgifter i ett lärande syfte. 

Williams (2006) menar att det ideala klassrummet är ett gemensamt lärande där mening 

skapas. Vidare menar hon att just lokalerna är en av förutsättningarna för i vilken grad leken 

ska kunna användas i ett pedagogiskt syfte. Skolverkets (2001) rapport skriver att 

klassrummen inte är uppbyggda för skapande och lek. De menar också att utemiljön ofta 

glöms bort och utnyttjas mest för rasterna. Det sistnämna är något även vi har fått intryck av. 

Om pedagogerna anser att de har små och trånga lokaler så finns det alltid en gård intill 

förskolor och skolor. Närliggande områden som exempelvis en skog bör också kunna nyttjas 

om så är möjligt, för att få tillgång till större ytor där lek och lärande kan få komma till 

uttryck. Till exempel i ämnet svenska kan pedagogen ta med klassen ut i skogen på lektionen, 

istället för att vara i klassrummet. Barnen/eleverna kan där få uppgifter om att hämta saker 

som börjar på A, lägga bokstäver med hjälp av pinnar och liknande. Miljön kan vara en stor 

möjlighet, men även en begränsning för hur leken kan användas. Vi ser att förskolans lokaler 

är mer anpassade till lek och kreativitet än vad skolans miljöer är. Dock kan man med fantasi 

och relativt små medel ändå göra lärandet mer lustfyllt, genom att exempelvis använda sig av 

leken och därmed utgå från barnens/elevernas intresse då verksamheten planeras. 

7. 1. 6 Lustfyllt lärande genom lek 

Lpo 94 skriver att ett mål för skolan är att varje elev ska utveckla nyfikenhet och lusten att 

lära och att detta ska ligga till grund för all verksamhet. Ett liknande resonemang för både 
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Dewey (1916/1997) och Knutsdotter Olofsson (1992) då de skriver att när människor handlar 

utifrån lusten blir lärande ett naturligt resultat, då aktiviteten är meningsskapande. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att lek brukar ses som både lustfylld, 

engagerande, symbolisk och social. Vidare skriver de att leken också anses fokusera jämställt 

mellan produkt och process. De ställer sig därefter frågan: ”Vilka av dessa begrepp är inte 

användbara i ett lärandeperspektiv?” (s 210-211). Dessa tankar av författarna styrker vårt 

resonemang om leken som metod för lärande då de också skriver att alla dessa begrepp bör 

ligga till grund för lärande, ett livslångt, lustfyllt lärande. Både Lpo 94 och Skolverket (2001) 

menar att skolan behöver lära av förskolans pedagogik och deras syn på lek som 

lärandemetod, och föra in det i grundskolan. I leken finns utrymme för individanpassning, 

barnen/eleverna får en chans att konkretisera och praktisera sina teorier, att lära av varandras 

färdigheter, att lära med hela kroppen (Britton 1992, Claesson 2006, Dewey 1916/1997, 

Egidius 1999, Lpo 94, Trageton 1996, Wetso 2006, Williams 2006). 

 

Genom ett medvetet pedagogiskt brukande av leken blir barnen/eleverna engagerade i sitt eget 

lärande. Dessutom får man som pedagog då tillfälle att ta tillvara på och planera 

verksamheten utifrån barns naturliga och medfödda nyfikenhet (Dewey 1916/1997, Lillemyr 

2002). Genom leken som lärandemetod skapas nya möjligheter och den pedagogiska 

utvecklingskraften frigörs. Lpfö 98 skriver att ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 

samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (s 6). Enligt citatet innan vill vi påstå att detta 

är argument nog för att pedagoger är skyldiga att använda sig av leken i ett pedagogiskt syfte. 

Vi vill också belysa det Lindquist (2002) skriver om att lek handlar om lust, glädje och 

inspiration, och vi menar att en bättre grund för ett lustfyllt, livslångt lärande finns inte! 
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Bilaga 1: Brev till skolan 
 
Örebro 2008-11-03 
 
 
Hej! Vi är två lärarstudenter som heter Emma-Lisa Hallberg och Amanda Edin och som läser 
på Örebro universitet. 
 
