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Sammanfattning
Undersökningens syfte är att undersöka lekens betydelse för barnens lärande i förskolan samt 
lekens betydelse för barnens sociala kompetens. Två frågeställningar är centrala. 
Vilken betydelse har leken för barnens lärande i förskolan? 
Vilken betydelse har leken för barnens sociala kompetens? 

1998 antogs en ny läroplan för förskolan i form av en förordning. Till följd av detta betonas 
förskolans betydelse som grundläggande för ett livslångt lärande. Läroplanen är även
vägledande för familjedaghemmen. 

De grundregler som betonas i förskolans läroplan handlar om att verksamheten utmärks av en 
pedagogik där omvårdad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhetsbild. En god omsorg i 
förskolan leder till utveckling och lärande, samtidigt som omsorgen innehåller pedagogiska 
metoder. Till följd av detta betonas vikten av att olika lekar används som metod för barns 
utveckling och lärande. Meningen är att förskolan ska ses som en rolig, trygg och lärorik plats 
för barnen. 

Studiens problemområde behandlar hur leken påverkar barnens lärande och utveckling i 
förskolan?

Metoden som används är observationer. Detta för att tydligt kunna visa hur leken påverkar 
barnens färdigheter och lärande, sociala kompetens och utveckling i förskolan. 
Observationer som metod, gör det lättare att undersöka vad barnen gör och inte bara vad de 
säger när de leker. Observationer ger en klarare och bredare syn på hur barnen använder leken 
för att lära och utveckla sina förutsättningar och erfarenheter.
Observationerna genomfördes på tre olika förskolor och de deltagande var fyra barn i år 2-5 
på respektive förskola. Totalt var det tolv barn som deltog i observationerna. 

Slutsatsen av undersökning visar på likheter såväl som skillnader när det gäller lek i relation 
till undervisning och lärande på förskolan. Samtliga förskollärare har en positiv inställning till 
lek och anser leken vara ett bra verktyg för barnens prövande av olika roller och erfarenheter.
I leken känner sig barnen trygga i sina roller. Detta har bidragit till bättre självförtroende och 
självkänsla. I en förskola är det dock en pojke som inte känner sig trygg med de andra barnen. 
Han valde att leka ensam och därmed, på så sätt, upptäcka sin egen rollfigur. 

Resultatet visar att samtliga observerade barn använder inslag av olika lekar som instrument 
för att lära och utveckla sina erfarenheter och kunskaper. Det visar också att barnen lär och 
utvecklar sin kommunikationsförmåga, sina sociala färdigheter och sin sociala kompetens. 
Dessutom utvecklar de sin förmåga att uttrycka sig, att umgås med andra och att lära av 
varandra.

Nyckelord: Lek och lärande, Leken och lärande i förskolan, Social kompetens och lärande
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1. Inledning 
Det här examensarbetet handlar om lekens betydelse för barnens lärande i förskolan. 
Skolverket skriver att under hösten 1998 diskuterade förskolan fram en ny läroplan i form av 
en förordning. Till följd av detta betonas förskolans betydelse som grundläggande för ett 
livslångt lärande. Förskolan menar att läroplanen även är vägledande för familjedaghemmen. 

De grundregler som betonas i förskolans läroplan handlar om att verksamheten utmärks av en 
pedagogik där omvårdad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhetsbild. En god omsorg i 
förskolan leder till utveckling och lärande, samtidigt som omsorgen innehåller pedagogiska 
metoder. Till följd av detta betonas att olika lekar ska användas som metod för barns 
utveckling och lärande. Meningen är att förskolan ska ses som en rolig, trygg och lärorik plats 
för barnen.
Jag har själv arbetat på en förskola i ett år och iakttagit hur förskolan ses som en rolig och 
trygg plats för barnen. Förskolans inslag av olika lekar kan bidra till en god omsorg med 
avseende på barnens lärande och utveckling. Samtidigt ska verksamheten ha ett pedagogiskt 
innehåll och arbetet ske metodiskt.  

Grindberg m.fl.(2000) belyser lekens betydelse för barnens lärande i förskolan. Mot bakgrund 
till varför leken är betydelsefull för barnens lärande betonar Grindberg att avsikten är att 
utmana barnet intellektuellt, språkligt, socialt och fysiskt/motoriskt. Genom dessa aspekter har 
barnen möjlighet till djupt engagemang av inslag av olika lekar. De kan bland annat i rörelse, 
pröva olika roller och känslor och utveckla sin egen identitet. Leken är en självvald aktivitet 
som utmanar barnens möjligheter att fantisera om sin egen verklighet utifrån olika intryck, 
erfarenheter och av det som händer i stunden. Grindberg menar att det är när barnet själv 
finner sina egna vägar som det lär och utvecklas med hjälp av lek och kroppsrörelse. Vidare 
framhåller Grindberg att diskussionen om de grundläggande färdigheterna som springa, 
hoppa, rulla, krypa och gå är motoriska färdigheter som ett barn bör behärska i leken. Detta 
med tanke på barns lärande och utveckling av förmågan att leka. När barnet behärskar dessa 
grundläggande färdigheter ökar det barnets möjligheter att uttrycka känslor, visa spontanitet 
och forma olika rörelser med sin egen kropp. 

I likhet med Grindberg betonar Lillemyr (2002) att det är svårt och bedöma om det är lek, 
lärande och lek eller sökande efter utmaningar. Barnet visar tendenser på att det är själva 
upplevelsen som har betydelse av det som händer ”här och nu”. Lillemyr menar att ”vara i 
ögonblicket” ger barnet frihet att välja, känna och pröva utifrån sina egna erfarenheter. Det 
visar sig att leken grundlägger barnens förmåga att utveckla sina sociala färdigheter och 
sociala kompetens. Barnen har möjlighet att uttrycka och bearbeta sina känslor. 

Sammantaget är leken i relation till undervisning och lärande en fråga som är viktig att lyfta 
fram, enligt Lpfö 98 (Läroplan för förskolan). Mot bakgrund av den diskussion som jag här 
redovisat är min avsikt att närmare undersöka barnens lärande vid inslag av olika lekar i 
förskolan. Det leder till följande syfte och frågeställningar.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet är att undersöka lekens betydelse för barnens lärande i förskolan samt lekens betydelse 
för barnens sociala kompetens. De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är: 

1. Vilken betydelse har leken för barnens lärande och utveckling i förskolan?
2. Vilken betydelse har leken för barnens sociala kompetens?
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1.2 Centrala begrepp
Detta examensarbete kommer att behandla ett ämnesområde om leken i relation till 
undervisning och lärande i förskolan. Jag kommer därför att definiera några begrepp som är 
viktiga för ökad förståelse till vidare läsning. Dessa begrepp är lek, och socialt lärande.

