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Sammanfattning 

 

Syftet med undersökningen var att studera vilken påverkan pedagoger anser att leken har när 

det gäller barns inlärning, samt hur de ser på leken som inlärningsmetod. Den metod som 

användes var intervjuer med fem stycken  pedagoger verksamma i en kommun i norra 

Sverige. Studien visade att pedagoger ansåg att leken har en stor betydelse för barnens 

inlärning för det handlar inte bara om att leka, utan att det är ett sätt för dem att hantera 

vardagen och att förvärva kunskap. Det är viktigt att tillåta att barn får leka för det är deras 

naturliga sätt att undersöka omgivningen. Barnen får genom leken ett alternativt sätt att lära 

sig nya saker på, när inlärningen sker på ett sätt som tilltalar dem. Det är emellertid viktigt för 

pedagoger att vara i närheten när barnen leker för att se till att leken fungerar, oavsett om det 

är den fria leken eller den styrda. Om barnen leker så har man möjligheten att lägga in 

kunskap som man anser passar till leken. 

Nyckelord: Pedagog, Inlärning, Lek, Barn. 
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1. Inledning 

Jag har sett att många elever  tappar lusten att gå i skolan. Det kan bero på olika saker men jag 

tror vissa finner ämnena tråkiga och att de metoder som pedagoger använder kan vara 

monotona. Jag tycker att det är viktigt att man ger barnen tid till att leka eftersom det är en 

stor del av livet. Om man får tid för att leka sig kunskaper kommer man att komma ihåg och 

kunna reflektera över detta när man blir äldre. 

 

Forskning har visat att barn utvecklas genom lek, på grund av detta borde lek spela en stor roll 

i förskolan och skolan (T. Welén, 2003). Inom skol- och fritidsverksamheten har barn både 

styrd- och fri lek. Det är viktigt att barnen får båda delarna då de genom den fria leken har 

möjlighet att utvecklas ytterligare då de själva måste ta initiativ till leken  

 

Skolan har en rad uppdrag. Bland annat att det i det aktiva lärandet är viktigt med skapande 

arbete och lek (Skolverket, 2011). Leken är speciellt viktig för elever i lägre årskurser och 

skolan ska arbeta för att eleverna ska få daglig fysisk aktivitet under skolans vardag. I de 

centrala innehållen i idrott och hälsa för årskurs 1-3 tas lek upp under flera punkter. Lekar och 

rörelse i natur och utemiljö samt lekar och rörelse i vatten är exempel på centrala innehållet i 

idrott och hälsa (Skolverket, 2011).  

Personalen i fritidshem ska tillsammans med förskoleklass och skola forma fritidshemmets 

innehåll utifrån deras uppdrag (Skolverket, 2007). Arbetet ska ske med stöd av läroplanen 

Lgr-11, och de allmänna råden. Fritidshemmet har i uppgift att ge barnen en meningsfull fritid 

samt att det ska fungera som ett stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är ett komplement till 

skolan som bedrivs under skolfri tid (Skolverket, 2007). Fritidshemmet är en plats för 

rekreation där det inte finns några tvång. En uppfattning som finns bland pedagoger och 

föräldrar är att barn präglas av många ”måsten” och att de måste få tid till lek på 

fritidshemmet (Skolinspektionen, 2010).   

Leken är något av de finaste barnen har eftersom de vill förstå världen och att efterlikna det 

mänskliga livet (Fröbel, 1995). Idag är lyfter skolverket mer än tidigare att  skolan är mål- och 

resultatstyrd genom läroplanen som utkom 2011 (Skolverket, 2011). Denna trycker på att 

barnen ska uppnå ett visst mål i de olika ämnena. Då leken är viktig för barnens utveckling 

bör detta kunna kombineras med de olika skolämnena. Detta för att erbjuda intressantare 

lektioner där undervisningen sker i andra rum än bara klassrummet.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger ser på lek som metod för barns 

lärande. Syftet är också att ta reda på hur pedagoger på fritidshem och i skolan använder leken 

för att underlätta barns lärande.. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

1. Hur kan lek påverka elevers inlärning inom teoretiska och estetiska ämnen i 

skolverksamheten? 

2. Vilka hämmande effekter skulle barns lekande kunna ha på inlärningen?   

3. Hur kan leken påverka inlärningen hos barn med speciella behov?  
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1.1.2. Avgränsning 

De pedagoger som medverkat är verksamma inom samma kommun. Totalt intervjuades fem 

pedagoger och en tidigare elev i Västerbottens län. 

 

2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 Lekens betydelse för barn 

När barn leker kan de vara vem eller vad de vill och i vilken miljö och tidsepok de önskar. De 

föreställer sig hur saker och ting var förr i tiden och hur det kan se ut i framtiden. Barnen kan 

även genom lek bearbeta intryck de får i hemmet, på skolan och under den fria tiden. Det är 

viktigt att barnen själva får hitta på och forma sin lek då detta även är en viktig del för att 

kunna hantera vardagen. Barnens lek har en större innebörd än leken i sig, den utgör till 

exempel ett tillfälle för rekreation (T. Welén, 2003). 

 

Barn vill utforska och lära känna omvärlden och letar vänner samt aktiviteter genom leken 

(Samuelsson, 2008). Leken kan utföras med eller utan objekt. Det är inte bara fotbollar och 

actiondockor som ses som leksaker utan spektret är ännu bredare. Det har till exempel 

debatterats mycket om hur vida dator- och konsolspel kan klassas som leksaker eller inte. 

Datorspel kan anses vara en leksak eftersom karaktärerna i spelet styrs av dig och din vilja 

(Rassmusen, 2002). Fantasilekar, samarbetsövningar och rollekar är ytterligare exempel på 

olika typer av lek. Lekar som mamma-pappa-barn är ett klassiskt exempel på en rollek där 

barnen får träna upp sina förmågor. Rollekar kan anspela på olika händelser som exempelvis 

jakt, VM i fotboll och en syjunta.   

 

Leken är barnets naturliga inlärningsmetod (Jordet, 2012). För att leken ska flyta på måste de 

sociala lekreglerna fungera. De bygger på samförstånd att barnen är eniga om lekens 

handling, ömsesidighet då de leker på samma villkor och turtagande där de turas om att leda 

(Jensen, m.fl. 2010. B).   

2.2 Styrd- och fri lek 

Det finns två typer av lek, styrd- och fri lek. Den styrda leken sker då leken redan är bestämd, 

till exempel då läraren säger att barnen ska leka ”kom alla mina små kycklingar” där en utses 

till räv och en till hönan och där resten är kycklingar. Den styrda leken är även styrd av regler, 

så att det är tydliga ramar för hur leken fungerar.  

När det gäller att stödja och stimulera barns utveckling och lärande kan fri lek behöva vuxnas 

närvaro (Skolverket, 2007). Om en vuxen finns i närheten har man möjligheten att kunna 

observera hur barnen leker och ifall det skulle bli oroligheter kan man reda ut det. Detta är 

även något som pekas ut av de pedagoger som intervjuades. Genom att vuxna finns i närheten 

då barnen leker kan problem redas ut innan de uppkommer. Pedagogerna har möjlighet att 

läsa av situationer och förhindra att konflikter i leken uppkommer. 
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Den fria leken är väldigt viktig, här får man se hur barnen arbetar på ett annat sätt jämfört med 

när leken påverkas av vuxna. Under den fria leken ser man hur barnen själva tar initiativ, hur 

de motiverar varandra och diskuterar bland annat om hur leken ska utföras.  

