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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att studera pedagogers uppfattningar angående styrd lek i 

grundskolans tidigare år. För att få en fördjupad förståelse av pedagogers föreställningar om 

styrd lek, samt för att få en beskrivning av hur de använder sig av lek i verksamheten, 

användes intervju som metod. I studien intervjuades tio pedagoger som alla arbetade i 

grundskolans tidigare år. Dessa pedagoger var slumpmässigt utvalda och deras utbildning och 

yrkeserfarenheter skiljde sig åt. Resultatet visade att samtliga pedagoger hade en positiv syn 

på styrd lek dock framgick det att det skiljde sig i hur och i vilken omfattning de arbetade med 

den. Somliga pedagoger var mer medvetna om lekens betydelse och funktion än andra. Att 

leka och lära med kroppen är ett genomgående tema som nämns i intervjuerna, likaså nämns 

den sociala aspekten av lek då elever lär sig tillsammans. Lek är ett stort och svårdefinierbart 

begrepp enligt pedagogerna och även tidigare forskning har visat på det. 

 

Vår slutsats är att pedagogernas inställning till styrd lek samt deras utbildning är det som 

avgör i vilken utsträckning de arbetar med lek. 

 

Nyckelord: Styrd lek, Grundskola, Lärande, Intervju, Pedagogers uppfattningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

 

Först och främst vill vi tacka alla pedagoger som har tagit sig tid för att medverka i våra 

intervjuer. Ni är mycket betydelsefulla i vår studie och vi är tacksamma att Ni avsatte tid för 

oss under Er hektiska period med nationella prov och utvecklingssamtal. Era kloka tankar och 

synpunkter är mycket värdefulla för vår studie och Ni har givit oss många reflektioner inför 

vår framtida yrkesroll. Vi vill tacka våra familjer som stöttat oss under denna intensiva period 

och vi vill även tacka våra klasskamrater för råd och stöd. 

 

Detta arbete har medfört nya och viktiga tankar som vi kommer att ha stor användning av som 

blivande pedagoger. Ett lekpedagogiskt arbetssätt ligger oss varmt om hjärtat och detta arbete 

har givit oss en ännu större förståelse för hur viktig leken är i elevers lärande. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Karin Hjälmeskog som kommit med inspirerande tankar 

under arbetets gång.  

 

Anna och Emma.  
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Inledning  

Vi är två lärarstudenter som är i slutskedet av vår utbildning. Vår examen ger oss behörighet 

för både förskola och grundskola, upp till årskurs 3. Under vår utbildning har vi vid ett flertal 

tillfällen studerat och diskuterat leken och dess betydelse för barns lust och lärande. Detta är 

något som vi har tagit fasta på och kände tidigt under utbildningens gång att vi ville fördjupa 

oss i. Vi har båda deltagit i en grundkurs i drama som pedagogiskt verktyg, vilket väckte 

ytterligare intresse för ett praktiskt lärande.  Kursen gav oss stora kunskaper i hur viktigt det 

är med varierande inlärningssätt, så som lek, sång, dans och övriga estetiska uttryckssätt.    

 

I läroplanen framhävs vikten av ett varierat och lekfullt arbetssätt och i och med detta har 

pedagoger ett stort ansvar att se till varje barn och skapa de rätta förutsättningarna för deras 

lärande. För att vara en bra pedagog anser vi att man behöver ha stora kunskaper om lek och 

dess betydelse för barns utveckling och lärande. 

 

Bakgrunden till detta arbete grundas i vår nyfikenhet kring hur pedagoger använder sig av lek 

och i vilken utsträckning det sker i grundskolans tidigare år. Under våra VFU-perioder har vi 

uppmärksammat att pedagoger har olika förhållningssätt och attityder kring lek i 

verksamheterna. Vi är uppfattningen att lek generellt sett är en större del av förskolans 

verksamhet än skolans och med anledning av detta vill undersöka lekens roll i grundskolan. 

 

På följande sätt har vi delat upp arbetet mellan oss. Vi har intervjuat tio pedagoger 

tillsammans, därefter har vi fördelat ansvaret genom att transkribera och analysera fem 

intervjuer var. Anna ansvarar för delstudie 1 och Emma ansvarar för delstudie 2. I övrigt har 

vi haft ett gemensamt ansvar över de olika delarna i studien.  
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Bakgrund 

Detta avsnitt avser att skapa en bild av begreppet lek, där både fri lek och styrd lek definieras. 

Lek är ett stort begrepp som innefattar många delar och aspekter. I slutet av avsnittet kommer 

en historisk och en nutida syn på lek och lärande att presenteras.  

Definitioner av lek 

Lek är svårdefinierbart och det finns ingen sammanhängande helhet utan det är flera delar 

som hänger samman och på sätt bildas en helhet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003, s. 41). Lindqvist (2002) menar att man inte kan definiera lek för att det är en varierande 

företeelse (Ibid, s. 123). En annan åsikt står Lillemyr (2002) för, han menar att leken är en 

universell aktivitet som är betydelsefull för alla barn. Genom lek blir barn engagerade och 

motiverade utifrån deras egna handlingar, vilket medför att leken har en viktig funktion för 

deras kunskapsinhämtning och socialisation. I leken kan barn låtsats och få skapa egna världar 

där de har roligt (Ibid, s. 45). Genom lek kan barn ge utlopp för sina känslor och de får träna 

på sin empatiska förmåga genom att leva sig in i andras situationer. Detta skapar goda 

förutsättningar för lärandet under de första skolåren (Ibid, s. 46). 

 

Lillemyr nämner ett par karakteristiska drag i leken: 

- Leken är lustfylld, barn blir glada och har roligt när de leker 

- Lek är ett sätt för barn att förbereda sig inför vuxenlivet 

- I leken lär sig barn att organisera och systematisera 

- I lek får barn utlopp för sina inre önskningar (Ibid, s. 46-47) 

 

Fri lek 

Vedeler är av åsikten att lek är en frivillig aktivitet som karaktäriseras av att den skapar glädje 

och spänning. Finns inte dessa egenskaper menar Vedeler att det inte är någon lek (Vedeler 

refererad i Lindqvist, 2002, s. 123). Det är viktigt att utgå från barnets perspektiv när det 

gäller fri lek, det ska vara roligt. När barn själva får sätta ramarna och styra sin egen lek med 

val av innehåll finner de leken som roligast (Lillemyr, 2002, s. 50). 
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Barn kan förhålla sig till verkligenheten genom fri lek, där allt är tillåtet inom fantasins 

gränser. För att kunna leka behöver barn hitta rätt förhållningssätt till verkligheten och förstå 

andra barns leksignaler samt i sin tur kunna signalera att de vill leka (Knutsdotter, 1991, s. 

31). När barn är inne i leken signalerar de detta genom miner, blickar, hur de talar och 

uppträder. Deras förhållningssätt till lek ramar in hur de ser på verkligheten och tolkar en 

egen del utav den (Ibid, s. 18, 20). Barn leker ofta olika slags rollekar där de hämtar 

inspiration från verkligheten och lever ut dessa roller, som exempelvis familjeroller och 

yrkesroller. Till följd av detta skapar barn en påhittad verklighet att leva sig in i och ta lärdom 

utifrån (Löfdahl, 2010, s. 41). För barn är fri lek en belöning och de behöver inte bekräftelse i 

form av beröm när de leker. Leken ger en total stimulans där de kan förlora sig i både tid och 

rum och allt annat blir ovidkommande (Knutsdotter, 1991, s. 22). 

 

Styrd lek 

 

Lindqvist (1996) menar att ett lekpedagogiskt arbetssätt förmedlar en kunskapssyn som 

innebär att barn upptäcker och skapar kunskapen själva och ser den som något meningsfullt, 

istället för att bli matade med det som redan finns och ska läras in. Leken medverkar till att 

barn kan få en större insikt om världen (Ibid, s. 81).  

Om leken får stå i centrum för den pedagogiska verksamheten, kan således barn och vuxna 

tillsammans bli medvetna om världen genom att skapa fiktiva och hanterbara världar. 

Verkligheten kan ses i nytt ljus. Till detta borde en skapande lekpedagogik kunna bidra. (Ibid, 

s. 81). 

 

Lillemyr (2002) är av åsikten att beroende på hur man ser på lärande och lek och hur man 

använder det i skolan är viktiga aspekter att ha i åtanke när man önskar att barn ska lära 

genom styrd lek. Lillemyr ställer sig frågande till hur leken, med dessa aspekter i minnet, kan 

vara en del av skolans undervisning där man som pedagog både ser till lekens värde samt 

åstadkommer lärande genom lek (Ibid, s. 63).  

 

Genom att förstå den styrda leken som fenomen i skolan kan man skapa bättre möjligheter för 

ett lärande än att enbart använda det traditionella tillvägagångssättet (Lillemyr, 2002, s. 51). 

Lillemyr påpekar att en gemensam utgångspunkt för lek och lärande är av största vikt när 

förskolan och skolans pedagogik ska förenas. De två har närmat sig men det kommer att dröja 
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ytterligare en tid (Ibid, s. 36). En annan tanke hos Lillemyr är att lek inte endast hör samman 

med lärande utan lek hör även samman med barns utveckling. Genom styrd lek kan barns 

kompetenser utvecklas vilket stärker deras självkänsla och i förlängningen bidrar ett 

organiserat lärande till detta (Ibid, s. 64). Leken börjar träda in i skolan, då lärare börjar få en 

annan relation till lek och fler grundskollärare börjar engagera sig i att stödja barns självbild 

runt skolstarten (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 45). 

 

Genom att utgå ifrån styrd lek i den pedagogiska verksamheten bör man ta fasta på lekens 

kärnpunkt. För att kunna göra detta menar Lillemyr (2002) att man behöver: 

 

- ha kännedom om barnen och deras utveckling 

- att man har förståelse för lekens lagar och typiska drag för den 

- att man avsätter tid för observation och dokumentation av barns lek 

- att man har ett tydligt mål med leken (Ibid, s. 268).  

Syn på lek och lärande 

Dagens teorier om lek grundar sig ur ett filosofiskt perspektiv på lek som Platon talat om. 

Platon såg på människor som leksaker åt gudarna och han stod för åsikten att människan är 

ämnad att leka (Nelson & Svensson 2005, s. 72). Platon menade att man lär sig bättre under 

lustbetonade och lekfulla former istället för olustiga former. Även Aristoteles poängterade 

vikten av det lustfyllda lärandet i all undervisning. Dessa två filosofer har haft ett stort 

inflytande för efterföljande tiders tänkande (Hägglund, 1989, s. 5). Hägglund ger exempel på 

betydelsefulla tänkare, så som Johann Wolfgang von Goethe och Friedrich von Schiller som 

båda var mycket intresserade av lekens möjligheter och potential inom pedagogiken (Ibid, s. 

6). Han nämner även Friedrich Fröbel som var lärare och såg barn som naturliga konstnärer 

och såg leken som en naturlig väg till kunskap (Ibid, s. 7).  