Lek: 
Annerstedt m.fl (2001) skriver att leken är en självvald aktivitetsform där barnen själva väljer 
vad den ska innehålla och pröva utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Han menar att 
barnen lär genom kreativa rörelser och utvecklar olika roller i gruppklimat. Annerstedt m.fl 
skriver vidare att lekens form lägger grunden för barnens förmåga att utveckla sina sociala 
färdigheter och sociala kompetens och då främst i kommunikation och att uttrycka olika 
känslor. Han menar att leken i sin tur stärker barnens självförtroende och självkänsla. Han 
väljer därför att markera grundläggande inslag som bidrar till varför barnen lägger stor vikt i 
leken för att lära. Dessa inslag är att: 

 Leken är fri. Det är en frivillig aktivitet
 Leken är i tid och rum skild från den aktuella vardagssituationen
 Lek är ovisshet och spänning
 Lek är onyttigt improduktiv
 Lek styrs av regler/överenskommelser
 Lek har en kvalité i sin låtsasvärld

1.2.2 Socialt lärande 
Annerstedt m.fl. (2001) refererar till (Graumann, 1974; Ulich, 1976) som säger att socialt 
lärande, "Är en process som till övervägande del sker i interaktion med andra människor, 
alltså i situationer med verbal och icke-verbal kommunikation". (Annerstedt m.fl. sid, 325)
Annerstedt m.fl. menar att möte med andra barn och människor lägger grunden till socialt 
lärande i relation till kommunikation och emotionella uttryck. 
Pramling m.fl.(2007) skriver att det finns skillnader mellan lek och lärande. Lek är något 
barnen ägnar sig åt i förskolan som till exempel att mer praktiskt leka med dockor. Lära gör 
barnen i skolan för att lära och utveckla teoretiska kunskaper som till exempel geografi, 
historia och religion. I förskolan betyder lärande att barnen bearbetar och testar olika inslag av 
lek utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar i relation till undervisningen. 
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2. Litteraturgenomgång
Inledningsvis presenteras hur synen på barns lärande och utveckling i förskolan, ur ett 
historiskt perspektiv, förändrats genom inslag av olika lekar i relation till undervisning.
Tanken är att få kännedom om det skiljer sig från hur det ser ut i förskolan idag. Därefter 
kommer en redogörelse för lekens betydelse för barnens lärande i förskolan. Avsikten är att 
öka förståelsen av hur leken påverkar barnens lärande och utveckling. Avslutningsvis kommer 
en beskrivning om barnens socialisation som genom leken i relation till lärande bereder 
barnen att utveckla sin egen kroppsmedvetenhet och självkänsla. De databaser som använts är 
bibliotekets databaser Higgins och Libris. 

2.1 Leken i förändring ur ett historiskt perspektiv
För att öka förståelsen för hur förskolan har förändrats från att vara en social välfärd i 
samhället till att bli mer undervisningsrelaterad följer här en presentation om förändringar ur 
ett historiskt perspektiv. Avsikten är att få en bredare och klarare syn på hur olika traditioner, 
skeenden och pedagogiska idéer influerat den pedagogiska verksamheten genom tiderna. 
Pramling (1999) refererar till Fröbel (1782-1852), en tysk pedagog, som hade en pedagogisk 
teori om att barnens lärande och utveckling sker utifrån en inre drift att vara effektiva och 
försöka finna erfarenheter med yttre stöd från en vuxen. Fröbel menade att barnen skulle ges 
möjlighet att gestalta sig och till följd av detta utvecklas till fria människor. Med hänsyn till 
detta utvecklade och centraliserade Henriette Schröder-Breymann (1827-1899) senare en 
arbetsmetodik i den pedagogiska verksamheten. Detta innebar att utgångspunkten för den 
pedagogiska arbetsmetodiken var barnens lärande och utveckling i förhållande till eget 
skapande och sökande av erfarenheter med yttre stöd. Schröder-Breymann menade att barnen 
skulle lära sig och vara självständiga med stöd från en vuxen. 

2.2 Lekens betydelse för barnens lärande i förskolan
Nielsen (1990) anser att för att barnet ska utvecklas bör lekarna anpassas till barnens 
utveckling så att de ges en utmaning som inte leder till ett misslyckande. Den enskilde 
individen ska uppleva sig själv som tillräcklig i gruppen och gruppen ska uppleva sig 
tillräcklig för individen. 