 

2.3 Lekens påverkan på elevers inlärning inom i skolverksamheten. 

När barnen leker används flera sinnen samtidigt. Genom att aktivera flera sinnen är det lättare 

att lära sig och ta till sig information. Att använda detta i skolundervisningen är att föredra 

och det kan användas på flera olika sätt. Det kan användas genom att diskutera matte med en 

kompis så både syn och hörsel aktiveras.  

Barn använder förmågan att se framtida minnen under leken då de funderar över framtiden 

(Jensen m.fl. 2010 B). Barn som leker lär sig söka efter möjligheter då de träffas av ett hinder. 

Detta är en viktig egenskap att ha och kan nyttjas av barnen under skolundervisningen. 

Problemen som påträffas i olika ämnen kan vara enklare att komma förbi då de genom leken 

lärt sig problemlösning. Genom empiriska studier har man påvisat att barnen skapar-, 

utmanar-, motiverar- och kritiserar varandra på ett annat sätt än vad lärarna gör (Samuelsson 

2008). Detta ser man i leken, i den utveckling de genomgår tillsammans. Det är ofta inte 

föräldrarna eller lärarna som utmanar barnet till att utveckla sin lek utan det är barnen i 

omgivningen. Så genom att implementera leken i skolverksamheten kan man styra barnen till 

vidare utveckling inom de olika ämnesområdena i skolan.  

Genom leken får barnen en annan typ av inlärning jämfört med den klassiska undervisningen. 

Lärandeundervisningen är mer av ett lärande av begrepp, medan leken åskådliggör omvärlden 

i symboler (Rasmussen, 2002). Eftersom de genom leken får prova olika metoder att lösa 

problem bearbetar de samtidigt information och kunskap som hämtats från lektionstimmarna i 

skolan. 

 

2.3.1 Lekens påverkan på elevers inlärning inom estetiska ämnen. 

Många har påpekat likheten mellan det kreativa skapandet och lek (Samuelsson m.fl. 2008). 

Inom skolverksamheten ingår ämnen som bild och dans, estetiska ämnen som är lika barnens 

lek. Detta kan bero på att man inom de estetiska ämnena ska gestalta, till exempel känslor och 

personer, samt uttrycka sig precis som man gör under leken.  

Rollspel används en del inom skolverksamheten. Under rollspel får barnen öva på att 

argumentera, kompromissa och övertala (Lundgren m.fl. 2006). Vid rollspel kan man öva på 

att låta tankar bli handlingar där känslor får ta plats. Genom agerande vid uppspelning av 

verkliga händelser får barnen ökad medvetenhet om hur andra kan reagera i olika situationer. 

Detta kan även vara till hjälp då barn i behov av särskilt stöd kan få en uppfattning om hur 

andra faktiskt kan reagera.  

I både fantasilek och bildskapande är det muntliga berättandet en bärande del (E. Änggård, 

2006). Detta kan barnen öva på under skoltiden genom att spela teater eller göra 

redovisningar. Barnen kan genom leken utveckla sitt muntliga farmförande inom flera olika 

områden.  
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Att kombinera konst, kunskap, erfarenheter och lek med andra kan man utveckla sin vetskap 

om sig själv och sin omvärld (Tham 2008). Genom att omsätta sin kunskap med andra så 

reflekterar man över det man har lärt sig och man får feedback från de andra runt om kring 

sig. Det är viktigt att man som pedagog ger elever möjlighet att prova omsätta sin kunskap i 

flera olika former för att öka förståelsen. 

 

Genom att fantisera tillsammans med barnen öppnar man deras tankeverksamhet och tillåter 

dem att skapa knasiga konstverk. Det kan ge en påverkan på andra inlärningsområden som i 

svenskans sagoskrivande (Barnes, 1994).  

 

2.3.2 Lekens påverkan på elevers inlärning inom teoretiska ämnen. 

I rolleken utvecklar barnet sin koncentrationsförmåga och urskiljningsförmåga samt att de lär 

sig hitta lösningar till problem. Dessa egenskaper har barnet nytta av under  läs- skriv- och 

språkinlärning (Smilansky et. al. 1990).  

 

Skulle man använda sig av ett tematiskt arbetsätt kan barnen ta till sig detta och göra sin egen 

tolkning eftersom de använder sig av sina tidigare erfarenheter i lekens värld. 

Vid fantasi- eller rollekar nyttjar barnen sina tidigare erfarenheter som de under leken 

applicerar i ett annat sammanhang (Harvard 2009). Barnen har här möjlighet att utforska ett 

ämne på ett annorlunda sätt jämfört med att sitta vid skolbänken. De får nyttja kunskaper 

inom ämnet och kunskaper inom andra områden. Inlärningen sker kanske genom utflykter 

eller liknande, som gör att barnen aktiverar fler sinnen på samma gång. Vid tematiska arbeten 

kan man väva samman teori och praktiskt arbete. Detta gör att undervisningen blir mer lik 

barnens egen lek (Lindqvist 2002). Genom denna undervisningsform, som liknar barnens 

naturliga lek, har de lättare att lära sig. 

 

I skolans omgivning finns det stora möjligheter att arbeta med matematik eftersom 

lektionerna utförs på annat sätt än i klassrummet (Jordet, 2012). Genom att ha undervisningen 

utomhus får barnen använda sig av kroppen, sinnen och det sociala samspel. Mycket 

erfarenhetsbaserad kunskap är ett värdefullt tillskott till skolan då det kan få elever att förstå 

att matematik går att lära sig vilket resulterar i en positiv bild av matematiken. Genom att låta 

barnen fantisera vidgas deras tankeverksamhet. Detta påverkar inte bara inom det kreativa 

området utan kan även påverka inlärningen inom exempelvis matematikens 

problemlösningsområde (Barnes, 1994). När barnen är i sin fantasibubbla är det som att 

världen är oändlig och tiden står still (Jensen m.fl. 2010 B). Det finns möjlighet att göra vad 

som behagar och man kan förvandla saker och omgivande miljö. Förmågan att genom fantasi 

ändra sin omgivning ligger till grund för vår intellektuella aktivitet. 

 

2.3 Hämmande effekter av lek  

Skulle barnen välja att leka en rollek spelar sociala förhållanden en viss roll. Om barnen inte 

skulle komma överens om hur leken ska utspelas så kan det bero på bland annat 

familjeförhållanden (Rasmussen, 1979). Till exempel om barnen leker ”mamma-pappa-barn” 

så kan det råda delade meningar om hur föräldrarna ska laga mat eller tala till varandra. Detta 

kan i stor utsträckning bero på deras familjesituation, som att föräldrarna är skilda eller att det 
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finns tydliga könsroller. Ett annat problem som kan uppstå är om barn som kallas för 

”problembarn” saknar de grundläggande sociala grundreglerna. Detta kan göra så att leken går 

fel om de inte förstår innebörden av den. Om de inte förstår kan de istället bli att de förstör 

(Jensen, 2009).  