 

Ur Platons filosofiska perspektiv på lek har en modern syn växt fram under slutet av 1800-

talet och under 1900-talet, där olika vetenskapliga discipliner utvecklades och bidrog till att 

människan och hennes beteenden studerades. Exempel på vetenskapliga discipliner är 

psykologi, sociologi och pedagogik och dessa har skapat olika teorier om leken och dess 

betydelse för människan och samhället (Ibid, s. 72).  
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Det finns många olika studier angående lek där forskare har studerat fenomenet utifrån olika 

inriktningar. En del forskare fokuserar på lek med kroppen, andra har studerat språkets 

funktion i förhållande till leken, därtill finns det studier som riktar in sig på lek i grupp och lek 

för enskilda individer. Det som förenar dessa studier är att de alla använder ordet lek som 

utgångspunkt (Löfdahl, 2004, s. 33).   

 

Forskarna Nelson & Svensson (2005) skriver i sin studie att det finns många åsikter om lekens 

värde, om leken helt ska förfogas av barnen själva eller användas i pedagogiskt syfte (Ibid, s. 

73). Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) anser att lärandet traditionellt sett 

handlar om yttre påverkan i form av undervisning i skolan, medan leken kommer naturligt 

från barnen själva (Ibid, s. 210). De är av åsikten att det ligger en problematik i synen på lek i 

skolan, då lärare ser detta som ett verktyg för att undervisa medan barn endast ser detta som 

ett tillfälle där de får leka. Författarna ställer sig frågande till huruvida man ska ta barnets 

perspektiv eller den vuxnas perspektiv i denna syn på lek (Ibid, s. 213). Enligt Lindqvist 

(2002) anser inte barn att lek hör ihop med kunskap och lärande i skolan. De är av åsikten att 

lek hör samman med något som de utför på sin egen fritid och att lekens innehåll styrs av dem 

själva (Ibid, s. 28-29). 

 

Trots dessa olika ovannämnda syner på lek och lärande står det skrivet i Läroplanen att det 

ska finnas inslag av lek i undervisningen i de tidigare skolåren. Följande går att läsa i Lgr11:  

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper […] En viktig 

uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra. (Skolverket, 2011, s. 9). 

 

Traditionellt sett har lek en större plats inom förskolans pedagogik än i skolan där leken oftast 

fått en underordnad roll och endast använts som rastaktivitet och i estetiska ämnen (Lillemyr, 

2002, s. 37). Enligt Lillemyr finns det olika uppfattningar angående leken och varför den är 

viktig och betydelsefull för barn. Han menar att pedagoger i olika verksamheter bör ta upp 

lekens betydelse till diskussion (Ibid, s. 43). Vi kan se att det finns olika ståndpunkter kring 
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lekens betydelse och hur pedagoger värderar leken i ett pedagogiskt sammanhang.  Lillemyr 

menar även på att barn och pedagoger ser olika på pedagogisk lek, där barn inte får vilja 

uppnå något annat med lek än att just leka medan pedagoger måste anpassa leken för skolans 

mål (Ibid, s. 67). Vi vill studera pedagogers uppfattningar angående styrd lek i grundskolans 

tidigare år, då dessa olika ståndpunkter angående lek väcker intresse och nyfikenhet.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det aktuella forskningsläget kring lekens betydelse att behandlas. 

Lekens betydelse i både förskola och skola kommer att presenteras, dock ligger tonvikten på 

lekens betydelse i skolan eftersom det är den som är relevant för vår studie. Forskningen som 

vi har studerat har vi valt att dela in i tre områden: lek utifrån pedagogers förhållningssätt, lek 

i undervisningen samt lek i ett socialt och kulturellt sammanhang.    

Pedagogers förhållningssätt  

Today’s early childhood teachers grapple with how to implement play in their classrooms. 

Some teachers use it as a tool for classroom management and a reward for completed work, 

while others use it to support children’s learning and development across different domains (A. 

S. Sherwood & Reifel, 2010, s. 322-323).  

 

I denna amerikanska artikel kan man läsa om en studie som undersöker hur sju lärarstudenter 

ser på leken för barns utveckling. Detta ovannämnda citat visar på två olika förhållningssätt 

till den styrda leken i klassrummet. Ett förhållningssätt är att leken används som ett redskap 

för att hålla ordning i klassrummet och för belöning efter genomfört arbete, medan andra 

använder det som ett stöd i barns lärande och utveckling i olika områden (Ibid, s. 322-323).  

Det sistnämnda förhållningssättet skriver även Welén (2004) om i sin forskningsrapport i 

uppdrag av Skolverket. Rapporten presenterar det dåvarande aktuella kunskapsläget inom 

internationell och nationell lekforskning. Hon menar genom att använda lek i pedagogiskt 

syfte medför det att barns lek blir styrd av pedagogen och på så sätt har pedagogen en viktig 

del i att hjälpa barn i deras utveckling med stöd och utmaning (Ibid, s. 36). Ett pedagogiskt 

förhållningssätt kan vara att pedagogen försöker utvidga barns lek genom att ge förslag på 

spel, regellekar eller andra konkreta idéer till att föra leken vidare och utveckla den (Ibid, s. 

37). 

 

För att lek ska få en högre status i skolan behöver sambandet mellan lek och inlärning 

uppmärksammas. Det behöver synliggöras att ett lekfullt arbetssätt kan fungera som 

motivation för eleverna att vilja lära sig på ett mer entusiastiskt sätt. Det kan även bidra till att 

de nya kunskaperna befästs och blir mer bestående (Lillemyr, 2002, s. 63). Lillemyr 
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poängterar att pedagogers förhållningssätt mot lek, barn och inlärning är av yttersta vikt och 

framför allt sambandet mellan lek och inlärning. Dock är det avgörande huruvida barn 

förhåller sig till lek och inlärning samt hur tryggt barnet är i relation till sitt eget lärande (Ibid, 

s. 64).  

Lek i undervisning 

I artikeln Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i grundskolans 

tidigare årskurser (Persson 2006) beskriver forskaren hur leken används som ett verktyg i 

lärandet i miljö i grundskolans tidigare år. Syftet med artikeln är att redogöra för lekens 

möjligheter och begränsningar för lärande i miljö och hur leken kan användas som en motor 

för att lära sig (Ibid, s. 61). Persson berättar att eleverna i sin studie får ta del av varierande 

typer av undervisning där traditionell undervisning blandas med experiment och lekar. 

Persson har studerat en årskurs 3, under NO-undervisningen. Hon använde sig av 

klassrumsobservationer och videoinspelningar som hon genomförde i klassrummet. Hon 

observerade både elever och lärare och fokuserade på lekar som var organiserade och styrda 

av läraren (Ibid, s. 65-66). De lekte lekar som gav eleverna kännedom och förståelse för 

näringskedjan och näringspyramiden och sambandet mellan dessa och eleverna lekte även 

ofta ute i den så kallade Miljöverkstaden som fanns i kommunen (Ibid, s. 66). Under 

observationerna studerade Persson läraren noga för att ta reda på hur hon uttrycker sig och 

vilka pedagogiska metoder hon använder sig av. Även elevernas uttryckssätt och hur de 

agerade var viktigt för Perssons studie. Hon har även använt sig av metoden Stimulated recall, 

vilket innebär att hon filmar en del av en lektion som sedan spelas upp för läraren kort 

därefter (Ibid, s. 66). Under tiden läraren tittar på det inspelade materialet får hon kommentera 

det som sker i filmen och svara på Perssons frågor. Denna metod fungerar som en påminnelse 

för läraren för att ta reda på vad läraren tänkte under ett lektionstillfället.  

 

Perssons analys är baserad på metakognitiva dialoger där lärare i naturvetenskap och barnen 

interagerar (Ibid, s. 67). Resultatet visar att eleverna lär sig att använda begrepp och 

sammanhang i miljöundervisningen då läraren har arbetat med pedagogiskt styrda lekar. 

Läraren anser att det är viktigt att eleverna lär sig med kroppen och att det som eleverna lär 

sig genom leken ger dem en förståelse för det teoretiska i ämnet. Även eleverna anser att det 

är bättre att lära sig genom att leka än att leta information i böcker och med hjälp av datorer. 
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Persson menar att ett lekfullt lärande är ett naturligt sätt för eleverna att kunna lära sig både 

detaljer och helheter genom att sätta sig in i andras situationer (Ibid, s. 72). 

 

Även Welén (2004) menar att lekpedagogik är en viktig del som borde ha stor betydelse i 

både förskola och skola (Ibid, s. 11). Enligt Welén framhålls leken som en viktig del i barns 

lärandeprocess och ett medvetet bruk antas främja utveckling och lärande (Ibid, s. 36). I 

rapporten nämner hon den debatt som pågått länge om huruvida lek ska användas i skolans 

undervisning (Ibid, s. 11). Hennes slutsatser är att det finns möjligheter i att förbättra skolan 

genom att utnyttja leken som ett pedagogiskt instrument (Ibid, s. 51). Welén anser att 

lekpedagogik bör ingå i den grundläggande lärarutbildningen. Det är viktigt att blivande lärare 

förstår betydelsen av leken för barns utveckling samt lär sig hur de konkret kan arbeta med 

lekpedagogik (Ibid, s. 50). 

 

Begreppet lekpedagogik är stort och Lindqvist (1996) påpekar att lek i de tidigare skolåren 

kan betyda en mängd saker, så som dramalekar, rollekar och språkliga lekar som barn kan 

arbeta med under en lång tid. Dock har den språkmedvetna skolan en benägenhet att låta den 

språkliga träningen ta över det litterära innehållet. Det är viktigare att ta till sig språket på rätt 

sätt, genom traditionell läs- och skrivinlärning än att ta till sig dessa kunskaper på ett mer 

levande sätt. För att skapa en levande relation till litteratur menar Lindqvist att barn behöver 

få använda sig av påhittade världar där de under lekfulla former kan ta till sig kunskapen 

(Ibid, s. 153). 

 

Ett lekfullt arbetssätt behöver variation i både förskola och skola, där både fri lek och styrd 

lek bör blandas för att uppnå en mångsidig kunskapsutveckling hos barn. I Lillemyrs (2002) 

undersökning om hur barn intresserar sig för lek och lärande i förskola och skola, visade det 

sig att intresset för detta minskar i åldern fem till nio år. Orsaken till detta kan Lillemyr 

eventuellt förklara med att barn inte ser att de lär sig något under fria former i skolan. De 

associerar inte ett fritt tillvägagångssätt, så som att experimentera eller skapa, till att kunna 

inhämta nya kunskaper. Lillemyr ställer detta i kontrast i vad som är skrivet i läroplanen om 

en varierad inlärning som ger barn lust och motivation till att inhämta nya kunskaper. Han 

menar vidare på att samhället ger en trångsynt bild av skolan till barn innan skolstart och att 

denna bild sedan besannas när de börjar skolan (Ibid, s. 62).  
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Socialt och kulturellt sammanhang 

En del av de amerikanska lärarstudenterna i tidigare nämnda studie, karaktäriserar lek som 

något socialt och som en gruppaktivitet. De nämner även att lek definieras som något kreativt 

och fantasifullt, avslappnande, positivt och fysiskt aktivt. Dock beskriver en lärarstudent att 

lek används som belöning och att lek innefattar passiv inlärning, vilket betyder enligt henne 

att lek inte involverar någon hjärnaktivitet och är mindre skolinriktat (A. S. Sherwood & 

Reifel, 2010, s. 331-332). I enlighet med detta menar Lillemyr (2002) att barns lek har en 

egen betydelse och är inte alltid ett mål för inlärning. Han menar vidare att det är bra att vara 

observant på de olika ändamål som leken kan ha för barns utveckling och lärande (Ibid, s. 42).   