Mellberg (1993) skriver att inslag av olika lekar lägger grunden till barnens 
koordinationsförmåga. Hon menar att barnen prövar och upprepar kreativa rörelser och finner 
sin egen rytm och känsla utifrån deras egen nivå beroende på var de befinner sig i sin 
utveckling. Mot bakgrund till barnens koordinationsutveckling anser Mellberg att det 
förefaller som om barnen utvecklar sin förmåga att balansera med hela sin kropp och hantera 
olika situationer i leken. Det handlar om att det förefaller som om koordinationsförmågan är 
betydelsefull för barnens lärande och utveckling i leken i relation till olika rörelser och 
uttrycka känslor. Vidare betonar Mellberg att koordinationsförmågan har tre grundläggande 
delar: Balanskänsla, reaktionsförmåga och koordinationsanpassning. Balanssinnet utvecklas 
då vi bär omkring på barnet i olika situationer och snurrar runt och dansar och så småningom 
börjar barnet att lyfta på sitt huvud och börjar experimentera med olika rörelser i olika lägen. 
Det handlar om att barnet söker nya balanserfarenheter och använder varje tillfälle till att 
utveckla balanssinnet. Exempelvis att ”snubbla”, kasta sig på kuddar och madrasser för att 
vara självständig och undvika hjälp från någon vuxen. Mellberg anser att när barnen leker 
bollekar lär och utvecklar de sin reaktionsförmåga i gruppklimat. Tanken är att genom 
bollrörelser har barnen möjlighet att reagera fort eller långsamt, säkert eller osäkert. De lär sig 
att använda och bedöma hur bollen fungerar och anpassa sina rörelser. Samtidigt lär och 
utvecklas koordinationen. 
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Grindberg m.fl (2000) betonar att leken i relation till lärande och utveckling utgör en stor del i 
barnens tillvaro. När barnen leker formar de olika handlingar av verkligheten och skapar en 
fantasivärld av något som händer just nu. Leken visar sig vara en självvald aktivitet som 
förärar barnen möjligheter att fabulera i och kring verkligheten. Denna aktivitet ger barnen 
möjligheter att bearbeta och lära känna sin egen och andras kompetens. Genom att barnen 
hela tiden utvecklas även i leken, har leken betydelse för lärandet. Avsikten är att leken 
utmanar barnen att skapa och fantisera, därtill pröva sina fysiska färdigheter och erfara de 
konsekvenser av fysiska krafter och sitt uppträdande mot varandra. 
Vidare skriver Grindberg att i leken experimenterar barnen med sina erfarenheter och intryck 
från verkligheten som inte är helt lätt och förstå. Det är endast den som leker som har en 
medvetenhet om att den lär sig. Det är ingen som kan säga till ett barn vad det ska lära sig 
genom att leka, utan barnet lär sig något om leken när det leker. Leken gynnar barnen till 
utmaningar såväl intellektuellt, språkligt, socialt och fysiskt/motoriskt. Grindberg betonar att 
de grundläggande fysiska färdigheter barnet har är grundläggande att behärska i talet om 
lekens utveckling och förmåga. Det innebär att när barnen behärskar dessa färdigheter ökar 
möjligheterna att uttrycka känslor, visa spontanitet och forma rörelser. De grundläggande 
färdigheterna är sitta, stå, springa, hoppa, tvärstanna, klättra. hänga, kasta sig, rulla, vrida, 
kasta, fånga, sparka och hoppa på ett ben. Grindberg betonar några centrala punkter varför 
leken är betydelsefull för barnens lärande och utveckling. Avsikten är att framhålla dessa 
punkter för att de hjälper barnen att vara självständiga och få en bättre självkänsla. Dessa 
punkter är: 

- Leken är motiverad inifrån
- Barnen styr själva över reglerna i leken
- Leken sätter den verkliga världen ur spel; den innebär att lotsas som om
- Lek är att använda vad man kan eller redan har
- Leken innehåller spontanitet
- Det är spännande att leka
- Lek är att skapa situationer i stunden
- Att leka är att befinna sig i ett meningsfullt sammanhang

Ekberg & Erberth, (2000) refererar till historikern och filosofen Schiller (1759 – 1805) som 
upplyser om följande lekteori:

Den dramatiska leken är upphovet till all konst. Det är i och genom leken 
som människan kan förändra och bearbeta verkligheten. I leken förenas 
människans natur och förnuft. Bara den lekande människan är människa fullt 
ut. (Ekberg & Erberth 2000 sid, 104,) 

Schiller menade att barn som ägnar mindre tid till arbete använder sin överskottsenergi till att 
uttrycka sig i leken. Barn lär genom lek. Vidare vill Ekberg & Erberth belysa vad som lägger 
grunden till för att undervisningen ska vara stimulerande på allas nivå.  

För att alla ska få glädje av och kontroll över sin kropp, av redskap och av 
kamraterna måste undervisningen vara lekfull. Är den kraftfylld och 
prestationsinriktad blir många spända och begränsade även om de 
skickligaste mest konkurrensinriktade blir stimulerade. I en lekfull atmosfär 
kan var och en träna på sin nivå. (Ekberg & Erberth, 2000 sid, 112)
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Ekberg & Erberth menar att leken i relation till undervisningen ska anpassas till barnens nivå 
för att leken ska ses som stimulerande och entusiastisk. 

Lillemyr (2002) skriver att en mångfald människor betraktar lek som ett fundamentalt område 
inom förskolepedagogiken. Hon menar att leken har uppmärksammats mer bland förskollärare 
i relation till undervisning och lärande. Lillemyr framhåller att det finns tre orsaker till varför 
leken betraktas som ett grundläggande område i förskolan. En orsak är att både föräldrar, 
pedagoger och andra vuxna lär sig om barnen genom att observera när de leker och upptäcka 
vad leken företräder i barnen. Samtliga förskollärare skönjer leken som ett centralt område för 
barnen samt att den är en grundläggande del av barnkulturen. En annan orsak är att barnen 
genom leken utforskar, prövar och använder fantasin för att lära känna sig själva och i viss 
mån för att få en bättre självkänsla. Genom leken har barnen möjlighet att vara självständiga 
och välja sina egna aktiviteter som är anpassade till deras egna och andras nivå. Barnen lär 
och upplever saker hela tiden i leken. Den tredje orsaken är att barnen socialiseras genom 
leken. Tanken är att i lekens form prövar barnen olika roller och känslor, att med andra ord 
utveckla sina sociala färdigheter i kommunikation och uttryckssätt. Mot denna bakgrund 
betonar Lillemyr att inte leken betraktades som ett grundläggande område i förskolan. Under 
senare år har undervisningen förändrats och leken betraktas som betydelsefull för barnens 
lärande och utveckling i förskolan. Tidigare användes leken på raster och i pauser samt i 
estetiska ämnen men idag ska leken ingå som ett viktigt inslag i undervisningen på grund av 
att barnen lär utifrån kreativa rörelser och erfarenheter. Lillemyr skriver också att lekens form 
grundlägger sig för barnen att pröva olika rollekar och att uttrycka sig. Hon menar att denna 
form lär barnen att inte känna att de blir bedömda i deras uppförande. Leken är en friare 
aktivitet där barnen kan utnyttja sina potentialer av det de kan. När barnet leker har det en viss 
kontroll att själv bestämma vad leken ska innehålla. Eftersom leken visar sig vara en självvald 
aktivitet lär sig barnet att vara självständigt i sina handlingar och förmågan att ta ansvar. 

2.3 Social kompetens genom lek
Leken är inte bara grundläggande för barnens lärande och utveckling utan flera forskare 
påvisar lekens betydelse för barnens sociala kompetens. 