2.4 Vuxnas inverkan i barns lekande.  

Genom leken kan barnen övervinna sina rädslor om man hjälper dem att fantisera om 

någonting annat än det som skrämmer. Det kan  till exempel vara en flicka som är rädd för 

höjdhoppsribban. Läraren kan då hjälpa henne genom att säga att hon kan låtsas vara en häst 

som flyger över ribban, eftersom hon gillar att rida (Jensen, 2009 B). Detta kan göra att ribban 

känns lägre än den är eller mindre läskig. För vissa barn kan det vara lättare att hantera ett 

problem eller en svårighet om man får använda fantasin.  

 

En forskare har använt begreppet jag/självmedvetande för identitet och jaget innefattar den 

syn vi har på oss själva. Han menar att identiteten stärks när det kopplas ihop med ett minne, 

om en vuxen avbryter en lek blir barnet uppmärksammad på sitt beteende (Jensen, 2010 A). 

Om en vuxen skulle delta i barnens lek kan de göra en stor påverkan genom att lägga in fler 

element. Exempelvis att säga att man känner en lukt och barnen spelar med och säger att det 

är en giftig gas, några springer och hämtar gasmaskar och någon ger sin kompis hjärt- och 

lungräddning (Jensen, 2009 B). 

 

Leken ger barnen möjlighet att utveckla vänskap och social kompetens i samspel med andra 

individer (Lillemyr, 2013). Genom att interagera i barnens lek kan man få tillfälle att ge 

barnen ytterligare möjlighet till utveckling. Till exempel om barnen leker affär där man får 

betala med kottar kan man smyga in matematik utan att barnen är medvetna om det. Genom 

att medverka i leken i det pedagogiska arbetet erbjuder man barnen en bredare kunskapskanal 

där vuxna kan ta med  av lärdomen tillsammans med barnen. Människor som arbetar med 

barn borde utveckla en medvetenhet om barnens lek samt att själva vara engagerade i den. 

Detta kan ske om leken används i det pedagogiska arbetet.  

 

2.5 Lekens påverkan på inlärningen hos barn i behov av särskilt stöd  

Tidigare studier har visat att pedagoger vill lära sig mer om hur man ska leka och 

kommunicera med elever i behov av särskilt stöd (Linkko, 2009). Anledningen till detta är att 

arbetssättet, i många fall, har vuxit fram utifrån elevernas behov och intressen. Lektionerna 

har då formats utifrån lärarnas kreativitet. Många lektioner och lösningar har då kunnat anses 

vara ovanliga av de andra pedagogerna.   

Genom att göra klasslekar med barn i behov av särskilt stöd ger man dem chansen att visa de 

sidor de är bra på (Wirkberg, 2002). I detta fall stärker man gruppens tolerans för varandra 

och minskar att eleven i frågan blir utfryst. Genom att låta barn i behov av särskilt stöd vara 

med och arbeta i gruppövningar får de möjlighet att visa upp sina starka sidor. Genom att 

arbeta tematiskt skapar man spänning och mystik som väcker ett intresse.  

Barn som är svåra att få kontakt med kan bli lättare att kontakta genom leken (Knutsdotter 

2010). Det kan vara för att de kan ta en annan roll än vad de är utanför lekens ramar. Genom 
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leken har barnet möjlighet att vara sig själv och genom medverkan i lekar med andra barn blir 

de mer accepterade och kommer in i gruppen på ett lättare sätt. Som vuxen kan man medverka 

i barnets lek och finnas som ett stöd för denne elev. Man kan hjälpa dem om de stöter på 

problem samt att arbeta förebyggande mot eventuella bråk. Leken fungerar 

mobbningsförebyggande eftersom barnen får träna upp det sociala samspelet. Därför är det 

viktigt att barnet får möjlighet att leka med andra i omgivningen för att de ska få en bättre 

förståelse för denne, samt barnet i behov av särskilt stöd ska få bättre förståelse för andra 

barn. 

 

3. Metod 

I arbetet har en kvalitativ empirisk undersökning gjorts. Med en kvalitativ undersökning 

menas verbala formuleringar, dessa är inte mätbara (Backman, 1998). Det har gjorts många 

studier på vilken effekt leken har på barns inlärning, därför har litteraturstudier gjorts för att ta 

del av informationen från dessa. 

För att få ytterligare underlag till arbetet genomfördes intervjuer med pedagoger i fritidshem 

och skolor. Under intervjun ställdes fem stycken frågor med inriktning lek som 

inlärningsmetod för att se vad pedagoger anser om lekens betydelse. Intervju har även gjorts 

med en kille i 20 års åldern som har speciella behov. Detta för att se hur han uppfattade skolan 

och de inlärningsmetoder som användes. Och undersöka hur han tycker man ska arbeta  för att 

underlätta inlärningen för de som har svårt med skolan. Intervjufrågorna har varit öppna för 

att informanterna ska kunna delge så mycket information som möjligt och för att undvika att 

ge ledande frågor.  

3.1 Datainsamling 

Den litteratur och de artiklar som använts har hämtats från bibliotek samt Digitala 

Vetenskapliga Arkivet. De artiklar som används består av forskningspublikationer. 

3.2 Urval av informanter 

Informationsbrev (bilaga 3) skickades ut till två skolor med en förfrågan om medverkan i en 

intervju om lekens betydelse för barns inlärning. Båda skolorna ställde upp på detta. 

Intervjuerna (bilaga 2) gjordes med fem pedagoger, tre pedagoger på ena skolan och två på 

andra. En av pedagogerna har lärarexamen, en har förskollärarexamen och tre stycken har 

examen inom fritidspedagogik. I den ena verksamheten har jag haft praktik på och i den andra 

känner jag en av de som intervjuades. Ena verksamheten är placerad ute på landsbygden 

medan andra ligger i en förort. Båda skolorna har barn i F-klasser och upp till årskurs 6. 

Storleken på barngruppen varierar och likaså personaltätheten.  

- På Brunbergets friskola går 50 elever, varav 22 elever är inskrivna på fritidshemmet. 

På skolan arbetar en fritidspedagog, en förskollärare, tre grundskolelärare samt två 

resurser. Fritidspedagogen är alltid på fritidshemmet och dem andra pedagogerna går 

in och assistera några gånger i veckan enligt schema.  
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- På Bröjstugans skola går 300 elever. Fritidshemmen har 2 stycken avdelningar. Det är 

en för årskurser förskoleklass och årskurs ett, och en för årskurs 2 och uppåt (stora 

fritidshemmet). Det är 50 inskrivna på stora fritidshemmet. Där jobbar 3 pedagoger 

och en resurs.  

Intervju (bilaga 2) har även gjorts med en tidigare elev i tjugoårsåldern. Denna elev har en 

ADHD-diagnos. Han har valts ut eftersom han en bekant till mig och är öppen med de 

problem han upplevt under skolgången. 

3.3 Informanter 

Verksamheterna och personerna har på grund av etiska regler fått fiktiva namn. "Informerat 

samtycke innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projekten och har rätt 

att dra sig ur när som helst." (Kvale m.fl. 2009 s. 87). Informanternas identitet ska vara 

skyddad och de som blir intervjuade ska veta om detta (Johansson m.fl. 2010). I enlighet med 

detta har intervjuer gjorts på följande verksamheter med följande pedagoger och elev: 

- Brunbergets friskola, medverkande pedagoger Eva Byström, Lillian Staket och 

Torvald Andersson. 

- Bröjstugans skola och fritidshem, medverkande pedagoger Alice Torstensson och 

Alva Ingemarsdotter. 

- Kalle Abrahamsson, tidigare elev i Västerbottens län. 