 

Ett sätt att se lek är som en gemensam aktivitet där leken får mening och innehåll utifrån 

barnens handlingar. Flera forskare ser på barns lek som en aktivitet där barnen är beroende av 

varandra och betydelsefulla kontexter för att kunna utveckla sig (Löfdahl, 2004, s. 41). Det 

sociala samspelet i en barngrupp är av högsta vikt för barns utveckling, både socialt och 

kognitivt (Lillemyr, 2002, s. 46). Även Strandberg (2006) betonar det sociala samspelet som 

väsentligt i klassrummet för att lärandet ska främjas och det är inte endast förhållandet 

eleverna emellan som är väsentligt, utan även hur läraren interagerar med eleverna samt hur 

samspelet fungerar mellan övriga pedagoger och föräldrar (Ibid, s. 54). Strandberg anser att 

interaktioner har en mängd olika former så som vardagliga samtal, debatter, berättelser, 

intervjuer, diskussioner med mera. Dessa olika former av interaktioner bör förbättras i skolan 

för att eleverna ska bli mer delaktiga (Ibid, s. 54-55). Strandberg ser fördelar med ett större 

samspel i klassrummet över alla gränser, där alla elever hjälps åt och arbetar tillsammans.  

Även Persson (2006) anser att inlärning sker bäst i interaktion och dialog med andra. Med 

utgångspunkt från Vygotskijs tankar påpekar hon att barn kan nå en högre nivå i sin 

utveckling med hjälp av klasskamrater och vuxna (Ibid, s. 63).  

Teoretiska utgångspunkter 

I vår studie har vi valt att delvis utgå från John Dewey som var en amerikansk 

reformpedagog. Han har bidragit till ett synsätt som dagens skolor och utbildning har 

inspirerats av. Tack vare Dewey utgår dagens undervisning ifrån individens egna intressen 

och behov (Sundgren, 2005, s. 79). Vi har även Lev S. Vygotskij som utgångspunkt då han 

menade på att människan alltid är på väg att upptäcka och utforska världen. Kunskapen som 
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människan tar till sig använder hon i nya sammanhang vilket bidrar till särskilda förmågor 

och i samspel med andra skapas nya kunskaper (Ibid, s. 122).  

Deweys syn på lek och lärande  

Uttrycket learning by doing kopplas ofta ihop med John Dewey som var en av de som 

utvecklade den pragmatiska filosofin (Sundgren 2005, s. 81). Detta uttryck kan ses som en så 

kallad aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hör samman (Still, 2011, 

s. 7). Enligt Rasmusson och Erberth (2008) menade Dewey att aktivitetspedagogiken syftar 

till att ”stärka barnens självkänsla och utveckla deras kreativitet och förmåga att själva 

reflektera och ta ställning” (Ibid, s. 16). Dewey (2003) ansåg att när man ska förbereda barn 

inför deras framtid ska man låta dem bestämma över sig själva. Med detta menade han att de 

ska ha möjlighet att använda hela sin kropp och dess förmåga för att kunna göra detta (Ibid, s. 

40). 

 

Dewey ansåg att barnet är en social varelse redan från födseln och det är en betydande tanke i 

hans pedagogiska filosofi. Vetskapen om barnets sociala kompetens borde resultera i att det 

tas i åtanke när skolans praktik grundas. För att uppnå en pedagogisk framgång bör skola, 

samhälle och människa bilda en helhet (Sundgren 2005, s. 84). Dewey (2003) underströk att 

när skolan driver på olika ämnen i alltför snabb takt som inte har något samband med barnens 

sociala liv, blir det för komplicerat för dem. Det viktigaste är att skolan ser till barnens sociala 

aktiviteter (Ibid, s. 43). 

 

Dewey var av åsikten att det finns för lite utrymme för aktiviteter i klassrummet, där oftast 

bänkarna tar för stor plats. Detta bidrar, till vad Dewey kallade det för, ett passivt lyssnande. 

Möbleringen i klassrummet motverkar ett aktivt samspel mellan barnen och på detta sätt 

kommer inte det enskilda barnets behov till sin rätt, utan man fokuserar mest på gruppen som 

helhet (Ibid, s. 66-67). Här har skolan och lärarna ett stort ansvar när det gäller att utgå från 

barnen själva och deras motivation och önskemål i undervisningen (Sundgren, 2005, s. 87). 

Dewey (2003) satte barns intresse i första rummet. Han delade in barns intressen i fyra 

instinkter: intresset för kommunikation, intresset för att utforska och få förståelse för saker, 

intresset för att skapa och producera och till sist intresset för att uttrycka sig kreativt. Det är 

när barn använder dessa instinkter som de utvecklas aktivt (Ibid, s. 74). För att främja denna 

utveckling är det upp till skolan att skapa ett klimat där man med ett tydligt syfte med lek och 
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arbete gynnar en intellektuell och rättfärdig utveckling. Dock räcker det inte att endast 

presentera olika sorters lekar och spel utan allting beror på hur dessa nyttjas (Dewey, 1997, s. 

243). 

 

Återkommande begrepp hos Dewey är aktivitet och verksamhet, som symboliserar att det 

finns ett mål och ett syfte, vilket gör att handlingen får en större betydelse. Dewey redogjorde 

även för begreppet erfarenhet där han betonade vikten av att reflektera för att eleverna ska 

kunna skapa ett underlag för sitt lärande. För att eleverna ska få en trygg socialisering behöver 

de utgå från deras erfarenheter och känslor (Sundgren, 2005, s. 90). För att elever ska bli 

trygga behöver de pröva sig fram, misslyckas och göra saker om och om igen tills de klarar av 

den nya uppgiften. Detta kan som bekant kallas för trial and error (Dewey, 1997, s 189).  

 

Dewey menade att begreppet erfarenhet var viktigt då han såg på det som ett redskap i barns 

utveckling att lära sig och ta till sig nya kunskaper. Han ansåg att lärare begår ett misstag när 

de introducerar något nytt utan att se till barns erfarenheter om det nya ämnet, vilket resulterar 

i att barn får svårt att ta till sig det nya (Ibid, s. 198). För att barn ska kunna få en förståelse 

för livet utanför skolan bör ämnena i skolan likna det verkliga livet så mycket som möjligt. 

Detta innebär färre teoretiska inslag utan koppling till det verkliga livet och för att barn ska få 

denna förståelse för erfarenhet behöver de kunna dra sig till minnes av vad de har upplevt 

utanför skolan (Ibid, s. 199). Skolan riskerar att isolera sig ifrån det verkliga livet, då barn inte 

får använda sig av sina kunskaper som de har tillägnat sig utanför skolan. Dewey (2003) 

ansåg att detta var ett slöseri på barns erfarenheter (Ibid, s. 87). ”Erfarenheten 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 i skolan blir inte en börda och lärandet 

går lättare” (Dewey, 1997, s. 241). Med detta i åtanke menade Dewey att det kan upplevas att 

lärare endast tar till lek och spel för att barn ska få en paus från det betungande skolarbetet. 

Han menade på att det finns många lärare som anser att lek ska hållas utanför skolan och inte 

beblandas med skolans pedagogik. Tiden för undervisningen är alltför dyrbar för att den ska 

lekas bort (Ibid, s. 242). Dewey ansåg dock att ”utan inslag av lek och arbete går det inte att 

skapa förutsättningar för effektivt lärande”. Att ta till sig kunskap är ett resultat av 

sysselsättningar som har en inre mening och är inte endast en uppgift i skolan (Ibid, s. 242).  
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Vygotskijs syn på lek och lärande 

 

Enligt Säljö ansåg Vygotskij att det är i skolan som eleverna har chans att möta samhällets 

erfarenheter som de inte stöter på i vardagen, såsom institutionella begrepp och kunskaper 

(Säljö, 2005, s. 125). Dessa begrepp och kunskaper ska eleverna försöka knyta an till i 

förhållande till tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta ställer stora krav på eleverna och 

Vygotskij menade att detta kan upplevas som en ogripbar process. Det är här som det viktiga 

samspelet mellan läraren och eleven kommer in och läraren ska hjälpa eleven att koppla ihop 

dessa abstrakta begrepp med den egna tidiga erfarenheten (Ibid, s. 125-126). 

 

Vygotskij (1995) var av åsikten att kreativitet är grunden för allt skapande och är en mänsklig 

aktivitet som skapar något nytt (Ibid, s. 13). Barn är experter på detta område och använder 

sin fantasi och kreativitet dagligen när de leker. Vygotskij menade att barn använder sig av 

tidigare erfarenheter som de kreativt bearbetar för att skapa en ny verklighet där deras egna 

intressen och behov tillfredsställs (Ibid, s. 15-16). Vygotskij uttryckte sig att utgångspunkten 

för barns produktivitet ligger i deras lek. Genom lek tolkar barn sina erfarenheter och gestaltar 

dem, gör om och förstorar genom att fokusera på det relevanta. Lek och berättelse har ett nära 

samband då barn i sin lek, skapar en historia genom att dramatisera den (Ibid, s. 9).  

 

Vygotskij likt Dewey använde sig av lek som ett exempel när han talade om vikten av 

intresset i undervisning (Lindqvist i Vygotskij, 1999, s. 77). Barns intressen är en medfödd 

drivkraft för deras handlande och Vygotskij var av åsikten att skolan och undervisningen ska 

utgå från dessa intressen. Innan man introducerar en ny aktivitet är det viktigt att man gör 

barnen intresserade och nyfikna av det som komma skall (Ibid, s. 55-56). Leken är en genial 

metod att ta till för att barn ska lära sig att tänka rationellt och bli medvetna (Lindqvist i 

Vygotskij, 1999, s. 77). Lek är ett naturligt sätt för barn att uttrycka sig, vara aktiva och att 

arbeta för att förbereda sig för framtiden. Detta medför att lek och arbete hör samman (Ibid, s. 

77). 

 

I Vygotskijs utvecklingsteori ingår både undervisning och utveckling och genom den 

närmaste utvecklingszonen sammanfogas förståelse för barns psykologiska och 

sociokulturella utveckling till olika principer av undervisning. Den närmaste 

utvecklingszonen är det som barnet kan klara idag med hjälp av vuxna, för att senare kunna 

klara av på egen hand (Ibid, s. 271). Vygotskij hade en allmänt positiv inställning till det 
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enskilda barnets potential att lära och betonar att inlärningsvillkor som är socialt skapade har 

en väsentlig betydelse. (Bråten, 1996, s. 104-105). ”Det är barnets samspel med omgivningen 

som en del av en kollektiv och kulturell gemenskap som bildar grunden för utvecklingen som 

individ” (Ibid, s. 104). 