Enligt Wehner (1993) lägger leken grunden till att utveckla barnens sociala kompetens. Han 
menar att leken i relation till undervisningen och lärande stärker barnens egen 
kroppsmedvetenhet och bidrar till en bättre självkänsla. Dock har diskussionen om barnens 
kommunikativa utveckling av olika uttryck och känslor uppmärksammats samt hur den 
påverkar barnens sociala kompetens i förskolan. Det förefaller som om inslag av olika sånger 
utvecklar barnens sociala kompetens i gruppklimat. Avsikten är att i lekens form använda 
olika sånger som bidrar till kommunikation och att uttrycka känslor, med andra ord lära hur 
man umgås med andra människor. Vidare belyser Wehner att relationen och samspelet mellan 
barn och vuxna lägger grunden till social kompetensinlärning. Han menar att olika vaggvisor 
som barnet hör hjälper att skapa den första relationen mellan barn och vuxen. Det är 
vaggandet barnet upplevt i mammas mage som får en fortsättning. Wehner poängterar att när 
barnet upplever en viss närkontakt med mamman och pappan börjar det successivt upptäcka 
föräldern och för att samspelet mellan barn och vuxen ska utvecklas måste alla känna en viss 
balans i relation till varandra. Det är utmärkt att alla känner sig trygga, kan utvecklas och 
skapa ett relationsmönster i familjen. I början leker barnet självständigt tillsammans med en 
vuxen eller med äldre barn men så småningom börjar barnet leka med andra barn som 
befinner sig på samma nivå i sin utveckling. Barnet lär sig nu att behärska olika 
kroppsrörelser som gripa, släppa, sitta, krypa, stå, gå, hoppa och springa. Pramling m.fl 
(1998) anser att barnen utvecklar sina sociala färdigheter genom dramalekar. I drama får 
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barnen möjlighet att pröva olika rollekar och känslor, att uttrycka känslor och upplevelser. 
Hon skriver att: 

Drama kan vara allt från barns improviserade lek kring ett tema som 
skogspromenad" till att genomföra en teaterföreställning inför publik. Det 
kan vara att bearbeta en saga genom att gå in i de olika rollerna, eller att 
förtydliga ett tema med hjälp av dramatiseringar. Verkliga händelser i 
barngruppen, en konflikt eller att någon betydelsefull person försvinner, kan 
bearbetas genom improvisationer och gestaltningar i dramats form. Drama 
kan även vara att leka och dramatisera med hjälp av dockor, handdockor 
eller stavdockor". (Pramling 1998 sid, 112)

Vidare har hon åsikten att barnet utmanas av att fantisera och upptäcka sin egen verklighet
samt skapa sin egen tolkning av olika situationer i leken. Detta leder i sin tur, enligt Pramling 
till att barnens erfarenheter och kunskaper visar tendenser på att rörelse främjar barnens 
utveckling. Där ingår bland annat barnens motoriska utveckling och inlärningsförmåga. 
Rörelsen är betydelsefull för barnens lärande och utveckling. Det menas att barnen utvecklar 
sin sociala kompetens, enligt Pramling m.fl när de leker tillsammans med andra barn. Olika 
inslag gör att barnen lär sig att leva tillsammans med andra och kan skratta. Dessutom bli arga 
utan att använda våld, kompromissa och känna sympati och empati. Leken som aktivitet gör 
att barnen lär sig att behärska sina styrkor och var gränserna i leken går. För att leken ska 
fungera och kunna utvecklas tvingas barnen att finna egna lösningar i olika situationer. När 
barnen leker föder de egna idéer som driver leken framåt. När barnen leker med varandra blir 
det dock spel om maktpositioner. Det handlar om vem som ska bestämma vad eller vad de ska 
leka. Pramling betonar, för att bevara lekens harmoni bör barnen behärska lekens tre sociala 
regler, samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Dessa aspekter är för att leken ska fungera 
och att barnen ska komma överens i de olika situationer som uppstår. 

Grindberg m.fl (2000) resonemang ligger i linje med Wehner och påpekar att barn socialiseras 
genom leken. Han menar att genom olika inslag av lek har barnen möjlighet att utveckla ett 
socialt samspel i relation till andra barn. Det är leken som uppmärksammas på grund av att 
där använder barnen olika former av rörelser, uttryck och kommunikation till andra barn i 
gruppen. I likhet med Wehner och Grindberg skriver Annerstedt m.fl (2001) i sin bok om 
idrottsundervisning där Peitersen (2001) berättar att leken betraktas som ett socialt 
utvecklingsstadium för barnen i förskolan. Han menar att genom inslag av olika lekar lär och 
utvecklar barnen sin sociala kompetens av varandra. Peitersen har åsikten att leken är 
symbolisk och grundläggande för barnen att bli självständiga och samarbetande i olika 
grupprelationer med andra barn. Det är en individualiserad aktivitet med inslag där barnen 
själva bestämmer vad leken ska innehålla och anpassas efter deras egen nivå. Pramling m.fl 
(1999) upplyser om att barnens sociala samspel tematiserar både lek och lärande. De menar 
att lek, skapande och undersökande centraliseras när barnen leker, t.ex. när de bygger och 
planerar olika konstruktioner. 
Olika inslag av lek ger barnen kontroll och möjligheter att vara självständiga och göra egna 
val. Dock att det sociala samspelet är utmanande för att fantisera om olika händelser och 
situationer med andra barn. Vidare betonar Pramling m.fl att förskollärare hjälper barnen att 
lägga en grundstruktur med bland annat redskap som stödjer barnens skapande. De menar att 
förskollärare bidrar till och stödja barnen när de leker med hjälp av sina egna erfarenheter och 
kunskaper i relation till undervisningen, då med utgångspunkt från barnens egna frågor. De 
uppmuntrar och försöker gynna barnen att använda sin kreativitet genom samtal och 
diskussioner i olika grupper, och även möta barnen med en positiv inställning till att 
genomföra olika inslag av kreativa lekar. 
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2.2 Barnens upplevelser av lek
Nielsen (1990) framhåller att en rad filosofer, fysiologer och pedagoger har genom åren 
intresserat sig för barnens lek. Genom observationer och teorier har de försökt få en klarare 
och bredare syn på varför och hur barnen leker. 
En filosof som intresserat sig för leken är Fröbel som författaren menar uppfattar leken som 
betydelsefull för barnets lärande. Han upplever leken som meningsfull när barnet upplever 
och tolkar sin egen verklighet. Leken är en viktig och tillfredställande verksamhet som bidrar 
med glädje och frihet. En annan filosof som Nielsen refererar till är Karl Bühler som 
framhåller att leken bidrar till barnens skaparglädje. Det är genom prövning och skapande av 
olika roller som barnet utvecklar sitt inre. Leken är viktig för barnet att göra nya upptäckter 
och utveckla erfarenheter och kunskaper utifrån egna förutsättningar. 
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3. Metod
I detta kapitel redovisas hur undersökningen utformades och genomfördes. Inledningsvis 
diskuteras olika tillvägagångssätt och val av undersökningsgrupp. Efter det redogörs för hur 
respondenter valdes ut. Därefter beskrivs hur observationerna genomfördes och hur insamlad 
data behandlats. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet. 