 

Orsaken till att dessa blev intervjuade var för att se om det fanns en  skillnad mellan en förorts 

skola och en friskola på landsbygden. Det skickades ett brev till pedagogerna med 

information om arbetet. I brevet togs frågan upp om de skulle vilja delta i en intervju, efter ett 

tag ringde jag upp dem för att se om de var intresserade. Datumet för intervjun bestämdes av 

informanten. Under telefonsamtalet frågade jag om de skulle vilja ha intervjufrågorna på 

förhand så  de fanns tid för dem att förbereda sig. Intervjuerna gjordes med en pedagog åt 

gången. Eftersom de hade fått intervjufrågorna innan hade de redan tagit fram mycket 

information. Under intervjun så antecknade jag vad de svarade på frågorna, alla svarade att de 

ville få frågorna innan intervjun. Anledningen till att inspelning av intervjuerna inte gjordes 

var på grund av tekniska problem med röstinspelaren. 

Orsaken till att Kalle blev intervjuad var för att se hur han uppfattat de teoretiska- respektive 

estetiska ämnena inom skolan. Vidare har tanken med denna intervju varit att undersöka hur 

leken har påverkat honom inom skolämnena. Interjun med Kalle skedde via Skype eftersom 

han bor på en annan ort.  

3.4 Genomförande av datainsamling 

Genom det lokala biblioteket har tillgång till information och hjälp vid sökningen via 

bibliotekarien erhållits. Vid sökning i databasen användes specifika nyckelord som lek, estetik 

och inlärning. Vid läsningen togs vissa stycken ut som var användbara för syftet i 

undersökning. En annan bra källa till information är kolla i litteraturens referenser. Den 

insamlade informationen samlades i ett dokument på datorn. Detta medförde att jag kunde ta 
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med filen till och från biblioteket ifall det skulle behövas fyllas på med information eller 

vidare undersökas. 

Utöver detta användes DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, för att söka efter relevanta 

artiklar.  

3.5 Bearbetning av material 

Utifrån det insamlade datamaterialet, genom litteraturstudier och intervjusvar, sökte jag efter 

referenser och information som kunde vara till nytta för frågeställningarna. Intervjuerna 

sammanfattades och likheter och skillnader mellan svaren söktes.  

 

3.6 Tillförlitlighet 

Informanterna som medverkade i intervjuerna gav snarlika svar på frågorna. Validiteten 

handlar om tillförlitligheten i ett arbete (Kvale m.fl. 2009). Validiteten i detta arbete kan anses 

vara god eftersom svaren från de intervjuade var ungefär detsamma. De svar som gavs var de 

jag var ute efter att ta reda på. Generalisering går inte att göra på grund av för få informanter.  

 

 

4. Resultat 

Nedan presenteras först studiens resultat i teman utifrån syftet.  Resultatkapitlet avslutas med 

en fallbeskrivning av hur en vuxen man med ADHD upplevde skoltiden. 

4.1 Lekens och pedagogens inverkan på inlärningen 

På frågan om lekens inverkan på lärandet så svarade  samtliga informanter att leken hade stor 

påverkan och det har  stor betydelse i många aspekter av barnets utveckling. Leken i sig ligger 

som grund till barnets lärande. Leken hjälper barnen att utveckla sitt sociala samspel. Barnen 

får lära sig att kompromissa, acceptera andras idéer och intressen samt att de lär sig se 

händelser ur andras synvinklar. Torvald Andersson säger: ”Barnen utvecklar en flexibilitet i 

det sociala samspelet. Man stöter på motstånd när man leker så man måste kompromissa och 

lära sig acceptera andras åsikter. I leken får barnen lära sig att hitta flera vägar och 

strategier”. Detta tar barnen med sig in i klassrummet, i leken arbetar det med 

problemlösning vilket syns mär de stöter på hinder inom skolämnena. Barnen försöker då 

hitta en annan lösning för att få fram rätt svar.  

Genom att lyfta in leken i skolan får man en lustfylld och positiv inlärning. Alice Torstensson 

säger att: ” LGR11 lyfter att det ska vara lek i skolan. Hela kroppen öppnas upp för inlärning 

och rörelse har betydelse för inlärningen”. Genom att barnen i leken arbetar med de fem 

sinnena har de lättare att komma ihåg de lustfyllda stunderna. Desto fler sinnen som aktiveras 

desto lättare har barnet att ta till sig och lagra information. Lilian Staket säger att : ”Leken och 

lärandet går hand i hand. Barnen får fantisera, prova på olika roller och bearbeta 

upplevelser och erfarenheter i den fria leken”. Alice Torstensson säger att: ”Ämnes 

övergripande teori blir mer lättförstådd genom lusten i leken”. 
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Flera av informanterna lyfter även vikten av att vuxna närvarar vid barnens lek. Detta är på 

grund av att man kan dels påverka leken genom att få barnen att ändra inriktningen i leken. 

Det vill säga man kan smyga in skolämnen i deras lek utan att de är medvetna om det. Torvald 

Andersson menar att ”till exempel om de leker affär och jag vet att det är någon som behöver 

träna mer på matte kan jag ställa frågor som gör att barnet måste tänka efter mer”. 

Pedagogerna lyfte även att man kan hindra att konflikter uppstår genom att observera leken 

eller genom medverkan. Genom att förhindra att konflikter uppstår, förebygger man att en 

negativ upplevelse ska uppstå. Alva Ingemarsdotter lyfter att: ”Man förebygger mobbing 

genom att de tränar på de sociala reglerna” Torvald Andersson menar att: Den fria leken kan 

bli mer trygg ifall man som pedagog bara är i närheten”.  Även Alice Torstensson säger att: 

Vuxna ska finnas i närheten vid leken annars kanske det blir Djungelns-lag”.  Att som 

pedagog närvarar vid barnens lek gör att barnen känner en trygghet. Eva Byström lyfter även: 

”Den kan hjälpa elever som är röriga eftersom leken är strukturerad genom frågorna: var ska 

dom leka, när ska dom leka och hur ska dom leka. Med lustfyllt lärande lockar man ju även 

de svaga eleverna till att uppleva inlärning positivt i kontrast till regelrätt 

katederundervisning. Man minns bättre om man leker det man ska lära sig”. Leken hjälper 

även barnen att öppna upp sig och testa nya saker. Eftersom det finns elever som har det svårt 

att öppna sig och ta plats i och utanför klassrummet kan leken vara ett viktigt verktyg. Eva 

Byström säger vidare att: ”Om man själv lever sig in i och är engagerad i leken, så kan man 

hjälpa många barn som annars är tysta och inbundna att släppa loss”. Leken är inte bara för 

de som har det svårt med att öppna sig utan det kan gynnar alla elever eftersom det är barnen 

fantasi som är huvuddelen i leken. 

 

4.2 Lekens effekt inom estetik och teori  

De pedagoger jag har intervjuat menar att det finns mycket positiva effekter som leken för 

med sig in till lektionerna. Genom att implementera leken inom de estetiska ämnena får 

barnen kombinera den naturliga inlärningen som leken ger samt att den kombineras med 

skolämnena. För man in leken in i klassrummet skapar man en naturlig väg för barnen att ta in 

informationen på deras nivå. 