 

Utifrån Vygotskijs (1999) utvecklingszon får eleverna vara aktiva för att kunna utvecklas till 

högre dimensioner. Vygotskij har uttryckt att den undervisning där eleven endast är en 

åskådare, motverkar elevens förmåga att kunna lära sig att tänka självständigt. Han benämnde 

denna passiva undervisning som en enkel och bekväm väg till kunskap (Ibid, s. 123). Däremot 

när barn får arbeta i grupp och har möjlighet att imitera varandra förmår de att ta till sig en 

djupare förståelse för att arbeta självständigt och för att lösa uppgifter. Vygotskij ansåg att 

barn i samarbete med sakkunniga kamrater eller vuxna kan åstadkomma mera än vad de kan 

utföra på egen hand (Ibid, s. 271). Med detta tillade Vygotskij att det inte är samarbetets 

innebörd i situationen som ska lösas och som är betydelsefull, utan att det är kapaciteten för 

ytterligare lärande och utveckling som uppkommer ur samarbetet. Genom att samarbeta med 

andra barn och vuxna, förs barnet mot högre utvecklingslägen. Detta leder i sin tur till att 

utveckling sker via lärande och i ett flertal kontexter kan det sägas vara så att det är lärandet 

som för utvecklingen framåt (Bråten, 1996, s. 105). 

 

Dewey betonade vikten av att de unga får rätt sorts utbildning under barndomen eftersom de 

är samhällets framtid (Dewey, 1997, s 79). Med detta i åtanke skriver Lindqvist (Vygotskij i 

Lindqvist, 1999) att Dewey ansåg att skolan ska fungera som ett samhälle i miniatyr, där barn 

får arbeta mycket praktiskt, i exempelvis skolkök och snickarverkstad och tränas till att 

fungera i ett demokratiskt samhälle. Dock såg Vygotskij en nackdel med detta arbetssätt då 

han upplevde detta som en orealistisk föreställning av undervisningen. Han menade på att 

kunskap är något som måste erövras och att skolan ska hållas ifrån det vardagliga livet där 

barnen lär sig att rätta sig efter samhällets normer (Vygotskij i Lindqvist, 1999, s. 74). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att studera pedagogers uppfattningar om styrd lek i grundskolans 

tidigare år. Frågeställningarna är följande: 

 

 

- Hur beskriver pedagoger att de använder styrd lek i undervisningen? 

- Vilken betydelse har styrd lek för lärandet enligt pedagoger?  
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Metod 

Under följande avsnitt kommer studiens metod, som var intervju, att presenteras närmare och 

de metodval som gjordes under studiens gång.  

Datainsamlingsmetod  

I vår studie valde vi att utgå från kvalitativa intervjuer, detta för att få en djup förståelse av 

pedagogernas syn på styrd lek. Våra intervjuer var av karaktären av ett samtal, det vill säga 

samtalsintervjuer. Dessa samtalsintervjuer innebar att de gav oss som forskare många 

tillfällen att uppmärksamma oväntade svar. På så sätt fanns det möjligheter att fördjupa sig i 

frågorna och ställa följdfrågor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 251).  

 

Vår intervju var indelad i huvudteman, i en så kallad intervjuguide. I en intervjuguide 

formuleras väsentliga frågor som skapats efter olika teman (Ibid, s. 264). Till dessa fanns även 

ett antal underteman för att komma närmare vårt forskningsobjekt. Våra huvudteman var 

relevanta för vår studie och skapades för att besvara våra frågeställningar. Följande teman 

utgick frågorna ifrån: bakgrund, föreställningar om lek, lek i undervisning och lek för alla. Vi 

ordnade dessa teman så att de hängde ihop på ett väl strukturerat sätt (Bryman, 2006, s. 305). 

Detta för att skapa flyt och sammanhang i samtalet och även för att underlätta för 

informanten. 

Urval 

Vi valde att intervjua tio verksamma pedagoger i grundskolan, fem vardera. Sex av dessa 

arbetade i skolor på landsbygden och de övriga fyra i Visby. Det var inte ett medvetet val att 

skilja på landsbygd och stad utan vi kontaktade ett antal skolor och det var dessa pedagoger 

som valde att tacka ja till att delta i studien. Pedagogerna är alla utbildade grundskollärare 

men tre utav dem har även behörighet för förskolan.  

Material 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelningsfunktionen i en mobil enhet. Dessa 

ljudfiler varierade i längd, från 33 minuter till 47 minuter. Under intervjuerna valde vi att till 
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viss del anteckna under tiden för att få med sådant som vi ansåg var viktigt och som stöd för 

att formulera följdfrågor. 

Genomförande 

Frågorna vi ställde till informanterna var i grunden samma frågor, dock var vi medvetna om 

att vi ibland behövde ändra ordningen på frågorna, eller ta bort en fråga då informanten 

tidigare hade svarat på den. Dessa intervjuer har därmed en lägre grad av standardisering 

(Ibid, s. 228). Vi fick emellanåt lägga till frågor för att kunna utveckla informantens svar. Vi 

använde oss av öppna frågor utan bestämda svarsalternativ då vi ville ge informanterna stort 

utrymme att svara fritt, vilket innebär låg grad av strukturering. Vid skapandet av 

intervjufrågorna undvek vi frågor av karaktären där informanten endast kan svara ja eller nej. 

Detta på grund av att vi ville ha ut så mycket som möjligt av intervjufrågorna och få en 

djupare inblick i informanternas syn på ämnet (Davidson & Patel, 2011, s.76-77). 

 

I vår intervjuguide inledde vi med frågor om informanternas bakgrunder, detta med syftet att 

värma upp dem. Esaiasson och Oscarsson nämner dessa uppvärmningsfrågor som ett sätt att 

skapa en god kontakt till intervjupersonerna (Esaiasson et al, 2012, s. 265). En lugn och 

avskild plats för intervjun valdes, för att kunna ha ett koncentrerat samtal och för att 

inspelningskvalitén skulle bli god (Ibid, s. 268). Under intervjuerna var vi aktsamma för att 

inte påverka informanterna med våra egna åsikter om ämnet genom att hålla oss så neutrala 

som möjligt genom att undvika mimik och gester när frågorna ställdes (Ibid, s. 235). 

Bearbetnings- och analysmetod 

Vi har valt att utgå från en fenomenografisk ansats i vår analys, eftersom informanterna har 

delat med sig av sina uppfattningar om den styrda leken med egna ord (Davidson & Patel, 

2011, s. 33). Fenomenografin innebär att man studerar uppfattningar och utifrån 

informanternas uppfattningar vill vi förstå hur de resonerar och handlar (Ibid, s. 33). Vårt 

syfte med studien är just att studera pedagogers uppfattningar. 

 

Efter att intervjuerna var genomförda gick vi igenom vår intervjuguide och lyssnade till det 

inspelade materialet samt tittade i våra anteckningar. Därefter transkriberade vi våra 

intervjuer, så noga som möjligt men uteslöt hummanden och ord som upprepades ofta. På 

detta vis fick vi en översikt över materialet och kunde lättare analysera detta. Detta skedde i 



 

18 

 

fyra steg, enligt den fenomenografiska metoden (Ibid, s. 33). Först bekantade vi oss med vårt 

material för att få en överblick. Därefter försökte vi finna likheter och skillnader i 

informanternas svar, genom att vi läste materialet ett flertal gånger. Detta sätt att förhålla sig 

till materialet, att först se helheten därefter del för del för att få en förståelse av de olika 

delarna, ingår i det hermeneutiska förhållningssättet (Ibid, s. 29). Det tredje steget var att 

finna återkommande inslag i informanternas utsagor, som vi ordnade i fyra kategorier, vilka 

var relevanta för vår studie. Dessa kategorier blev:  

 

1.  Definition av styrd lek 

2.  Motiv för val av styrd lek 

3.  Samarbete 

4.  Användandet av styrd lek  

 

Med den första kategorin ville vi närma oss informanternas föreställningar om styrd lek, 

genom att de fick definiera vad det innebar för dem. Med den andra kategorin ville vi ta reda 

på hur deras motiveringar för val av lek kunde höra samman med deras föreställningar om lek 

och lärande. Den tredje kategorin handlade om samarbete då även detta var ett återkommande 

inslag i informanternas utsagor. Den fjärde och sista kategorin handlade om hur informanterna 

använde den styrda leken och detta är även en av våra frågeställningar och därmed får den en 

naturlig plats som kategori.  

 

Varje kategori fick en egen färg, för att lättare hålla isär dessa. Vi klippte även ut 

intervjusvaren och placerade ut dem under de kategorier som vi ansåg passade. Det fjärde och 

sista steget i den fenomenografiska metoden var att vi sorterade materialet ett flertal gånger, 

utefter dessa kategorier, för att finna påtagliga mönster (Ibid, s. 33). Vilket ledde till 

pedagogernas uppfattningar om den styrda leken.  

.   

Pilotintervju 

 

För att testa våra intervjufrågor valde vi att använda oss av en pilotintervju, utöver våra tio 

utvalda informanter. Denna pedagogs yrkeskvalifikationer motsvarar de pedagoger som ingår 

i studiens undersökningsgrupp (Davidson & Patel, s. 60). Vi valde ut en pedagog som fick 

svara på våra frågor och på så sätt fick vi vetskapen om vilka frågor som fungerade, vilka vi 

eventuellt var tvungna att omformulera eller ta bort och hur frågorna hängde samman för att 
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utgöra en röd tråd. Vi upplevde efter vår pilotintervju att vår intervjuguide kändes användbar 

dock kunde vi även lägga till ytterligare några frågor.  

Etiska aspekter  

Som forskare har man ett etiskt ansvar att se till att ens studie håller god kvalitet och är etiskt 

godtagbar. Vår studie berördes av:  

 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet (Ibid, s. 63).   

 

Dessa är, enligt Vetenskapsrådet (2013), viktiga etiska krav på en samhällsvetenskaplig 

studie. Innan intervjuerna informerade vi informanterna muntligt om själva syftet med denna 

studie. Informanten blev informerad om att det är frivilligt att ställa upp på intervjun och att 

den har rätt att avbryta sitt deltagande när den önskar, därav samtyckeskravet. Med 

konfidentialitetskravet garanterade vi att alla uppgifter som vi fick ta del av skulle behandlas 

med sekretess. Uppgifterna skulle förvaras på ett sådant sätt att de inte var tillgängliga för 

någon annan än oss själva. Uppgifterna som vi samlade in skulle inte heller användas till 

något annat än det som forskningen avsåg, detta enligt nyttjandekravet. Vi frågade även om 

tillstånd att få spela in intervjun.  

Studiens validitet och reliabilitet  

Under arbetets gång har vi varit konsekventa och arbetat strukturerat med bearbetningen av 

det insamlade materialet, detta för att i största mån undvika slarvfel eller tillfälligheter under 

datainsamlingen (Esaiasson et al, 2012, s. 63). Därmed har vår studie hög reliabilitet eftersom 

den undersöker på ett tillförlitligt sätt. Davidson och Patel (2011) beskriver att hög validitet i 

en undersökning betyder att forskaren har förmått att införskaffa underlag för att kunna få en 

sann bild av informanternas utsagor (Ibid, s. 106). Dock är vi medvetna om att informanternas 

svar och vår tolkning av dessa inte kan ses som helt överensstämmande, då informanterna 

eventuellt i viss mån inte talat sanningsenligt eller missförstått frågan och att vår tolkning kan 

ha varit mindre korrekt. Därmed har vår studie låg validitet.  
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Resultatanalys 

Resultatet som kommer att presenteras är uppdelat i två delstudier, där delstudie 1 först 

presenteras med tillhörande fem informanter och därefter delstudie 2 med tillhörande fem 

informanter. I fortsättningen av studien kommer vi att benämna dessa informanter som 

pedagoger. Resultaten och analyserna är indelade utefter pedagogernas svar och genom deras 

svar har vi kunnat skönja tre olika uppfattningar om styrd lek. Dessa är lek som kreativ 

aktivitet, lek som socialt samspelt och reflektion, erfarenhet och lärande genom lek. Vi följer 

samma struktur i våra två delstudier för att det ska bli lättare att följa våra resonemang och för 

att få en tydlig översikt. Pedagogerna i delstudie 1 är döpta till P1-P5 och pedagogerna i 

delstudie 2 är döpta till P6-P10. Här följer en tabell över samtliga pedagoger, där deras 

årskurs de arbetar med, utbildning och specialisering, aktiva år i yrket samt ungefär hur ofta 

de använder sig av styrd lek kan utläsas. Med styrd lek menas allt från spel, dramalekar, 

utelekar, musik och dans. I och med att pedagogerna har olika utbildningar förkortar vi 

förskollärare som f.lärare och grundskollärare som g.lärare. 