3.1 Val av metod
När jag börjande planera för uppsatsen stod jag inför olika val. Vad examensarbetet skulle 
handla om samt vilket syfte det skulle ha? Till en början var det svårt att komma fram till 
vilket tillvägagångssätt jag skulle använda för att få fram resultatet i min undersökning. Två 
metodval ansågs vara centrala: Intervjuer och observationer. Mitt ämnesval grundar sig på 
mitt intresse för barn i förskolan och när det sedan visade sig att detta ämne var eftersatt ansåg 
jag att det var ett intressant ämne och belysa. När jag formulerat syftet med undersökningen 
var det dags att göra en litteratursökning. 

Under min litteratursökning fann jag många faktaböcker som handlade om leken, medan 
mängden av olika observationsstudier var färre. Mycket av litteraturen handlade om lekens 
betydelse för barnens lärande och kompetens i förskolan vilket var syftet med denna 
undersökning. Efter att ha granskat tidigare studier och tagit del av tillgänglig litteratur kom 
jag fram till att observationer sannolikt var en bra metod för min undersökning. Mot denna 
bakgrund ansåg jag det också viktigt att genom egna observationer bilda mig en uppfattning 
om hur leken påverkar barnens lärande och kompetens i förskolan. Detta ledde till att jag 
beslutade mig för att använda observationer för att försöka finna svar på mina frågeställningar 
i min undersökning.

Jag valde även observationer som metod i min undersökning för att öka förståelsen för hur 
leken påverkar barns lärande och utveckling i förskolan. Detta för att få en bredare och klarare 
syn på hur lek påverkar deras sociala samspel i grupp. 
Andra alternativ som intervjuer och enkäter valdes bort för att få en så bred bild som möjligt 
av hur barnen erfar kunskaper och erfarenheter i gruppklimat. Dessutom för att få en klarare 
bild av barnens förhållningssätt till leken i sitt prövande av olika roller och känslor.
Fördelar med observationer som metod är att få reda på vad barnen gör i leken och inte bara 
vad de säger (Stukát, 2005). Han menar att bilden blir tydligare och du kan utifrån dina egna 
erfarenheter och kunskaper öka förståelsen hur barnen lär och utvecklas genom leken. 
Resultaten är ofta konkreta och lätt att begripa för att kunna göra sin egen tolkning. Nackdelar 
med observationer är enligt Stúkat att det ofta är tidskrävande och kräver en väl planerad 
metodik. En annan nackdel är att det ofta är yttre beteenden som studeras och det blir svårare 
att koncentrera sig på individens inre känslor och tankar. 

Stukát (2005 och Bryman (2002) är samstämmiga i att nackdelar med enkäter är att det ofta 
tar längre tid innan enkäterna skickas tillbaka från respondenterna och om den intervjuade inte 
uppfattar frågan finns det ingen möjlighet för respondenten att få den omformulerad på ett 
begripligt sätt. Fördelar med enkäter är enligt Stukát att undersökningen kräver flera 
respondenter. Han säger dessutom att möjligheten och generalisera resultaten blir större när 
respondenterna är flera i jämförelse med en mindre gruppering. Andra fördelar med enkäter 
påpekar Bryman är att frågorna är lättare att administrera och skickas ut på en och samma 
gång. Alternativa metoder, som strukturerade intervjuer, valdes bort i syfte att jag skulle få en 
egen uppfattning om hur inslag av olika lekar påverkar barnens lärande och utveckling i 
förskolan. Detta val, med hänvisning till Bryman. Han menar att vid intervjuer är det svårt att 
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vara säker på att den intervjuade ger tillräcklig information. Fördelar med intervjuer är dock 
att intervjuaren har möjlighet till diskussioner och direkta svar på de frågeställningar som ges 
vid intervjun(Bryman, 2002).

3.2 Val av undersökningsgrupp
Undersökningsgruppen består av 12 barn i år 2-5 fördelade på tre förskolor. Jag har valt att 
inte göra någon slumpmässig fördelning, utan vill få en utbredning av förskolor och barn för 
att urvalet ska bli så representativt som möjligt. Mitt val av undersökningsgrupp är tre 
förskolor med fyra barn på varje förskola där barnen använder leken som grund för lärande 
och utveckling. Med hänvisning till vetenskapsrådet (2002) anonymitetskrav har jag valt att 
inte namnge några personer eftersom att det handlar om individer och inte vem eller vilka 
barn som lär och utvecklas genom olika inslag av lek. 

3.3 Genomförande och bearbetning av insamlad data
Jag började min undersökning med att kontakta förskollärare via telefon, där jag informerade 
om syftet med undersökningen och dess tidsomfattning. Dessutom bad jag om förskollärarnas
medgivande att få komma under eftermiddagstid och försäkrade dem om att de kunde vara
anonyma. Jag har alltså följt vetenskapsrådet (2002) informationskrav. 
Observationerna genomfördes på respektive förskola i samband med att barnen lekte.
För att göra mig förberedd på hur observationerna skulle genomföras gjorde jag en
provobservation. Tanken var att säkerställa att observation var den rätta metoden att använda 
för att ge mig svar på de frågeställningar jag valt till min undersökning. När 
provobservationen var genomförd fick jag svar på att frågorna var hållbara och att
observationen kunde ge mig svar på det jag skulle undersöka. 

Jag har bearbetat mitt material genom att observera barnen i olika situationer på förskolan, 
föra anteckningar och göra analyser. Fördelar med att föra anteckningar är att det sedan är 
lättare att kunna sammanställa resultatet utifrån det jag fått fram genom mina observationer. 
Genom upprepade genomläsningar i ursprungliga texter och anteckningar har jag sett 
skillnader, likheter och mönster. Avslutningsvis bearbetades och analyserades resultatet.