Alice Torestensson menar att: ”Leken gör teorin greppbar”. Det kan tolkas som att genom 

leken ser barnen kunskapen på ett sätt som gör att de kan processa den på deras nivå. Hon 

lyfter också att ”Man kan komplettera mycket via leken”.  Leken gör inte bara att kunskapen 

blir mer greppbar utan det skapar även lusten att vilja lära sig istället för att sitta vid bänken 

och studera. Alva Ingermassdotter säger att: ”Då ses undervisningen mer som lek och 

inlärningen blir mer lustfylld”. Med detta menar hon att man glömmer att man har en lektion 

och fokuserar på lusten att leka samtidigt som man lär sig något nytt. Lillian Staket säger att: 

”Betydelsen av lust och glädje i verksamheten lyfts fram om leken blir viktig”. 

Pedagogerna lyfter att leken inom teoretiska ämnen gör informationen mer greppbar. De flesta 

lyfter även att det tematiska arbetet är väldigt viktigt och givande. De menar att då leken 

kopplas ihop med skolämnena blir inlärningen mer lustfylld och barnen har lättare att komma 

ihåg det de har lärt sig eftersom kunskapen kopplas ihop med en upplevelse. ”Då ses 

undervisningen mer som lek och inlärningen blir mer lustfylld” Alva Ingemarsdotter.  
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Några har även tryckt på att äventyrspedagogik är ett bra hjälpmedel för att föra samman teori 

och lek till samma plan. Det vill säga att man använder sig av tematiskt arbetsätt med äventyr 

som grund. Eva Byström är en av de pedagoger som lyfter att : ”Tar man äventyrspedagogik 

så ser man en stegrande inlärning på elevens grund, för att man ger dem en tydlig start med 

en rödlinje genom hela arbetet”.  Alice Torstensson förespråkar också äventyrspedagogiken 

och säger att: ” Vi gör det teoretiska praktiskt och många gånger i form av lek. Ju fler sinnen 

du får med i en inlärningssituation desto lättare att lära, förstå och komma ihåg”. 

 

4.3 Eventuella negativa effekter av lek  

Pedagogerna tyckte att det inte var leken i sig som kunde vara negativ utan de flesta menade 

att det var den sociala bakgrunden som spelade in mest. 

Alice Torstensson ”det är inte leken i sig som har någon negativ effekt, om det blir någon 

negativ effekt av leken beror det på barnets sociala träning”.  
Det är viktigt att man som pedagog ska ha insikt i barnens bakgrund för att kunna hjälpa till i 

deras sociala träning och att avvärja problematiska situationer.  

Det man som pedagog ska tänka på är att man ser till att leken inte går överstyr och blir en 

hård tävling på ”liv och död”, utan man håller leken på en lämplig nivå.  

Alva Ingermarsdotter menar på att: ”det kan bli att leken övergår till en tävling om vem som 

är störs, bäst och vackrast”.  Det kan även leda till att många barn känner sig mindre duktiga. 

Är det så att någon känner sig mindre bra, det vill säga att de har ett svagare självförtroende, 

kommer följa med barnet in i skolverksamheten. Torvald Andersson menar att: ”De som inte 

tar plats när man är ute och leker kommer inte heller att ta plats på lektionerna, detta kan 

grunda sig på den sociala bakgrunden”. 

Leken har inga direkta negativa effekter för att det finns regler som styr lekens gång. Men 

som pedagog kan man inte bara släppa taget om barnens lek eftersom att det kan ske olyckor 

och bråk så man måste vara i närheten i fall det skulle hända något. Eva Byström säger att: 

”som pedagog måste man finnas i närheten när det leker för att kunna förhindra eventuella 

konflikter innan de uppkommer”.  Det är även viktig att man har tydlig struktur i leken så att 

barnen vet vad som gäller och att man inte skapa utrymme för onödiga konflikter. Lillian 

Staket menar att: ”det kan ge en negativ påverkar om det inte finns struktur!”. 

 

4.4 Lekens påverkan för barn i behov av särskilt stöd  

Alice Torstensson säger att: ”Leken blir mobbingförebyggande eftersom barnen får träna på 

det sociala samspelet”. Man kan träna på det sociala samspelet med hjälp av gruppstärkande 

övningar, som till exempel att de står i en liten ring och ett barn i mitten. Den som står i 

mitten ska blunda och sedan luta sig bakåt. De som står i ringen ska ta emot barnen i mitten 

och passa han/henne vidare till en annan kompis. 

En sak man ska tänka på när man har barn i behov av särskilt stöd är att man ska ha ofta 

pauser eftersom de kan ha kortare tålamod. Torvald Andresson menar på att: ”Genom att ge 

de elever i behov av särskilt stöd korta och intensiva lektioner med många raster gör att de 
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orkar hålla fokus uppe eftersom de har lätt att tappa tålamodet”.  Pauserna kan vara en typ av 

lek som gör att de kan ladda om batterierna och rensa huvudet. Eftersom leken är ett sätt för 

eleverna att hantera information som de har tagit in under dagen. Alva Ingermarsdotter lyfter 

att: ”leken kan också vara en morot för att driva deras arbete framåt”. Vuxna kan behöva 

medverka i barnens lek. Lillian Staket säger att: ”Den vuxna behöver i vissa fall också en roll 

i leken för att hjälpa och få med de barn som har svårt att delta och samspela med andra. 

Lära barnet sociala lekregler”. 

Leken kan vara ett sätt att visa de barn som har det svårt med något deras andra sidor som är 

starka, det kan göra att de får möjligheten att visa sig starka. Eva Byström menar att: ”Genom 

att ha ett öppet och lekfullt klimat i klassrummet, får de svaga möjlighet att ta plats, kanske 

räcka upp handen och be om hjälp utan att känna sig dålig inför dem andra”. Vidare menar 

hon även att: ”Genom tvärgruppsövningar får barnen lära känna varandra och bli trygga i de 

mindre grupperna. Grupperna byts ut kontinuerligt. Barn som är svagare får möjligheten att 

visa fram fötterna när de är i mindre grupper där de känner sig säkra”.  

 

4.5  Fallbeskrivning om Kalle Abrahamsson om hans upplevelse i skolan. 

Kalle Abrahamsson har diagnosen ADHD och han fick reda på den diagnosen i vuxen ålder. 

Han tycker att det hade varit bättre om han hade fått reda på de tidigare, men det var inte 

något de reflekterade över i familjen. 

Under skoltiden i de estetiska ämnena upplevde han att det var stressigt men det berodde på 

att det var en stor klass som läraren hade svårt att kontrollera. Han var tacksam för den hjälp 

han fick men läraren var tvungen att vara snabb i sina förklaringar eftersom det var många 

som var i behov av hjälp. Skolämnena var väl planerade och strukturerade vilket ansågs 

positivt eftersom lektionerna var varierande. I de teoretiska ämnena som till exempel 

matematik upplevde han som ett enda stort sömnpiller för att det var tråkigt. Ofta gick läraren 

igenom dagens kapitel på tavlan och vad som det innehöll. Under tiden läraren gick igenom 

ansträngde han sig för att inte somna. Det var ganska synd att det var på detta sätt. Här kunde 

många i klassens känna sig pressade eftersom de knappt fick någon hjälp. Detta gjorde även 

att många inte klarade av ämnena och hamnade efter redan under första terminen på varje 

läsår.  