 

Pedagog Arbetar i 

årskurs 

Utbildning & 

specialisering 

Aktiva år i 

yrket          

Styrd lek 

ungefär/vecka               

 

Pedagog 1 3 g.lärare 1-6,  

SV & SO 

 2  1  

Pedagog 2 1 f.lärare & g.lärare 1-3, 

MA & SV 

 34         5  

Pedagog 3 3 g.lärare 1-6, skapande & 

teknik 

  9 

 

        3  

Pedagog 4 2 g.lärare 1-7, 

dramapedagog 

      14 

      

8  

Pedagog 5 3 g.lärare 1-7,  

SV & SO 

     

       21 

3 — 

 

   

 

  

  

 

 

 

Pedagog 6 1   f.lärare & g.lärare 

F-3, SV, MA,  

äventyrspedagogik 

13              5      

Pedagog 7 2 g.lärare 1-6,  

MA & Idrott 

37            3       

Pedagog 8 2 f.lärare & g.lärare 1-

3, dramapedagog 

              33 

                                 

  6     

Pedagog 9 1 g.lärare F-5,  

lek & rörelse 

          2          8   

Pedagog 10 2          g.lärare 1-7, SV 14        2   — 
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Resultatanalys, delstudie 1  

Lek som kreativ aktivitet 

Pedagogerna talar varmt om ett lekfullt arbetssätt där kroppen får röra på sig och vara med för 

att främja kunskapsinhämtning. P4 berättade att arbeta med och utifrån kroppen resulterar i att 

elever kan släppa hämningar och att de befäster kunskaper med kroppen. 

Vi sjunger multiplikationssånger och använder alla sinnen, för det är learning by doing, det tror 

ju jag absolut på. Det är ju bara så, det man gör med kroppen det sätter sig, det glömmer man 

aldrig bort […] Det är utifrån vad det är vi ska lära oss för något så tänker jag på hur kan vi 

göra det här på ett bra sätt, hur kan vi leka in det här. (P4). 

 

Genom att använda sig av varierande tillvägagångssätt för att befästa kunskaper menade 

Dewey (1997) att man vinner fler elevers intressen att gå till skolan. Ett varierat arbetssätt kan 

tolkas att tillfredsställa de elever som är mer praktiskt lagda än teoretiskt. Utan inslag av lek 

försämras förutsättningarna för en produktiv inlärning (Ibid, s. 241). P4 påpekar att styrd lek 

är ett ofta förekommande inslag i hennes undervisning, medan hos de övriga pedagogerna 

förekommer det inte lika ofta, som exempelvis P1 nämner nedan. Detta kan tolkas som att P4 

har en mer medveten inställning till lekens betydelse än P1.  

Det är precis allt, mer eller mindre. Och det tränar vi jättemånga gånger i veckan och det har 

jag inte tänkt på förut, hur ofta det är… men det är cirka två gånger om dagen. (P4).  

 

Ett lekpedagogiskt arbetssätt, det är inte vad jag är van vid och att tänka på. Det går säkert att 

få in det i mina lektionsplaneringar, om jag skriver om dem. (P1).  

Är man genomtänkt med sin tanke med vad man vill och använder kroppen, det kan vara 

matspjälkning eller big bang vad som helst, ja nu gör vi big bang. Hämta lite slaginstrument 

och vad gör vi? Jo det blir en jäkla smäll och så flyger vi åt sidan och så börjar det regna så 

låter alla som regn. På det viset glömmer man inte det. De vet precis vad en big bang är. (P4).  

 

Pedagogens svar kan tolkas som att hon utgår ifrån elevernas motivation och inre drivkraft i 

hennes undervisning. Här finns det spår av begreppet learning by doing och Dewey menade 

att lek bör ingå i undervisningen för att eleverna ska lära sig effektivt (Ibid, s. 242). Det är 

skolans uppgift att främja ett klimat som har ett tydligt syfte med lek och som ska gynna 

elevernas kunskapsutveckling (Ibid, s. 243). Vidare tolkning av citatet visar att sättet som 
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pedagogen undervisar i lämpar sig väl för en sådan händelse som Big Bang, som kan vara 

abstrakt för elever att ta till sig. Vygotskij menade att samspelet mellan pedagog och elever är 

att yttersta vikt då det kommer till att koppla ihop abstrakta begrepp och tydliggöra dessa för 

eleverna (Säljö, 2005, s. 125). Dock menade Dewey (1997) att många pedagoger ser på lek 

som något som tillhör fritiden och som inte ska ta anspråk av skolans undervisning (Ibid, s. 

242). Det finns spår av Deweys utsaga i följande citat av P4.  

Vi lekte affär och vi lekte och lekte. Då möts man också av kollegornas funderingar när de inte 

vet vad det är vi håller på med och tittade in och med lite syrliga kommentarer sådär ”ni bara 

leker” och då fick man ta det med dem senare ”ni förstår inte vilken pedagogisk genomtänkt 

tanke det finns med bakom” och då blir de ”åh förlåt det var inte så jag menade”. Det är lätt att 

tro att man bara leker på ett negativt sätt. (P4).  

Lek som socialt samspel 

Angående de sociala aspekterna av lek svarar pedagogerna både utifrån hur de ser på 

gruppens inlärning av det specifika ämnet samt även till gruppens sammanhållning.  

Men just de här styrda lekarna man gör med hela klassen det är ju bra sätt att fostra socialt, 

träna turtagning och ta hänsyn till varandra och så… så det behövs ju, det är viktigt, speciellt 

för de här barnen som har väldigt svårt med att låta någon annan ta före och tänka efter själv 

och sådär. (P4). 

Det är så dumt att man inte får leka mer och ha sina roller och bearbeta allt, både i 

inlärningssynpunkt och socialt sammanhang. (P3). 

 

Vinningar av ett socialt samspel talade Vygotskij om. Han poängterade fördelen med en 

grupps samarbete för att dels lösa en uppgift och dels för att stärka sammanhållningen i 

gruppen (Bråten, 1996, s. 105). Alla pedagogerna var eniga om lekens betydelse för 

samarbete och sammanhållning i gruppen. Dock var P5 av åsikten att när eleverna utför något 

ska alla delta. Detta kan tolkas utifrån två synsätt. Antingen menade pedagogen att hon ville 

att alla elever skulle delta för att ingen skulle bli lämnad utanför, för att främja 

sammanhållningen och att hon därmed har ett synsätt på lek som något som sker i grupp. Eller 

så kan det tolkas som att hon ser på lek som något som elever ska delta i eftersom det är en 

del av undervisningen. 
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Ska vi leka tillsammans så ska alla vara med […] Ska man göra något allihop i klassen då ska 

alla vara med, så är det. (P5).  

 

Samma pedagog talar i citatet nedan om det positiva när det finns ett samarbete i klassen, för 

de elever som har svårt för någonting. Detta kan tolkas som att det positiva i leken ska fånga 

eleverna att vilja vara delaktiga och lära sig. Det kan härledas till Vygotskijs (1999) tankar 

som rör att inlärning sker lättare under sociala former (Ibid, s. 105).  

Men just det här att man försöker hålla det positivt, på en positiv nivå när man leker och hjälpa 

om någon har svårt för någonting. (P5). 

 

Det sociala samspelet är av hög vikt och styrd lek används för att få samspelet i gruppen att 

fungera. Genom att barn samarbetar med varandra och med vuxna förs de mot högre 

utvecklingslägen (Bråten, 1996, s. 104). Dewey menade att barnet är socialt redan från 

födseln och med denna vetskap i åtanke kan man tolka att det gynnar barn att vara 

tillsammans i grupp (Sundgren, 2005, s. 84). Även Vygotskij (1999) talade om det positiva i 

att barn får arbeta i grupp för att de ges möjlighet att kunna imitera varandra och därmed får 

barnen en större förståelse när de löser uppgifter självständigt (Ibid, s. 271). 

Styrd lek tycker jag är att man har en grupp speciellt med barn som har det svårt i sitt sociala 

sammanhang. Så måste man styra och hjälpa till att komma fram till vilka roller man ska ha 

och sådär att man inte släpper barnen helt för det kan vara farligt att släppa barnen i en lek eller 

så. (P3). 

 

Reflektion, erfarenhet och lärande genom lek 

Pedagogernas syn på styrd lek är bred och de uttryckte att det är en inkörsport till lärande, det 

är viktigt med ett syfte och mål som eleverna styrs emot och man ska göra eleverna medvetna 

om målet. Pedagogerna ser bland annat på styrd lek som ett sätt att föra och lotsa eleverna 

framåt. Ur denna aspekt kan det tolkas att de dels ser till gruppen och att den ska föras framåt 

och att arbetet inte ska spåra ur, dels ser pedagogerna det som ett sätt att lotsa eleverna som 

individer framåt i sin kunskapsutveckling. Vygotskij menade att det är hur eleven samspelar 

med gruppen och lär sig utifrån den gemenskapen som utgör början av individens utveckling 

(Ibid, s. 104). 
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Man lotsar eleverna på ett spår. Om man känner att eleverna glider över till något annat än vad 

jag har tänkt så lotsar man eleverna in på det spår man har för att nå dit. (P2). 

Styrd lek är att det finns ett mål och ett syfte som kommer från någon annan än eleverna. 

Leken är nog styrd även om eleverna inte vet om syftet. (P1). 

 

I citatet nedan talar P1 om att genom styrd lek kan man reflektera tillsammans med 

eleverna och detta kan tolkas som att det ingår i en aktivitetspedagogik där praktik, 

teori, reflektion och handling bildar en enhet (Still, 2011, s. 7). Reflektion utgör grunden 

för elevens lärande och Dewey ansåg att det är en viktig del för elevens utveckling 

(Sundgren 2005, s. 90). 

Jag kan som pedagog bygga upp en scen som eleverna ska delta i och därefter kan man ta upp 

vad som hände i leken och reflektera med eleverna. (P1). 

 

P2 berättar nedan om hur hon kopplar olika sorts aktiviteter till lärande, aktiviteter med 

både kroppen och olika sorters spel. Enligt Dewey (1997) är det upp till skolan att 

frambringa en lustfylld atmosfär där man har ett tydligt syfte med lek och aktiviteter 

(Ibid, s. 243). 