3.4 Studiens tillförlitlighet
Jag är medveten om att genomförande av observationer kräver väl planerad metodik och är 
tidskrävande, samt att det ofta är yttre beteenden som studeras och inte inre känslor och 
tankar. Dock vill jag poängtera att svaren som jag har fått fram under mina noggranna 
observationer anser jag vara tillförlitliga och stämmer in med min egen uppfattning av 
verkligheten. Avsikten med att undersöka genom observationer har varit att välja det mest 
tillförlitliga tillvägagångssättet och därmed uppfatta, notera och tolka på ett så korrekt sätt 
som möjligt. 
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4. Resultat
I detta avsnitt följer en resultatredovisning där resultatet har delats in under fyra teman. Dessa 
teman kommer att beröra hur leken påverkar barnens lärande och utveckling i förskolan. Även 
socialt samspel och barnens erfarenheter och upplevelser genom lek för lärande kommer att 
redovisas. Varje avsnitt kommer att avslutas med jämförande analys.

4.1 Lekens betydelse för barnens lärande i förskolan
Genom observationer har jag kommit fram till att samliga tolv barn på förskolan använder 
inslag av lek som underlag för lärande och utveckling. Det handlar om att barnen i lekens 
form lär och har möjlighet att skapa och forma kreativa rörelser utifrån egna erfarenheter och
kunskaper. Resultatet visar att barnen skönjer leken som grundläggande för att undersöka 
olika föremål och hur de ska användas. Avsikten är att utifrån egna förutsättningar bearbeta 
och reflektera kring vad det är? Vad kan föremålet användas till? Hur kan föremålen användas 
i leken? Barnen leker med dockor, lego, bollar, kör med bilar, springer, hoppar och går med 
dockvagnar där de har möjlighet att undersöka och reflektera över vad det är och hur de kan 
använda föremålen i leken. Genom dessa lekar utövar barnen erfarenheter och kunskaper och 
har behörighet att bestämma hur de ska nyttja de olika föremålen. Mot bakgrund till varför 
leken är viktig för barnens lärande och utveckling är avsikten att utmana dem intellektuellt, 
motoriskt och socialt. Dessa aspekter ger barnen möjlighet att delta självständigt i djupa 
engagemang och lära känna sin egen identitet.
Observationerna har visat att, gemensamt för alla förskolebarn, leken finns med där de utövar 
sin makt. När barnen leker handlar det om att de har behörighet att bestämma vad de ska leka 
och vad leken ska innehålla. Det finns ingen som säger till dem vad de ska leka utan de gör 
sina egna val när de leker. Mot bakgrund till det jag här redovisat ska också betonas att 
resultatet från mina observationer visar att när barnen utövar sin makt genom lek har de också 
behörighet att finna egna lösningar och påverka det som händer och sker under lekens gång. I 
stället för att använda en vuxen försöker barnen vara självständiga med en vuxen som stöd. 
Alla barnen använder leken till att fantisera i och omkring verkligheten. Leken får en relation 
till lärande och den ger barnen möjlighet att fabulera kring sin egen verklighet i det som 
händer och sker just nu. Det handlar om att fantisera och fabulera om situationer och
upplevelser där de kan tolka verkligheten på sitt eget sätt.  
Resultatet visar att lek som undervisnings-, och social metod har blivit mer betydelsefull i 
förskolorna. Diskussionen om varför leken är så viktig för barnens lärande och utveckling har 
uppmärksammats på förskolorna. I anslutning till detta noterar jag att inslag av olika lekar 
lägger grunden till att barnen utvecklar erfarenheter och kunskaper. De ges möjlighet att 
bearbeta och reflektera i situationer som är ”här och nu”.

4.2 Social kompetens genom lek 
Genom mina observationer har jag kommit fram till följande resultat att ett av barnen på en 
förskola lekte ofta utanför barngruppen. Detta innebar att han följde de andra barnen i deras 
lekar och försökte upptäcka den rollfigur som stämde överrens med sin egen identitet. Dock 
föreföll det som att han genom leken försökte få relationen till andra barn på förskolan och 
växa. Jag märkte att leka med tåg, bilar, spela boll och leka i dockvrån är exempel på lekar 
som han använde som stöd för att få det sociala samspelet med barnen och växa. De övriga tre 
barnen på förskolan har genom leken utvecklat en god kommunikation och social samverkan i 
barngruppen. För dem har leken varit grundläggande för att få bättre självförtroende och 
självkänsla. De har kommunicerat och uttryckt sig mycket genom sina lekar.
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Resultatet visar att på de andra två förskolorna upplevde jag det som om barnen hade en 
positiv inställning och det sociala samspelet var mycket gott i barngruppen. Barnen hade 
förutom lekhallarna i inomhuslokalerna också tillgång till förskolans utegård där bland annat 
gungor, sandlåda, leksaker och fri natur kunde användas. 
Samtliga tolv förskolebarn undervisas i rytmik varje vecka på förskolorna. Förskolan anser att 
olika inslag av lekar, som till exempel sånger, dans och kreativa rörelser, vara viktigt för att 
lära och utveckla barnens rörelse och språkförmåga. Dessa inslag är med andra ord viktiga då 
barnen lär och utvecklas genom upprepningar av olika rörelser. Gemensamt kan samtliga barn 
erfara och använda varandras kompetenser och tillsammans utveckla en social samverkan i 
gruppen. 

Observationerna säger att gemensamt för samtliga tolv barn var också att de hade en positiv 
inställning till leken. All personal på förskolorna såg leken som en möjlighet till undervisning 
och lärande men även för att utveckla den sociala kompetensen med andra barn. Det förefaller 
som om barnen på förskolorna använder leken för att lära och utveckla sina sociala 
färdigheter och sociala kompetens. Alla barn lär sig att vara tillsammans med andra 
människor. Jag har också noterat att det förekommer skillnader hur barn använder leken för 
att utveckla sina sociala färdigheter och sociala kompetens. Detta har jag kunnat notera 
genom att, det i motsats till andra barn, var en pojke som inte var socialt engagerad i gruppen.
Genom lekens olika former utvecklade han istället en egen rollfigur.