Att de inte fick använda ”lek” i skolämnena upplevdes som tråkigt, speciellt för de som hade 

svårt att förstå. När de väl fick leka i skolämnena hade de lättare att förstå samt att de elever 

som hade lite svårt i skolan hängde mer med i tempot som var uttänkt. Annars hade de bara 

lektillbehör främst till årskurs två. Det var mest under matte och engelskan de hade tillgång 

till de redskapen. I engelskan fick eleverna frukter i olika färger och i matten pennor som var 

färglada.  

För Kalle gjorde leken att han slappnade av. Sett till inlärningen hade det inte så stor påverkan 

eftersom han hade lätt för sig i skolan. Svårigheterna för honom har legat i den sociala biten. 

Han hade alltid haft lättare att  ta kontakt med vuxna än med jämnåriga. Leken hjälpte honom 

att bli sedd eftersom han ofta tog på sig ledarrollen och såg till att alla var med och gjorde 



13 
 

uppgiften samt de andra eleverna lyssnade. När de väl fick leka under lektionstid upplevde de 

inte leken som en del av inlärningen, det var inget de reflekterade över. Under leken hade de 

bara roligt men ser man tillbaka på den tiden lärde de sig även något under de tillfällena.  
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5. Analys 

Det jag har märkt är att det är ingen skillnad mellan skolorna och hur pedagogerna ser på 

leken som inlärningsmetod. Utan det är väldigt lika. Det kan bero på att de flesta är 

intresserade av äventyrspedagogik. 

Flera av pedagogerna trycker på att leken är viktig för att barnen ska kunna hantera den 

kunskap och de intryck som inhämtats under dagen. Alva Ingemarsdotter menar att leken är 

en viktig del i barnens vardag och det måste finnas tid till detta för att kunna bearbeta känslor 

och intryck. Även Welén (2003) menar att barnens lek betyder mer än bara ett nöje utan utgör 

ett tillfälle för barnets rekreation. Eva Bytröm berättade att hon tycker det är väldigt roligt att 

se på när barnen är inne i den fria leken, och att hon märker att de tar med sig vad de lärt sig i 

skolan in i leken. Hon tog exempel på att de hade arbetat med bonde-stenåldern och barnen 

hade under rasterna lekt ”familjen Hedenhös” och använt sig av redskap som de använde 

under den tiden. Detta är något som Knutsdotter (2009) har lyft, i boken ”Leka för att lära”, 

att barnen använder sig av tidigare erfarenheter i leken. Detta kan innebära att de sett något på 

tv eller gjort något i skolan som de tar med sig och spelar upp.  

Torvald Andersson menar att barnen utvecklas i det sociala samspelet under leken. Barnen 

kommer stöta på hinder under leken vilket gör att barnen måste kunna kompromissa och 

acceptera andras åsikter. Detta märks under barnens rollekar. Detta stöds av Welén (2009) 

som menar att barnen tränar och utvecklar sina sociala egenskaper under rollekar. Alice 

Torstensson anser att det är viktigt att det sociala samspelet mellan barnen fungerar mellan 

barnen när de leker, samt att desto mer de leker desto bättre fungerar samspelet eftersom de 

hela tiden tränar på den sociala biten i leken. Detta liknar Knutsdotters (20009) förklaring om 

att leken bygger på ett samförstånd mellan barnen då de ska vara överens om lekens handling 

och regler.  

Alva Ingemarsdotter menar att när barnen leker så är det hela deras kropp aktiverad där de 

tränar på det sociala samspelet. Detta stöds av Lillemyr (2013) som säger att barnen utvecklar 

även vänskap och tillhörighet i leken som är viktigt för lärandet. 

Pedagogerna lyfter vikten av att närvara under barns fria lek dels för att kunna förebygga att 

olyckor uppkommer men även för att kunna påverka barnens lek. Alva Ingemarsdotter menar 

att man kan styra barnens lek för att visa på rätt och fel. Torvald Andersson tycker att man 

kan komma in i barnens lek, om barnen leker affär och betalmedlet är kottar kan man smyga 

in matematik i leken utan att det känns jobbit och tråkigt. I den litteratur som använts under 

arbetet har inget hittats som stödjer att vuxna bör närvara under den fria leken för att 

förebygga olyckor. Dock menar Knutsdotter (2009) att vuxna kan göra en stor påverkan i 

leken genom att de kan lägga till fler element, precis som Torvald Anderssons exempel.  

Eva Byström berättade i sin intervju att de arbetar mycket med äventyrspedagogik. Enligt 

henne baserar sig denna typ av pedagogik på barnen grund och har en tydlig röd tråd från start 

till slut. Äventyrspedagogiken blandar leken med skolämnena och största delen av den 

äventyrspedagogik de arbetar med bedrivs utomhus. Detta stöds även av Lindqvist (2002) 

som menar att tematiskt arbete gör att inlärningen blir mer lik barnens lek. 
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Alice sa i intervjun att ju fler sinnen man använder i en inlärningssituation desto lättare har 

man att lära sig och komma ihåg vad man han lärt sig. Detta på grund av att inlärningen blir 

en erfarenhet som de kommer komma ihåg. Detta stämmer väl överens med Jordet (2012) 

som anser att en erfarenhetsbaserad undervisning bidrar till lärandet när barnen får göra något 

praktiskt. Jordet (2012) säger vidare att det finns stora möjligheter för att undervisning kan 

ske utomhus. Detta gör att eleverna får använda sig av hela kroppen, sina sinnen och det 

sociala samspelet. Vidare menar han att erfarenhetsbaserad kunskap är viktigt att ha i skolan 

eftersom det kan få ämnena att bli mer lättförståliga. Detta ger då eleven en positiv inställning 

till ämnet.   

Alice Torstensson tycker att det tematiska arbetet är ett bra att för att kunna baka ihop teori 

och lek. Leken gör att teorin blir greppbar samt att det gör inlärningen mer lustfylld. Rob 

Barnes (1994) menar på om man låter barnen fantisera så vidgas deras tankeverksamhet, de är 

inte bara de kreativa som ökar utan de påverkar även inläringen i problemlösningsområderna 

som matematiken. 

Eva Byström säger att barnens uppmärksamhet och koncentration ökar efter att barnen har 

varit ute och lekt under rasten. Detta kan man se under rörelselektioner som dans och teater. 

Detta kan jämföras med Smilansky (1990) som säger att barnen utvecklar sin 

koncentrationsförmåga, urskiljningsförmåga samt problemlösning under rolleken. 

Egenskaperna de utvecklar där har de användninga av under läs-, skriv- och språkinlärningen.  

Alla informanterna pekade på att de estetiska ämnena och barnets naturliga lek inte skiljer så 

mycket. Samuelsson (2008) säger att flera forskare har visat på en likhet mellan det kreativa 

skapandet och barns lek. Detta beror på att barnen inom båda områdena får gestalta känslor 

och personer likväl som att arbeta med uttryck. Alva säger att leken väcker lusten att lära och 

att undervisningen blir mer underhållande om man inte pressar på själva ämnet. Jensen (2009) 

menar att när barnen får fantisera blir deras värld oändlig. De kan göra vad som helst och 

förvandla sin omgivning och saker till annat än vad det egentligen är.   