[…] spel och mattespel, bokstäver med kroppen, sjunger en sång, jag tror nog att man nästan 

varje dag gör någonting, om man börjar tänka efter […] leta saker, leta geometriska former ute 

och bygga. (P2) 

Resultatanalys, delstudie 2  

Lek som kreativ aktivitet 

P8 nämner att hon väljer att ta in lekar i undervisningen när hon märker att uppmärksamheten 

i klassen börjar bli låg och eleverna behöver röra på sig. På så sätt får hon igång eleverna och 

får dem att bli aktiva. Betydelsen och motivet för val av lek kan alltså både fungera som ett 

led i undervisningen och för att få eleverna att röra på sig för att de då ska kunna ta in 

kunskap lättare. Det kan tolkas att lek blir ett sätt att få med hela individen och inte bara 

tanken. Pedagogerna är eniga om att det är viktigt att varva teori med praktik och att de 

arbetar med olika inlärningssätt.  
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Så jag tror att lika mycket olika personer som man har i gruppen, lika många olika sätt ska man 

försöka att variera sig på. Man kan leka med huvudet och man kan leka mycket med kroppen 

liksom. (P9).  

 

Dock skiljer det sig i hur frekvent pedagogerna använder sig av styrd lek, P10 säger att det 

inte blir så ofta medan de övriga pedagogerna säger att de använder leken oftare. P10 berättar 

även om klassrummets begränsningar för att använda sig av styrd lek. Dewey (2003) 

påpekade att en sämre möblering i klassrummet kan motverka det aktiva samspelet mellan 

eleverna, vilket i längden bidrar till ett passivt lyssnande (Ibid, s. 66-67). Klassrummets 

begränsningar kan ses som en förklaring till varför inte P10 använder styrd lek i samma 

utsträckning som de övriga pedagogerna.  

 

Men hur ofta, vad ska vi säga då? Det är väl någonting varje vecka i alla fall. Skulle jag nog 

säga men, ja... två gånger i veckan kanske. (P10). 

 

Jo det finns ett visst utrymme men man kan känna ibland att vi har ju begränsningar, att vi har 

ju 23 stycken på ett litet utrymme. Så att de fysiska begränsningarna finns ju där. (P10). 

 

Pedagogerna talar ofta om att eleverna lär sig genom att göra, prova på saker själva och att de 

då lär med hela kroppen. Genom att pedagoger erbjuder eleverna olika sätt att låta deras 

naturliga impulser komma till uttryck, ansåg Dewey (1997) att de kommer uppleva att det är 

roligare att gå till skolan och därmed ha lättare att lära sig saker (Ibid, s. 241). 

Det är ju lärande hela tiden. Både fri och styrd lek. Man lär sig hur sin kropp fungerar, rent 

fysiskt så är det ju fantastiskt att få pröva sig fram genom lek. Klarar jag av att bygga det här? 

Klarar jag av att klättra i trädet? Att man testar sina gränser lite grann tillsammans med 

kompisar. Och sen, ja men man lär sig ju allt. (P8).  

Lek som socialt samspel 

Att pedagogerna väljer lekar för att främja samarbetet och att stärka sammanhållningen i 

gruppen råder det ingen tvekan om. Samarbete är det ord som pedagogerna nämner mest i 

intervjuerna och de arbetar aktivt med detta. Det finns många sociala vinningar med att leka, 

pedagogerna berättar att eleverna får lära sig att ta hänsyn till varandra, träna på turtagning, 

kompromissa, lyssna på varandra, komma överens och känna trygghet i gruppen. 
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Pedagogerna berättar att lekar både stärker gruppen och individen. Det är när elever 

samarbetar med andra klasskamrater och vuxna som de utvecklas och kan lära sig mer än vad 

de hade gjort på egen hand (Bråten, 1996, s. 104).  

 

Det är det stora, samarbete och självkänsla lite grann också att man vågar. För det är inte alltid 

man vågar men kommer man in i en lek då glömmer man bort allt, man glömmer bort sig själv 

och sin egen person lite grann, och då kan man liksom våga så mycket mer. (P8).  

 

Flera pedagoger nämner en annan sida av den styrda leken, nämligen att alla elever inte tycker 

om att leka. Detta menar pedagogerna att det kan grunda sig i att eleverna känner rädsla inför 

att leka på grund av blyghet eller osäkerhet. Pedagogerna säger då att de får ”lura” och lirka 

lite för att få med eleverna på tåget, men de understryker samtidigt att de aldrig tvingar 

eleverna att vara med. De får först iaktta leken och så småningom kommer lusten att 

övervinna och därefter vill de vara delaktiga. Elever som är försiktiga och har en avvaktande 

inställning mot lek kan kopplas ihop med begreppet om trygg socialisering. Detta kan tolkas 

att pedagogen behöver utgå från elevernas erfarenheter för att bli de ska bli trygga (Sundgren, 

2005, s. 90). 

Alla tycker inte om att leka. Men man får lägga det på en nivå så att alla känner att de deltar. 

(P8). 

P9 talar om vikten av den sociala interaktionen i klassrummet. Hon är av uppfattningen att det 

sociala samspelet i klassen går före det teoretiska. Detta går hand i hand med Deweys (2003) 

tankar om att skolan bör fokusera mera på elevernas sociala aktiviteter, än att introducera nya 

ämnen i ett alltför hastigt tempo (Ibid, s. 43). 

 

[...] när allt kommer omkring så är det egentligen inte lika viktigt att de har lärt sig läsa perfekt 

i ettan eller att de kan skriva alla siffror åt rätt håll och sådant där för det är, jag menar det 

kommer de ju att lära sig men det viktiga är ju att de kan fungera med varandra och att de kan 

ingå i ett sammanhang och vara med varandra och verkligen veta hur man ska ta kontakt med 

sin kompis [...] (P9).  
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Reflektion, erfarenhet och lärande genom lek  

Pedagogerna är mycket tydliga med att en styrd lek innebär att man har ett syfte och ett mål, 

att det finns regler att följa och att leken är planerad. Den styrda leken är den som sker under 

lektionstid, där pedagogen har en tanke med leken och är den som styr. P10 menar att om man 

inte har en tanke med det man gör så är det svårt att föra eleverna mot ett bestämt mål. Enligt 

Dewey (1997) är det viktigt med ett tydligt syfte, med lek och arbete, för att skapa en 

gynnsam miljö för undervisningen (Ibid, s. 243). P9 beskriver hur hon kan utforma en styrd 

lek där eleverna inte har vetskap om hur det kommer att sluta men att hon ändå försöker få 

eleverna att uppleva att det är de som styr. Detta sammanfaller med Deweys tankar om att det 

är viktigt att utgå ifrån elevernas intressen och önskemål i undervisningen (Sundgren, 2005, s. 

87). 

Om jag utformar en egen styrd lek som eleverna inte vet från början vart den kommer sluta så 

kan det ändå vara jag som styr den men de vet kanske inte vilken riktning jag kommer att styra 

den men det är ändå, jag gör ju ändå en styrd lek då. Även om eleverna kanske ibland kan 

uppleva att det är de som styr, jag kanske tar lite av varje, jag kanske styr dem in på att prata 

om hur man är med varandra men sen kanske de upplever att de har valt det själva liksom. 

(P9). 

 

Lek kan användas till mycket, det är alla pedagoger överens om. P7 använder leken för att 

befästa kunskaper och leker med ord i svenska och engelska och med memoryspel i 

matematik. 

Och så är det ju liksom i matte, det ju också mycket lek, alla spel och sådär man använder sig 

av för att befästa kunskaper. Sen har jag kört idag memory till exempel, också kunskap med 

lek, som man kanske tänker bort. Mycket matematik som kan befästas med lek och spel. Lek 

med ord, vi har gjort ordkedjor, kan också vara lek. (P7). 

 

När pedagogerna väljer lekar utgår de oftast ifrån det aktuella ämnet som de arbetar med för 

stunden eller om det passar in i ett temaarbete. Pedagogerna använder sig av olika slags lekar 

beroende på om det gäller skolämnen, så som svenska, matematik och engelska, eller om det 

gäller andra aktiviteter så som drama, rörelse och sång. Är det dålig stämning i gruppen kan 

de välja ut passande lekar för att höja stämningen. De flesta menar att de väljer lekar för att 

kunna sätta in dessa i ett sammanhang, så att det inte blir lösryckt. Som ett tydligt motiv för 
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val av lek menar pedagogerna att de ser till det nuvarande arbetet. Detta kan tolkas som att 

pedagogerna använder lek för att undervisa och att det främjar lärande. Vygotskij såg på leken 

som ett naturligt uttryckssätt där elever förbereder sig inför framtiden genom att vara aktiva i 

lek och arbete (Lindqvist i Vygotskij, 1999, s. 77). P6 talar om fördelar med ett lekfullt 

arbetssätt där hon menar att elever får erfarenheter genom att leka. Begreppet erfarenhet var 

viktigt hos Dewey (1997) då han såg på det som ett redskap i barns utveckling att lära sig och 

ta till sig nya kunskaper (Ibid, s. 198). 

Ju mer man läser om lekens betydelse och får en mera forskningsbaserad studie kring varför 

man gör det man gör så får man en annan syn på lek och hur barn kan och varför de använder 

sig av den som de gör. Får en annan förståelse för behovet av leken och hur viktig den är. […] 

Alltså det förstärker på andra sätt liksom. Lära genom att göra och uppleva. Erfarenheter får de 

genom leken. Ja… nej, det man inte lär sig genom leken vet jag inte. (P6). 

Jag tycker det är bra med lekar som leder till, leder vidare till liksom en slags nyfikenhet eller 

så. Att man leker så att man känner den här glädjen att vilja ta reda på saker (P9).  

Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt ämnar vi att sammanställa våra respektive analyser av pedagogernas 

uppfattningar om lek för att belysa likheter och skillnader i deras utsagor. Syftet med denna 

sammanfattning är att göra en kortfattad resumé av vår resultatanalys som kommer att leda 

vidare till vår diskussion. Våra frågeställningar behandlas i samtliga uppfattningar. 

 

Lek som kreativ aktivitet 

Pedagogerna betonar att de gärna ser att eleverna använder kroppen som ett redskap för att 

lära sig. När eleverna använder kroppen kan de ta in nya kunskaper på ett djupare plan vilket 

bidrar till att de kommer ihåg nya kunskaper på ett bättre sätt. P4 talar om begreppet learning 

by doing och hänvisar därmed till kroppen som ett redskap för lärande. En annan gemensam 

nämnare i pedagogernas undervisning är att de arbetar med olika inlärningssätt för att främja 

lärande. Med ett varierat arbetsätt kan pedagogerna nå ut till fler elever genom att varva teori 

och praktik, enligt pedagogerna själva. Detta medför att eleverna blir motiverade och upplever 

undervisningen mer berikande. Pedagogernas utlåtanden angående hur ofta de använder sig av 

styrd lek varierar. En annan skillnad i pedagogernas utsagor är att det är en pedagog som talar 

om klassrummets yta. Hon menar att hennes klassrum är för litet och att möbleringen 
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begränsar användandet av styrd lek och motverkar det sociala samspelet som kan leda till att 

eleverna blir passiva. 