4.3. Barnens upplevelser genom lek och lärande
Observationerna gav resultatet att samtliga barn på förskolan har en positiv inställning till 
leken på förskolan. Detta noterades när barnen lekte lekar som till exempel med dockor, 
bollar, bilar, tåg, och rita som används för att barnen ska ha roligt och trivas tillsammans med 
varandra. Det förefaller som om förskolebarnen ser leken som viktig för den sociala 
kompetensen, att det ofta är i leken som de utvecklar sina sociala färdigheter och sociala 
kompetens. Att lära hur man umgås med andra människor. De har avsikten att genom inslag 
av olika lekar lägga vikten på sina erfarenheter och förutsättningar, med andra ord känna på 
de villkor och konsekvenser som ställs i leken. Barnen upplever genom leken att de får styra 
själva och bestämma vad de ska leka. De ser leken som individuell och anpassar leken utifrån 
sin egen nivå. 

Resultatet visar att alla barnen använder lekens form för att lära och utveckla kommunaktion 
och att uttrycka sig. I ovanstående resultat som jag har redovisat avseende barnens sociala 
kompetens handlar det dels om barnens förmåga till kommunikation och dels förmåga att lära 
av varandra. När barnen leker utvecklar de sin kommunikation genom att uttrycka sig med ord 
och använder sitt kroppsspråk. Det är ofta i leken som barnen utvecklar språket genom att lära 
och kommunicera med andra barn. Det är också så att miljön påverkar barnens trivsel på 
förskolan. Samtliga förskolor har en vacker och stimulerande miljö, där barnen har möjlighet 
att leka på en gård utomhus med tillgång till flera olika föremål, till exempel gungor, 
sandlåda, en vrå med hink och spade, och andra föremål för lek. De har också en rutschkana 
och en vrå med cyklar. Dessutom finns inomhushallar väl anpassade för lek.
Mina observationer visar att samtliga observerade barn trivs och tycker att det är roligt på 
förskolan. De får där använda och utveckla sina erfarenheter och kunskaper. Alla barnen 
utvecklar en social kompetens, samt utvecklar sina sociala färdigheter och lär och utvecklas 
av varandra i gruppen. I anslutning till detta noterar jag också att barnen känner att de kan ta 
ansvar och vara självständiga på grund av att förskollärare värdesätter det barnen gör. 
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5. Diskussioner och slutsatser
Mitt syfte med detta examensarbete är att undersöka lekens betydelse för barnens lärande i 
förskolan. Mycket av den litteratur som jag läst visar på att inslag av olika lekar är 
betydelsefull för barnens lärande och utveckling i kommunikation, känslor och att uttrycka sig 
i gruppen. Jag anser att detta är en fråga som är viktigt att lyfta fram. Under de första åren i 
barnens utveckling ställs de inför många prövningar och då främst i rolleken eftersom att 
barnet då kan se sig själv utifrån någon annan. Grindberg (2001) skönjer leken som viktig i 
barnens tillvaro. Hon menar att lekens form är viktig för barnets identitetsutveckling och tar 
upp vikten av att barnen lär sig vara självständiga och göra sin egen tolkning av verkligheten. 

Många författare menar att det barnen stöter på i leken är relaterat till undervisning och 
lärande i förskolorna. Flera av de erfarenheter och kunskaper barnen erövrar har sin grund i 
leken. Utifrån sina egna förutsättningar har de möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter 
och sociala kompetens. Lillemyr (2002) betonar att många människor betraktar leken som ett 
grundläggande område i förskolan. Hon tar också upp vikten av att inslag av olika lekar är 
viktigt för barnens självförtroende och självkänsla. Jag har dock sett att lekens form är viktig 
för resultatet av barns lärande och sociala utveckling. Detta eftersom förskolans uppgift är att 
involvera samtliga barn och låta alla barn utvecklas både individuellt och i grupp.

Andra frågor som forskningen belyser är kopplade till barnens sociala färdigheter och sociala 
kompetens. Dock förekommer det olika erfarenheter och upplevelser som barnen erfar genom 
inslag av olika lekar. Pramling (1999) anser att barnen utvecklar sin sociala kompetens när de 
leker med andra barn. Detta leder också till att barnen lär av varandra och de lär sig att umgås 
med andra människor. 

5.1 Lekens betydelse för barnens lärande i förskolan
Vilken betydelse har egentligen leken för barnens lärande och utveckling i förskolan? Det 
resultat som mina observationer har visat är positivt. Min förväntan var att kunna utläsa en 
positiv bild av hur barn lär genom lek. Min förväntan beror sannolikt på mitt förvärvade 
synsätt på barns utveckling utifrån mina arbetserfarenheter på förskola. Mitt resultat, genom 
de observationer som genomförts, ger en bild av hur betydelsefull leken är i relation till 
undervisning och lärande. Utifrån det resultat som redovisas kan jag se paralleller och dra 
slutsatser relaterade till den litteratur jag läst. 

Alla tolv barnen upplever leken som betydelsefull på förskolorna. Det framkommer tydligt att 
barnen lägger stor vikt vid lekens form. Rolleken är central eftersom i den kan barnet se sig 
själv, när det leker att det är någon annan. Detta stämmer överens med det Granberg (1998) 
presenterar, där hon betonar att dramalekar är viktigt för barnens identitetsutveckling. Jag 
menar att i dramalekar får barnen gestalta roller med ord, kroppsrörelser, ljud och mimik. 
Drama ger också barnen möjlighet att utveckla samarbete och att förmåga att lyssna till andra. 

Alla barnen har en positiv inställning till leken. Det framkommer att inslag av olika lekar 
främjar barnen att vara självständiga. Det är ofta i leken som barnen själva får bestämma just 
vad de ska leka. Detta stämmer överens med det Lillemyr (2002) skriver, att det ofta är 
grundläggande för leken att barnen lär av varandra. De lär sig att vara självständiga och välja 
olika aktiviteter som är anpassade utifrån sin egen nivå. Jag menar att barnen ser leken som 
sin egen och bestämmer själva vad den ska innehålla. 
Mitt resultat påvisar att leken i relation till undervisning och lärande utvecklar barnens sociala 
färdigheter och sociala kompetens. Alla upplever lekens form som övermäktig och främst för 
att utveckla kommunikation och känslor. Wehner (1993) betonar vikten av att barnen 
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utvecklar sin sociala kompetens genom att lära av varandra, med andra ord få bättre 
självförtroende och självkänsla. Jag har också funnit att många barn deltar i leken för att 
utveckla sin sociala kompetens. Jag menar att genom leken utvecklar barnen en praktisk 
karaktär både självständigt och i gruppklimat. Vidare kan jag märka att aspekter som 
Pramling (2007) tar upp går att applicera i det resultat jag fått fram genom mina 
observationer. Att barnens sociala kompetens är provocerande för att fantisera om olika 
situationer och ögonblick som uppstår när de leker. 