Eva Byström anser att teater fungerar som barnens rollekar där hela kroppen och dess sinnen 

aktiveras. Detta liknar Lundgrens (2006) beskrivning av rollspel, där barnen får lära sig 

argumentera, kompromissa och övertala där även känslorna har en stor roll. Eva menade 

vidare att barnen genom agerandet får en uppfattning om hur andra kan reagera i olika 

situationer. Detta stödjs även av Lundgren (2006) som även trycker på att det kan underlätta 

för barn i behov av särskilt stöd att få se hur andra tycker och känner.  

Alva Ingermarsdotter tycker att leken är viktig för de barn som är i behov särskilt stöd. Hon 

menar på att barnen ofta har lätt att tappa koncentrationen och leken kan då vara ett sätt driva 

dem framåt. Linkko (2009) pekar på att det finns en studie som visar att pedagoger vill lära 

sig hur man ska kunna leka och kommunicera med barn i behov av särskilt stöd. Knutsdotter 

(2009) säger att det kan vara lättare att få kontakt med dessa barn genom leken. Ser man till 

fallbeskrivingen av Kalle så ser man att det blev lättare för honom att ta kontakt med de andra 

eleverna när de hade en lek. Han hade då, genom den styrda leken, ett medium för att kunna 

kommunicera med de övriga i klassen vilket han inte hade i andra fall. Detta kan liknas med 

Wirkberg (2002), som säger att genom att involvera hela klassen i olika lekar och övningar 
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ger man de barn i behov av särskild stöd en möjlighet att visa sina starka sidor. 

 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Lekens och pedagogens inverkan på inlärningen 

Utifrån vad som har lyfts av pedagogerna gällande leken, kan man säga att leken har en stor 

påverkan i barnens inlärningsprocess. Eftersom barnen bearbetar, genom leken, den 

information samt erfarenheter de tagit till sig i vardagen så utgör leken ett bra verktyg i 

skolverksamheten. Leken ger barnen chansen att på ett lustfyllt sätt hantera dagens 

erfarenheter. Genom att implementera leken i skolans verksamhet kan man erbjuda barnen en 

inlärning på ett lättsamt sätt som ligger i deras natur. Leken erbjuder barnen lust att lära och 

kunskapen blir greppbart, eftersom de får möjligheten att använda hela sin kropp och dess 

sinnen för att tolka informationen. När barnen leker med andra erbjuds kunskapen från andra 

och den miljö de befinner sig i. I detta samspel delger man kunskap från allas erfarenheter och 

tolkningar.  

När barnen leker ser man hur de använder sig av tidigare kunskaper och nya idéer. Detta har 

varit väldigt tydligt under den tid jag har haft praktik. Barnen kan knappt sitta stilla innan det 

är dags för rast,  alla rusar ut när klockan ringer och alla börjar leka. Oavsett om de var trötta 

tidigare har de massor av energi nu och när de kommer in efter rasten är de glada och 

spralliga. Att utnyttja den glädje som finns i leken i skolverksamheten tycker jag är en klar 

fördel.   

De pedagoger som har intervjuats har varit positiv till att använda leken som ett sätt att lära ut 

kunskap till barnen för att det blir mer lustfyllt och det bygger på barnens grund. Majoriteten 

av pedagogerna som intervjuades brann för äventyrspedagogiken eftersom upplevelsen av 

sådana lektioner gav barnen en positiv påverkan och lust att vilja lära sig mer. Barnen fick 

komma ut ur klassrummet och in i en annan värld som de kände igen från vad de lärt sig av 

lärarna sedan tidigare.  

De har betonat att man kan använda leken i olika situationer, till exempel den fria leken har 

man möjligheten att styra genom att man är med i leken och gör en påverkan i en riktning 

man vill. Man kan även bara vara på sidan om och observera för att ge en trygghet som gör 

vissa tar ett steg fram och tar initiativ. Som pedagog kan man styra innehållet på ett annat sätt 

än eftersom man har bakgrundsinformation om eleverna som man kan ta nytta av. Exempelvis 

om ett barn har svårigheter i något ämnen kan man fälla in frågor som gör att barnen får tänka 

efter. Jag tycker det är viktigt att se till att barnen får ha sin fria lek utan att man ska kliva in 

allt för mycket. Det kan vara bra att gå in lite om det håller på att bli ett bråk eller för att testa 

en elev om den har svårt inom ett visst område. Barnens lek är viktig och det är viktigt att sära 

på den fria- och den styrda leken. Men oavsett vilken typ av lek barnen leker är det viktigt att 

ha en pedagog närvarande i förebyggande syfte och som hjälpmedel.  
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6.2 Lekens effekt inom estetik och teori  

Har barnen svår att koncentrera sig är leken ett bra verktyg för att fånga deras intresse. Väljer 

man till exempel att ha en matematiklektion och barnen har svårt att förstår vad pedagogen 

har att säga kan man lösa det med praktiska exempel. Genom att barnen får komma ut och 

göra något utanför klassrummet med praktiska ”verktyg” blir kunskapen tydligare och lättare 

att ta in. De får känna, lukta, se och prova. Vid dessa tillfällen delar barnen med sig och 

pedagogen delar med sig av sina erfarenheter till barnen. Barnen bearbetar i sin tur 

informationen och gör den till sin egen.  

Skillnaden i hur leken påverkar estetiska- respektive teoretiska ämnen är små enligt de som 

intervjuats. Leken ger barnen lust att lära oavsett vilket ämne det handlar om. Leken tycker 

jag har lite större betydelse för inlärningen inom teoretiska ämnen eftersom man åskådliggör 

informationen på ett annat sätt. Leken är här speciellt viktig för barn som har svårt med skolan 

och de teoretiska ämnena. Genom att använda leken kan barnen lyftas inom respektive ämne 

eftersom de kanske inser att det inte var så svårt. Leken för mig är ett viktigt verktyg för att 

kunna lyfta elever som har svårt inom vissa ämnen. Leken skiljer sig inte beroende på vilket 

ämne man ska arbeta inom, innehållet varierar men lek är fortfarande lek. Jag brinner för 

elever som har svårt med teoretiska ämnen eftersom jag själv har haft stora svårigheter med 

det. Jag har känt att leken har hjälpt mig förstå saker på ett lättare sätt och detta vill jag dela 

med mig till andra. Genom leken kan man uppfatta informationen på att annat sätt vilket kan 

leda till att man kan ”knäcka koden”. Detta innebär, till exempel inom läsning, att få ihop 

ljuden och hitta rätt tempus.  

Det man som pedagog skulle kunna göra är att man gör ett temaarbete för att kunna koppla 

både teori och estetik i samma område. Flera av pedagogerna jag intervjuade arbetar med 

mycket tematiskt arbeta. Estetiken gör att de får skapa något till exempel skyltar, scener eller 

musik. Detta gör att man kan skapa olika världar med äventyr. Man startar ett tema om 

exempelvis stenåldern där barnen får forska om hur människan har levt och vad de har ätit. 

Efter att man har haft teoretiska lektioner kan man tillsammans skapa en stig, värld eller plats 

där de få prova på olika saker för att befästa den teori de har fått. Barnen kan till exempel få 

göra en låtsas-utgrävning för att hitta tecken på att människor bott på platsen tidigare. De kan 

få prova på att laga mat som man åt på stenåldern eller att sy stenålderskläder. Eva Byström 

har läst äventyrspedagogik i Luleå och arbetar mycket med det. De brukar ha ett stort äventyr 

varje år som handlar om något som hänt runt skogarna i byn. Kärnkaraktärerna i 

sagoäventyret är återkommande varje år, men det tillkommer alltid någon buse eller nytt snällt 

väsen. Jag har medverkat under ett par ”äventyr” med dem. Man märker på barnen hur de 

arbetar på ett helt annat sätt än de gör i skolbänken. Barnen är spända av förväntan och alla är 

engagerade, stora som små. Alla är med och funderar på hur man ska lösa olika problem, 

barnen tar till sig informationen på ett bra sätt som syns under den efterkommande skoltiden 

och rasterna.   