Vi läser till lärare med inriktning mot de yngre åldrarna, vilket innefattar både förskolan och 
skolans tidigare år. I vår utbildning ingår det att skriva en C-uppsats på 15 högskolepoäng. 
Kursen som uppsatsen ingår i heter Pedagogik med didaktisk inriktning C. Vår uppsats ska 
handla om barns lärande och vi önskar att få observera hur lärande kommer till uttryck i 
elevernas vardag, och hur verksamheten ser ut i förskola och skola. Därför undrar vi om du/ni 
ville ställa upp (cirka 4 timmar) och visa oss hur en vanlig dag hos er kan se ut? 
 
I vårt arbete kommer vi att följa de etiska principerna från Vetenskapsrådet. Dessa innebär 
bland annat att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Ingen person eller verksamhet kommer att namnges utan samtliga inblandade kommer att 
tilldelas ett fingerat namn, som enbart är relevant för just vår undersökning. 
Alla uppgifter kommer att behandlas med största konfidentialitet, vilket innebär att det 
insamlade materialet inte kommer att användas i något annat sammanhang än till vår C-
uppsats. Vi vill dock informera om att en uppsats alltid är en offentlig handling, vilket innebär 
att vem som helst kommer att kunna ta del av det färdiga arbetet. Om ni vill veta mer om 
dessa principer gå gärna in och läs mer på: 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  

 

Vår tanke är att genomföra observationerna under vecka 47, förutsatt att det passar er. 
Önskvärt är att vi får vara med och observera i en förskoleklass, en år 1-klass och en år 2-
klass eller år 3-klass.  
 
Vi kommer att föra minnesanteckningar under observationerna, för att underlätta efterarbetet. 
 

Om ni undrar över något så kontakta oss gärna! 

Med vänliga hälsningar 

Emma & Amanda 

 

Amanda Edin xxx-xxxxxxx Mail: xxxxx@student.oru.se 

Emma-Lisa Hallberg xxx-xxxxxxx Mail: xxxxx@student.oru.se 



 

 

Bilaga 2: Brev till förskolan 
 
Örebro 2008-11-03 
 
 
Hej! Vi är två lärarstudenter som heter Emma-Lisa Hallberg och Amanda Edin och som läser 
på Örebro universitet. 
 
Vi läser till lärare med inriktning mot de yngre åldrarna, vilket innefattar både förskolan och 
skolans tidigare år. I vår utbildning ingår det att skriva en C-uppsats på 15 högskolepoäng. 
Kursen som uppsatsen ingår i heter Pedagogik med didaktisk inriktning C. Vår uppsats ska 
handla om barns lärande och vi önskar att få observera hur lärande kommer till uttryck i 
barnens vardag, och hur verksamheten ser ut i förskola och skola. Därför undrar vi om du/ni 
ville ställa upp (cirka 4 timmar) och visa oss hur en vanlig dag hos er kan se ut?  
 
I vårt arbete kommer vi att följa de etiska principerna från Vetenskapsrådet. Dessa innebär 
bland annat att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Ingen person eller verksamhet kommer att namnges utan samtliga inblandade kommer att 
tilldelas ett fingerat namn, som enbart är relevant för just vår undersökning. 
Alla uppgifter kommer att behandlas med största konfidentialitet, vilket innebär att det 
insamlade materialet inte kommer att användas i något annat sammanhang än till vår C-
uppsats. Vi vill dock informera om att en uppsats alltid är en offentlig handling, vilket innebär 
att vem som helst kommer att kunna ta del av det färdiga arbetet. Om ni vill veta mer om 
dessa principer gå gärna in och läs mer på: 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  

 

Vår önskan är att genomföra observationerna under vecka 47. 
 
Vi kommer att föra minnesanteckningar under observationerna, för att underlätta efterarbetet. 
 

Om ni undrar över något så kontakta oss gärna! 

Med vänliga hälsningar 

Emma & Amanda 

 

Amanda Edin xxx-xxxxxxx Mail: xxxxx@student.oru.se 

Emma-Lisa Hallberg xxx-xxxxxxx Mail: xxxxx@student.oru.se 



 

 

Bilaga 3: Observatiosschema 
 
Datum   

Verksamhet   

Pedagog   

Antal barn  

 

 

Tid och ämne Aktivitet  Förutsättningar för lek Kom mentarer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