 

Lek som socialt samspel 

Ett lekfullt arbetssätt gynnar det sociala samspelet i klassrummet och kan stärka elever som 

känner blyghet eller rädsla inför att synas och ta plats i gruppen. Genom styrda lekar stärks 

sammanhållningen i gruppen och även den egna individens utveckling. P9 ser den sociala 

aspekten som en mer betydelsefull del av undervisningen än den teoretiska. Hon anser att det 

är viktigare att eleverna kan samspela på ett positivt sätt än att lära sig att läsa perfekt. En av 

pedagogernas åsikter skiljer sig från de övriga när det gäller om alla elever ska delta i en lek 

eller inte. P5 är av åsikten att alla elever ska delta när klassen leker medan till exempel P8 

menar att man aldrig ska tvinga en elev att medverka utan man får lirka och lägga leken på en 

nivå så att alla elever känner att de deltar.  

 

Reflektion, erfarenhet och lärande genom lek 

En återkommande åsikt om styrd lek som arbetsätt är att pedagogerna betonar vikten av att ha 

ett tydligt syfte och mål med leken. Pedagogerna är överens om att styrd lek kan vara ett sätt 

att lotsa och föra eleverna mot ett bestämt mål som de själva ska vara medvetna om. Detta kan 

ses som att pedagogerna dels ser till gruppen och att den ska föras framåt, dels ser 

pedagogerna det som ett sätt att lotsa eleverna som individer framåt i sin kunskapsutveckling. 

Flertalet av pedagogerna menar att leken gör eleverna medvetna och att de tillsammans med 

pedagogen reflekterar vad de nya kunskaperna innebär. P6 talar om att lära genom att göra 

och att leken förstärker inlärningen. Detta leder till att elever får erfarenheter genom leken 

som bidrar till ett aktivt och livslångt lärande. Det är betydelsefullt att utgå från elevernas 

intressen och önskemål i undervisningen. 

 

Slutligen kan vi se tendenser till hur pedagogernas utbildning kan ligga som grund till deras 

inställning om den styrda leken. P4 har många åsikter om hur ett medvetet arbetssätt med lek 

kan användas i undervisning för att främja lärande och skapa sammanhållning i klassen. Hon 

ser kroppen som ett viktigt redskap och är av åsikten att det man lär sig med kroppen, det 

glömmer man aldrig. I intervjun framkom det att hon är utbildad dramapedagog och detta kan 
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tolkas ha ett samband med hennes positiva inställning till leken. P8 nämner att hon ser 

vinningar med styrda lekar som ger elever självförtroende till att våga pröva på saker. Även 

P9 uttrycker sig positivt om den styrda leken och att den väcker en nyfikenhet hos eleverna att 

vilja lära sig mera och känna glädje. P8 och P9:s tankar går i samma spår som P4:s och detta 

tolkar vi hör samman med att även de har en liknande utbildning.  
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat av studien i förhållande till tidigare 

forskning samt diskutera valet av metod och dess betydelse för denna studie. Diskussionen är 

indelad utefter pedagogernas tre olika uppfattningar om den styrda leken. Syftet med denna 

studie var att studera pedagogers uppfattningar om styrd lek i grundskolans tidigare år. Vi har 

utgått från John Dewey och Lev S. Vygotskij i vår studie och deras tankar om lek, utveckling 

och lärande då de har kunskaper om området som vi ville undersöka.  

Resultatdiskussion  

I Lgr11 (Skolverket, 2011) går det att läsa om hur viktigt det är att undervisningen ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Skolan bör skapa ett klimat där 

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och särskilt under de tidiga skolåren har 

leken en stor betydelse för att eleverna ska ta till sig kunskaper (Ibid, s. 9). Vi ser utifrån vårt 

resultat att majoriteten av pedagogerna vi intervjuade diskuterade vikten av ett aktivt lärande 

där lek är en viktig del, dock skiljer det sig i hur ofta de använder sig av styrd lek.  

 

Ett tydligt mönster som vi uppmärksammat är att samtliga pedagoger talar om att begreppet 

lek är stort och innefattar många aspekter. Detta är även något som vi ser framkommer i den 

litteratur som vi tagit del av. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar att lek 

inte enkelt kan definieras utan det är många olika komponenter som hänger samman (Ibid, s. 

41) och även Lindqvist (2002) är av åsikten att lek är svårt att definiera och varierar från 

person till person (Ibid, s. 123). Trots det svåra med att definiera lek kan vi tyda att 

pedagogerna ser ett värde med lek och att de använder detta på olika sätt i klassrummet. 

Diskussionen fortsätter med de tre uppfattningar som studien resulterar i och som svarar på 

våra frågeställningar.  

Lek som kreativ aktivitet 

Att använda lek i klassrummet är inte accepterat av alla, många pedagoger ser på lek som 

något som inte hör hemma i skolans värld (Dewey, 1999, s. 242). En av pedagogerna upplever 

att hon behöver både förklara och försvara sig inför sina kollegor när hon använder sig av lek 

i klassrummet. Ett skäl till detta skulle kunna vara att pedagogens utbildning skiljer sig ifrån 
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kollegornas utbildning. Vi ser att de pedagoger som har flest åsikter angående den styrda 

leken är de pedagoger som har lek och drama i deras utbildningar. Welén (2004) anser att 

lekpedagogik bör ingå i den grundläggande lärarutbildningen. Hon understryker vikten av att 

lärarstudenter förstår vad lek kan innebära för barns utveckling samt att lärarstudenter lär sig 

hur de kan arbeta konkret med lekpedagogik (Ibid, s. 50). 

 

Vi tolkar att användningen av lek i klassrummet både fungerar som en del av undervisningen 

för inlärning och även som ett hjälpmedel för att stimulera elever att bli mer aktiva under 

lektionen och på så sätt bidrar det till ett mer koncentrerat arbetsklimat. Därmed får 

pedagogen med hela individen och inte bara individens tanke. Även när A. S. Sherwood & 

Reifel (2010) forskade om lärarstudenters tankar om lek, kom de fram till dessa två 

förhållningssätt angående lek i klassrummet. Lärarstudenterna i deras studie såg på lek som 

ett sätt att dels främja arbetsro och för att belöna elever och dels som ett stöd i elevers 

utveckling och lärande (Ibid, s. 322-323). Vi har utifrån pedagogernas utsagor hört 

pedagogerna berätta om hur leken kan användas som ett stöd. Vi tolkar att pedagogerna ser på 

lek som ett redskap som de anpassar efter individerna i klassrummet samt även gruppen som 

helhet. I förhållandet till detta anser vi att pedagogen är en viktig tillgång för elevernas 

utveckling i användandet av lek. Welén (2004) understryker att i styrd lek har pedagogen en 

viktig del i att hjälpa elever i deras utveckling med stöd och utmaning (Ibid, s. 36). Även 

elevens egen kropp ser vi som ett redskap i lärandet. Genom att leka och lära med kroppen 

befästs kunskaper på ett djupare plan vilket resulterar i ett långsiktligt lärande. 

 

Genom att arbeta utifrån lekfulla former kan man varva teori och praktik vilket vi tolkar kan 

leda till en helhet i undervisningen som fångar upp alla elever. De elever som inte uppskattar 

ett teoretiskt arbetssätt får chans att behärska teorin genom ett praktiskt arbetssätt och vice 

versa. Självförtroendet hos elever kan dala när de upplever att de inte behärskar ett område i 

undervisningen och därmed kan ett arbetssätt som varvar teori och praktik medföra att elever 

stärks i sin självbild. Utan inslag av lek försämras förutsättningarna för en produktiv inlärning 

enligt Dewey (Dewey, 1997, s. 241) och med anledning av detta tolkar vi att ett varierat 

arbetssätt i undervisningen är befogat och berikande för eleverna. Även Persson (2006) menar 

att elever lär med kroppen och dessa lekfulla former ger dem en större möjlighet att ta till sig 

det teoretiska i ämnet (Ibid, s. 72). Welén å sin sida betonar att ett medvetet bruk av lek är 

centralt i elevers kunskapsutveckling (Ibid, s. 36).  
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Utifrån våra resultat ser vi att nyttjandet av lek ser olika ut. Detta tolkar vi kan bero på 

pedagogernas medvetenhet och inställning till styrd lek i undervisningen. Då en pedagog 

nämner att hon upplever att klassrummets yta begränsar för lek funderar vi på om det kan vara 

så att hon ser på styrda lekar som rörliga och aktiva och att de därför inte finns plats för 

sådana lekar i klassrummet. Vi ser dock att pedagogiska lekar kan likväl försiggå under 

stillsammare former där klassrummets yta inte begränsar. En annan synvinkel angående 

pedagogernas inställning till styrd lek kan ses utifrån i vilken utsträckning de arbetar med den. 

I vår tabell kan man utläsa hur frekvent pedagogerna använder styrd lek. Antalet tillfällen 

varierar mellan pedagogerna, allt ifrån ungefär en gång i veckan till åtta gånger i veckan. Det 

kan tolkas som att de pedagoger som använder lek oftare ser ett större samband mellan lek 

och inlärning än de pedagoger som använder lek mer sällan. Lillemyr (2002) menar att lek 

kan fungera som ett entusiastiskt sätt för att motivera elever att vilja lära sig mer (Ibid, s. 63).   

Lek som socialt samspel 

Ett syfte med styrd lek, enligt pedagogerna, kan vara att föra eleverna mot ett bestämt mål för 

att både främja gruppens utveckling och även den egna individens kunskapsutveckling. 

Strandberg (2006) ser på det sociala samspelet som en betydelsefull del i klassrummet för att 

främja lärandet mellan elever samt även samspelet mellan pedagog och elever (Ibid, s. 54). Vi 

tolkar detta som att ett lekfullt arbetssätt gynnar det sociala samspelet i klassrummet. Vi ser 

vinster med hur lekar lyfter gruppens sammanhållning och att detta bidrar till att individen i 

gruppen även stärks i sig själv. Detta kan även tydas i en pedagogs utsaga då hon betonar det 

sociala samspelet som uppstår i klassen under lekfulla former som mer väsentligt än den 

teoretiska undervisningen. Dessa lekfulla former kan i sin tur bidra till att eleverna ser 

undervisningen som meningsfull och att de upptäcker och skapar kunskapen själva (Lindqvist, 

1996, s. 81). Vi är av uppfattningen att när det sociala samspelet i en klass fungerar väl leder 

detta i sin tur till att elever kan förvärva de teoretiska kunskaperna på ett mer naturligt sätt. 

Enligt Lindqvist (2002) ger ett tryggt socialt samspel goda villkor för lärandet (Ibid, s. 46). 

För att kunna stärka elever som är osäkra och blyga nämner flera pedagoger att lekar kan 

stimulera deras självkänsla. Vilket även Lillemyr (2002) menar när han uttrycker sig att styrd 

lek kan utveckla elevers självkänsla vilket bidrar till vidare kunskapsutveckling (Ibid, s. 64).  