Leken gör teorin greppbar vilket är anledningen till att leken borde få ta plats inom 

skolverksamheten. Leken används mycket inom fritidshemsverksamheten men jag tycker att 

den även bör ta mer plats inom skolan. När jag har intervjuat pedagogerna har jag märkt att 

vissa använder sig av mycket lek. Lillian Staket och Eva Byström har tillsammans en F-3:a 
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där lek och samarbete genomsyrar deras undervisning. Det är den typen av verksamhet jag vill 

arbeta inom där inlärningen sker på ett roligt och lärorikt sätt som avspeglas i barnens glädje 

och lust.  

 

6.3 Eventuella negativa effekter av lek 

Leken har inte en direkt negativ inverkan på barnen, utan att det är beroende vad barnen har 

med sig i sin sociala utveckling. Desto mer träning barnet fått i det sociala samspelet desto 

lättare kommer barnen ha att komma överens med varandra och kunna leka på samma villkor. 

Skulle det vara så att ett barn har sociala svårigheter är det bra om man inte utesluter de barnet 

från sociala aktiviteter. Utan man tränar barngruppen i olika aktiviteter så att de får mer 

träning och visa de barnets styrkor. Här kan även de som är i behov av särskilt stöd känna lust 

att vilja lära sig om de får känna att det kan få komma fram och visa sina starka sidor. 

Bara genom att en pedagog finns närvarande kan man förebygga bråk och starka konflikter. 

Konflikterna kan till exempel bestå om vilken lek som ska lekas, vilka regler som gäller för 

leken eller om vilka som får medverka i leken. Det kan även leda till att det blir en tävling 

mellan barnen. Blir det en tävling så kan vissa barn känna sig mindre duktiga eftersom att de 

inte har fått lika mycket träning i det området barnen tävlar i. I en sådan situation kan det bli 

en stark konflikt. Då är det bra om en pedagog hade varit i närheten och avvärja situationen 

innan den hade blommat upp.      

 

6.4 Lekens påverkan för barn i behov av särskilt stöd 

Barn som har det svårare i skolan av olika orsaker kan få det lättare om man för in mer lek, 

eftersom de får möjligheten att koppla bort skolans ämnen för en stund. Leken gör även att de 

får visa sina starka sidor i stället för att kanske bli sedd som en bråkstake.  

Leken underlättar inte bara inlärningen i skolämnena utan tränar även upp barnet i det sociala 

samspelet. Barn i behov av särskilt stöd har olika svårigheter. För Kalle som intervjuades satt 

inte svårigheten i inlärningen utan i det sociala samspelet med jämnåriga. Leken kan 

underlätta för dessa barn oberoende av vilka typer av svårigheter de har. Fördelen med leken 

är att den fungerar mobbningsförebyggande vilket kan underlätta skolgången för elever. Har 

man gruppstärkande övningar där det krävs samarbete behövs en kommunikation mellan 

barnen där allas åsikter har betydelse. Barnen får då möjlighet att visa fram-fötterna förutsatt 

att de känner sig säkra i sina grupper. Flera av pedagogerna berättade om tvärgruppsövningar 

och att dessa kan stärka självförtroendet hos elever i behov av särskilt stöd. De blir en del i 

gruppen där de andra lyssnar på dennes förslag och arbetar gemensamt för att nå målet. 

Exempel på sådana övningar är ”spindelnätet” där alla i gruppen måste ta sig igenom luckor i 

nätet. Nätet består av flera hål som eleverna måste ta sig igenom. Ett hål får bara användas en 

gång och man måste få över alla till andra sidan. Här måste barnen gemensamt hitta en 

lösning som möjliggör för alla att komma över till andra sidan.  

Det kan även underlätta mycket om man som pedagog medverkar i leken och finns som stöd. 
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Slutsats 

Den största anledningen till varför man ska använda sig av lek som inlärningsmetod är för att 

man gör inlärningen av kunskapen mer intressant och lättförståelig för barnen. Leken behöver 

inte vara komplicerad för att man ska känna att de ska ge någon effekt, men det är viktigt att 

den är planerad. I leken utnyttjar barnen hela sin kropp och sina sinnen för att samla in 

kunskapen. De samlar in kunskapen i ett socialt sampel med sina kamrater och från de vuxna. 

Skulle det vara så att man har en eller flera elever som är i behov av särskilt stöd så är det ett 

ypperligt tillfälla att leka, för att de ska få visa dennes starka sida.   
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Bilaga 1. Intervjufrågor till pedagogerna 

 
Hur anser ni att lek kan påverka barns inlärning?  

 

Kan lek resultera i några negativa effekter på barns inlärning? 

 

Hur kan leken påverka de estetiska ämnena?  

 

Hur kan leken påverka de teoretiska ämnena? 

 

Finns det möjlighet att pedagoger och vuxna, vid inverkan under lek, påverka barns 

inlärning?  

 

Hur kan lek inom skolverksamheten underlätta inlärning för barn i behov av särskilt 

stöd? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Kalle Abrahamsson 

 

Hur har du upplevt de estetiska ämnena? 

 

Hur har du upplevt de teoretiska ämnena? 

 

Hur har leken kommit in i de olika ämnesområdena? 

 

Har leken underlättat lärandet? 
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Umeå, november 2013 

Bilaga 3. Missiv 

 

Fritidshemmet i Bröjstugans skola 

 

Jag är en student som läser fritidshemmsprogrammet vid Umeå universitet och som nu 

påbörjat mitt examensarbete. Syftet med arbetet är att undersöka hur lek kan påverka barn 

inlärning inom skolverksamheten.  

Jag behöver er hjälp för att utföra en mindre studie och skulle vilja genomföra en intervju med 

er på fritidshemmet i Bröjstugans skola. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt 

så att det inte kan härledas varken till den medverkande eller till fritidsverksamheten. Jag har 

tagit del av vetenskapsrådets Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning och avser att följa riktlinjerna. 

Deltagandet är frivilligt och den intervjuperson som deltar kan när som helst avbryta sin 

medverkan. För att få ett bra underlag i min undersökning skulle jag vilja spela in vårt samtal 

och hoppas att ni vill medverka i detta.  

Jag kommer att ställa frågor om hur lek kan påverka barns inlärning inom kreativa och 

teoretiska ämnen. Frågorna kommer även behandla pedagogers syn på lekens inverkan om 

barnets inlärningsprocess. Samtalet beräknas ta högst en timme. 

Jag kommer under vecka 49 ta kontakt med er via telefon för att höra om ni har möjlighet att 

delta. Har ni frågor eller funderingar över min undersökning hör gärna av er till mig eller till 

min handledare. Vill ni innan intervjun ta del mina intervjufrågor mailar jag dem till er efter 

vår telefonkontakt.  

 Med vänlig hälsning  

Thomas Isaksson 

 

Handledare vid Umeå universitet: 

Karin Engdahl 

karin.engdahl@edusci.umu.se 
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