5.2 Social kompetens genom lek
Ett barn som observerades lekte företrädesvis jämsides med de andra barnen. Han följde 
lekens form med de andra och då främst för att upptäcka och pröva egna roller och känslor. 
Min tolkning av detta är att han inte känner full trygghet med andra barn. I motsats till de 
andra barnen vill han pröva sin egen rollfigur och därefter utveckla en mer positiv inställning i 
gruppklimat. Jag menar att det blir lättare att utveckla grupprelationer och en positiv 
kamratatmosfär om man känner tryggheten med de andra barnen. 

Angående synen på leken upplevde samtliga tolv barn lekandet som positivt. Alla barnen 
använder inslag av olika lekar för att utveckla sina erfarenheter och kunskaper. Alla lägger 
vikten på leken för att utveckla sina färdigheter och lära av varandra. Bern (2001) har åsikten
att för att barnen ska lära och utvecklas är det viktigt att kunskapen inte bara förmedlas ut, det 
är viktigt att barnet tycker att det roligt och lära. Därför är det viktigt att den vuxne värdesätter 
det barnen gör i syfte att stärka barnets självförtroende och självkänsla. Jag är medveten om 
att barnen måste känna att de har ett värde i leken för att kunna utvecklas. Jag menar att 
genom mina observationer fick jag bekräftelse om att när den vuxne värdesätter barnen när 
den leker stärks deras självkänsla. De blir medvetna om att de kan. 

5.3 Slutsatser 
Avslutningsvis framgår det att barnen upplever inslag av olika lekar som betydelsefull i 
förskolan. Alla barnen känner sig nöjda med inslag av olika lekar och använder lekens form 
till att pröva olika roller och känslor. Många barn känner sig trygga i sin roll. Den har bidragit 
till bättre självförtroende och självkänsla, förmåga att kommunicera och att uttrycka sig och 
lära av varandra. Det är endast ett barn som inte riktigt känner sig trygg i sin roll, men det 
förefaller som om han försöker finna tryggheten i sin egen rollfigur när han leker. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ett barns första år på förskolan präglas av 
prövningar av olika roller och känslor. Det är under dessa år som barnen får möjlighet att 
pröva olika rollfigurer och utöva sina erfarenheter och kunskaper. De utmanas att fantisera 
och upptäcka sin egen verklighet. Dessutom bearbeta och reflektera kring situationer i den lek 
som händer ”här och nu”. 

Jag anser att det är viktigt att belysa detta ämnesområde eftersom leken är grundläggande för 
att barnen ska kunna utveckla erfarenheter och kunskaper. Jag menar att om samtliga 
förskolor betraktar leken som grund och viktig för barns lärande och utveckling av sin 
praktiska karaktär, kan detta vara till stor hjälp för barnen. De kan lära känna sig själva, 
uppleva trygghet i sina roller och utveckla sina sociala färdigheter och sociala kompetens i 
samspelet med andra barn. Jag anser att det är mycket viktigt att nyutexaminerade 
förskollärare är medvetna om lekens stora betydelse för barns lärande och utveckling i 
förskolan. Det förekommer i leken många upplevelser och möjligheter att pröva olika roller 
och känslor. Det är viktigt att se leken som lek men också som ett lärande. 
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Mitt resultat påvisar att leken inte bara bidrar till kunskapsinlärning. Genom lek sprids också 
en positiv stämning i gruppen. Det är viktigt att barnen känner trivsel och tycker att det är 
roligt att lära. Därför är det viktigt att de får bekräftelse för det de gör i leken. 

Innan jag började min undersökning hade jag flera frågor och funderingar kring lekens 
betydelse för barns lärande och utveckling på förskolan. Hur upplever barnen leken i relation 
till lärande? Jag ville därför fördjupa mig i ämnesområdet. Frågorna var många varför jag 
valde att begränsa mig till följande frågeställningar; Vilken betydelse har leken för barnens 
lärande i förskolan? Hur påverkar leken barnens sociala kompetens? Under arbetes gång har 
jag valt att belysa dessa frågeställningar för att få en bredare och klarare syn på 
kunskapsområdet. Jag anser också att det är ett intressant ämne att belysa för vidare forskning. 
Vidare anser jag att det är av intresse att undersöka om det finns skillnader mellan förskolor i 
olika landsändar och hur barnen i olika kulturer upplever leken för sitt lärande och sin 
utveckling. 

Lek som ett pedagogiskt instrument för barns lärande och utveckling är mycket viktigt att 
lyfta fram. Jag har gjort mitt bästa för att i någon bidra till detta. 
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Bilaga 1

Missivbrev                                                                                 Gävle 2007-09-25

Till förskollärare

Vill du delta i ett examensarbete gällande lekens betydelse för barnens lärande på förskolan?

Jag är en student på Högskolan i Gävle som skriver ett examensarbete om lekens betydelse för 
barnens lärande i förskolan. Genom observationer vill jag undersöka hur barnen upplever 
lekens betydelse för lärande i förskolan.
Informationen kommer att behandlas anonymt, det kommer alltså inte att gå att utläsa vem 
som har deltagit. Namn på de deltagande på förskola och kommun kommer inte att nämnas. 

Observationerna kommer att ta ungefär 30-60 minuter och beräknas att genomföras
mellan vecka 38 och 39. Vi kommer att behöva ert svar om deltagande
senast den 9/9. Vi ber er därför att mejla eller ringa oss och
meddela ert svar om deltagande på följande mejladress och
telefonnummer:

Lisa Blomberg                                                    
xxxx
xxxx

Handledare
Annika Elm Fristorp
xxxx
xxxx



21

Bilaga 2

Tema 1 
Lekens betydelse för barnens lärande i förskolan

Tema 2 
Socialt samspel genom lek

Tema 3
Barnens upplevelser genom lek och lärande