 

Vi ser utifrån pedagogernas utsagor skiljelinjer om elever ska delta i lek eller inte. Om elever 

är osäkra och blyga och inte vågar delta i en lek anser vissa pedagoger att man bör lirka och 
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locka eleverna så att de till slut inte kan motstå att delta. En pedagog menar att alla elever 

alltid ska delta i en lek och inte ställa sig utanför. Med detta tolkar vi att hon antingen ser på 

lek som en aktivitet för att främja sammanhållningen och där ingen får lämnas utanför, eller 

att hon ser på lek som vilken del i undervisningen som helst där alla ska delta för att inhämta 

nya kunskaper. Möjligen kan vår sistnämnda tolkning av pedagogens utlåtande härledas till 

Lillemyr (2002) som säger att elever blir engagerade genom lek och att de utifrån sina egna 

handlingar blir motiverade för att ta till sig ny kunskap (Ibid, s. 45).  

Reflektion, erfarenhet och lärande genom lek 

Erfarenhet är en viktig del i elevers kunskapsutveckling. Dewey (1997) menade att om inte 

pedagoger ser till elevers erfarenheter när de introduceras i ett nytt ämne begår de ett misstag 

(Ibid, s. 198). Majoriteten av pedagogerna är av åsikten att elever får erfarenheter genom 

leken som bidrar till ett aktivt lärande. Genom att utgå från elevers intressen, ser vi att det kan 

bidra till att elever kan återknyta nya kunskaper till deras egna intressen som i sin tur bygger 

på deras erfarenheter. Detta tolkar vi som att det kan fungera som ett stöd för att göra elever 

mer motiverade då elever kan känna igen sig i den nya kunskapen, vilket resulterar i att elever 

kan få en högre självkänsla. Vår tolkning är förenlig med Lillemyrs (2002) tanke att ett 

lekfullt arbetssätt kan fungera som inspiration för elever att vilja lära sig på ett mer engagerat 

sätt (Ibid, s. 63). Det varierade arbetssättet bör utgå från ett tydligt syfte och mål som 

pedagogen gör elever medvetna om. Detta talade även Dewey (1997) om när han poängterade 

att skolan ska skapa ett klimat där man med ett tydligt syfte med lek och arbete skapar goda 

förutsättningar för ett aktivt lärande (Ibid, s. 243). Lillemyr (2002) instämmer om att det är 

viktigt att ha ett tydligt mål med leken (Ibid, s. 268). 

 

En pedagog talar om hur lek förstärker inlärning vilket kan bidra till att elever får erfarenheter 

som i sin tur leder till ett bestående lärande hos elever. Detta ser vi sammanfaller med att 

pedagoger bör skapa goda möjligheter med styrd lek för lärande genom att de förstår lekens 

kapacitet och undervisar inte endast utifrån traditionella premisser (Ibid, s. 51). Detta kan 

tolkas att elever genom sina nya erfarenheter blir medvetna om sitt lärande och kan därmed 

reflektera, vilket vi ser är en viktig del för att nya kunskaper ska befästas. 
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Metoddiskussion 

I denna studie har vi genomfört samtalsintervjuer med pedagoger i grundskolans tidigare år. 

Vi valde denna metod för att vi ville att pedagogerna skulle uppleva intervjun som ett vanligt 

samtal, där de hade möjlighet att dela med sig av sina tankar och uppfattningar angående den 

styrda leken. Frågorna var av den karaktären att de gav pedagogerna utrymme att svara fritt 

och att deras svar kunde leda vidare till nya insikter och tankar. Med anledning av detta valde 

vi bort exempelvis enkät som metod för att samla in empiri, då vi upplevde att man med enkät 

inte får en djup inblick i pedagogernas åsikter. Vi upplevde även att enkät som metod skulle 

vara tidskrävande och vi hade behövt nå ut till många fler pedagoger än vad vi behövde göra 

med våra intervjuer. Dock kan vi se fördelar med att genomföra enkäter ifall vi hade velat 

undersöka hur ofta eller hur vanligt det är att använda sig av styrd lek i skolan. Ett annat skäl 

till att vi valde intervju som metod var att vår intervjuguide var uppbyggd av många frågor 

och för att kunna ställa många frågor är en personlig intervju den bästa metoden (Esaiasson et 

al, 2012, s. 234). Pedagogerna hade endast fått kort information om intervjuns innehåll innan 

intervjutillfället. Vi ansåg att pedagogerna på så sätt kom till intervjun förutsättningslöst 

genom att inte vara förberedda, vilket förhoppningsvis resulterade i mer sanningsenliga svar.  

 

Observation som metod hade varit ett bra komplement till våra intervjuer, där vi hade kunnat 

se pedagogernas handlingar i klassrummet. Observationer hade eventuellt gett oss en bild av 

hur de verkligen gör i praktiken och inte bara utifrån deras utsagor. Dock finns det svårigheter 

i att avgöra om pedagogernas beteenden skulle vara representativa under observationen. 

Frågan uppkommer om det beteende man studerar är det sanna (Davidson & Patel, 2011, s. 

92). Ett annat tillvägagångssätt vore att genomföra strukturerade gruppintervjuer, så kallade 

fokusgrupper (Ibid, s. 318). Dock valde vi att inte använda oss av denna metod då vi såg en 

risk att personerna i gruppen skulle kunna påverka varandras svar.   

 

Vi är nöjda med valet av metod, trots att det har varit tidskrävande då vi transkriberat fem 

intervjuer var. Vi upplever att det var en fördel att vi genomförde intervjuerna tillsammans för 

att upprätthålla god kvalité i vår datainsamling. Vi är införstådda med att vår egen 

undersökning är av mindre karaktär och därmed inte särskilt generaliserbar. Detta ger inte en 

generell bild över hur pedagoger arbetar med styrd lek, eftersom vi endast intervjuat tio 

pedagoger. Dock har vi med god grund i tidigare forskning kommit fram till vikten av ett 

medvetet pedagogiskt förhållningssätt med leken som redskap, för att främja lärande. 
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Konklusion  

Studiens syfte var att studera pedagogers uppfattningar angående styrd lek i grundskolans 

tidigare år. Vi intervjuade tio verksamma grundskollärare och fann att alla är eniga om lekens 

betydelse för elevers lärande, dock varierade det i vilken utsträckning de använde sig av det i 

undervisningen. Denna variation kan bero på pedagogernas utbildning, eget intresse för lek 

och lärande samt möbleringen i klassrummet och dess yta.  

 

Studien resulterar i pedagogernas uppfattningar som visar att de använder sig av styrd lek för 

att föra elever framåt. Användningen av styrd lek kan variera i form av spel, lekar, rollspel 

och andra estetiska uttryckssätt för att variera undervisningen. Vi ser även enligt 

pedagogernas utsagor att lekens funktion bidrar till ett stödjande inlärningsklimat som 

anpassas efter elevernas nivå. I och med detta samspel stärks eleverna både som grupp och 

som individ. Vi ser även att när individen stärks blommar den ut och vågar ta plats i gruppen 

vilket resulterar i att den har lättare att ta till sig nya kunskaper. Vi tänker även att när 

individen stärks i skolan och är trygg i sig själv, tar den med sig det hem från skolan och blir 

en mer harmonisk människa.  

 

Genom en undervisning där elever får använda kroppen blir de mer motiverade och 

inspirerade vilket bidrar till att kunskaperna befästs på ett djupare plan. Pedagogerna menar 

att det finns en anledning att utgå ifrån elevernas intressen då det kan bidra till att eleverna 

kan återknyta nya kunskaper till deras egna intressen som i sin tur bygger på deras 

erfarenheter.  

 

Det finns en allmän syn på att lek endast tillhör förskolans värld och att skolan ska stå för 

kunskapsinhämtning och det teoretiska. Vi delar inte denna syn då vi anser att ett lekfullt 

arbetssätt bör förekomma högre upp i årskurserna än i den utsträckning det förekommer idag. 

Fördelarna med ett lekfullt arbetssätt är övervägande och vi är av åsikten att man kan leka 

oavsett ålder. 

 

Avslutningsvis vill vi rekommendera att lekpedagogik bör ingå i samtliga lärarutbildningar 

oavsett inriktning, då vi ser hur ett lekpedagogiskt arbetssätt gynnar individ och skola.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Vi har under studiens process utvecklat tankar angående hur styrd lek kan ses utifrån ett 

elevperspektiv. Vi ställer oss frågande till hur elever ser på lek i klassrummet och om de 

uppfattar att de lär sig något genom ett lekfullt arbetssätt. Som nämns i studiens bakgrund 

menar Lindqvist (2002) att elever inte anser att lek hör ihop med kunskap och lärande i skolan 

(Ibid, s. 28-29). Därmed vore det av intresse att studera detta ytterligare, då en viss tid har 

passerat sedan detta uttalande.  

 

Ett annat sätt att föra denna studie vidare vore att inkludera observation för att få en större bild 

av lekens potential i skolan. Detta genom att observera den styrda leken i dess akt för att inte 

endast höra pedagogernas uppfattningar utan även se hur de verkligen agerar. Detta ser vi 

skulle kunna bidra till ett större djup i studien.  

 

En sak som vi har uppmärksammat under studiens gång är att vi ser ett visst samband mellan 

pedagogers utbildning och deras nyttjande av lek. Med anledning av detta vore det intressant 

att studera närmare huruvida pedagogers utbildning påverkar deras föreställningar och hur de 

på grund av sin utbildning använder leken som pedagogiskt verktyg.   
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

Tema 1. Bakgrundsfrågor 

Undertema 1. Erfarenhet innan utbildning 

- Vad har du för erfarenhet av pedagogiskt arbete innan din utbildning? 

 

Undertema 2. Utbildning 

- Vilken utbildning har du? Eventuell specialisering?  

- När tog du examen? 

 

Undertema 3. Yrkeserfarenheter  

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 

Tema 2. Föreställningar om lek 

Undertema 1. Lärarens egen relation till lek 

- Vad är lek för dig?  

- Har din syn på lek förändrats under dina år som lärare? I så fall på vilket sätt? 

 

Undertema 2. Definition av lek 

- Hur definierar du styrd lek?  

- Hur definierar du fri lek? 

- Var går gränsen mellan styrd lek och fri lek? 

 

Undertema 3. Samband mellan styrd lek och lärande 

- Finns det samband mellan styrd lek och lärande? I så fall vilka samband finns det?  

- Vad tror du att barn kan lära sig genom styrd lek? 

 

Tema 3. Lek i undervisningen 

Undertema 1. Lek som pedagogiskt verktyg 
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- Använder du dig av styrd lek i undervisningen? Berätta på vilket sätt och hur ofta.  

- Finns det utrymme för spontana pedagogiska lekar i undervisningen? På vilka sätt? 

 

Undertema 2. Didaktiska val 

- Hur går du tillväga när du väljer lekar i klassrummet? 

 

Undertema 3. Lek och kunskapsutveckling 

- Ge exempel på hur lek kan användas för att främja inlärning av grundskolans viktiga 

grundämnen så som svenska och matematik? 

- Anser du att någon form av lek (fri eller styrd) är bättre än den andra för att främja lärande? 

 

Tema 4. Lek för alla 

Undertema 1. Elevers inflytande 

- Får eleverna vara med och bestämma val av lekar i undervisningen? I så fall på vilket sätt? 

 

Undertema 2. Anpassning 

- Passar ett lekpedagogiskt arbetsätt alla elever? 

- Hur gör du för att inspirera elever att delta i lek? 

 

Undertema 3. Nackdelar  

- Ser du några nackdelar med ett lekpedagogiskt arbetssätt? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 


