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Abstrakt 

Denna studie handlar om lek och lärande, baserat på hur förskollärare ser på detta. Lek är ett 

stort begrepp, men de centrala punkterna som tas upp i denna studie är främst styrd och fri 

lek.  

 

Studien har kartlagt huruvida förskollärare anser att barns lek ger ett lärande. För att ta reda på 

detta har en kvalitativ studie gjorts. Studiens metod baseras främst på kvalitativa intervjuer 

med tre pedagoger på en förskola. Denna studie ägnas främst åt pedagoger som arbetar med 

barn i åldrarna 3-5 år.  

 

I studien tas också två teorier upp: den psykoanalytiska och den utvecklingspsykologiska. I 

den sistnämnda teorin är det mest Piagets utvecklingsteori som behandlas.  

 

Nyckelord: Play, preschool, learning, lek, styrd lek, fri lek 
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1. Inledning 

 

Leken är en stor del av ett barns liv, den är något barn använder som redskap i princip allt de 

gör. Detta ämne är intressant då det har en så stor betydelse för barns utveckling och det 

bidrar till barns lärande och måste därför tas på stort allvar. Under mina praktikperioder vid 

lärarutbildningen har jag stött på många olika synsätt gällande lek, dessa erfarenheter har lett 

till just detta ämne att studera vidare om. Under mina praktikperioder har jag stött på synsättet 

att ”lek är bara lek” och att det bara är något ett barn gör för att ha roligt. Ett annat synsätt jag 

stött på är att lek faktiskt även leder till ett lärande. När denna studie skulle göras så var det ett 

sätt att få reda på vad några pedagoger ansåg om lek.  

 

Denna studie möjliggör även en personlig utveckling hos mig såväl som de intervjuade 

pedagogerna då detta tillfälle ger en chans att tänka efter och förstå vad som egentligen är 

viktigt för barn.  

 

Leken beskrivs som en frivillig aktivitet, något som är lustfyllt och spontant. Det har inte så 

stor betydelse vilken utformning leken har eller var den befinner sig så anses leken som något 

positivt. (Knutsdotter Olofsson 1987) Om detta påstående är något som de intervjuade 

pedagogerna håller med om får studien visa.  
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2. Bakgrund 

2.1 Lek i förskolans historia 

Enligt Persson (1998) öppnades den första barnkrubban i Stockholm år 1854. Barnkrubbor 

öppnades i närheten av fabriker med övervägande kvinnlig arbetskraft. Barnen kunde lämnas 

på barnkrubborna redan vid två månaders ålder och mödrarna fick chansen att gå ifrån jobbet 

för att amma. Barnen fick tre mål mat om dagen och hölls rena på barnkrubborna. 

Kindergarten öppnades i Sverige år 1896 och var en lekskola för barn med mer förmögna 

föräldrar. Kindergarten hade en mer pedagogisk målsättning än barnkrubborna. Barnen blev 

sysselsatta i 3-4 timmar och var i åldrarna 3-7 år, och avgiften var hög. 

 

Persson (1998) skriver att de första småbarnskolorna startade i Stockholm år 1836 och i 

Göteborg år 1839. Småbarnsskolorna riktade sig främst till arbetarfamiljer. De arbetade med 

läroplansliknande undervisning för barn upp till sju år. Så leken har alltså inte alltid varit en 

viktig punkt i vår förskola. Men enligt Hangaard Rasmussen (1993) så har leken kommit att 

bli ett stort intresse bland psykologer och pedagoger de senare åren. Det har publicerats så 

många böcker och artiklar om leken att det är svårt att få en överblick över denna stora 

utgivning av böcker. Leken är inte bara ett teoretiskt intresse utan det har nu även satt sina 

praktiska spår i institutionernas vardag. ( Hangaard Rasmussen 1993) 

2.2 Teorier om lek 

2.2.1 Psykoanalytiska teorier 

Det psykoanalytiska perspektivets grundare är Sigmund Freud och han utvecklade det 

psykoanalytiska tankesättet om mänskligt beteende. Grundtanken i det psykoanalytiska 

perspektivet är att beteende kommer ifrån omedvetna processer, med det menas att det man 

tror på, är rädd för och behoven som en person inte vet om ändå styr beteendet (Fredrickson 

Nolen-Hoeksema, Loftus, 2009).  

 

Freud talar också om den dynamiska modellen, eller ”den andra topiken”, där beskrivs 

människans psyke med begreppen detet, jaget och överjaget. Detet utgörs av grundläggande 

behov så som överlevnadsdrifter, hunger, törst etc. Jaget måste ta hänsyn till verklighetens 

begränsningar, till skillnad mot för detet. Jaget stöter på hinder utifrån de drifter och instinkter 

detet skapar, detta gör att jaget belönas eller bestraffas. Överjaget kontrollerar dessa två andra 
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instanser.  Jaget är alltså ”centrum” för verkligheten, överjaget är den sociala verkligheten och 

detet den biologiska verkligheten. Det sker hela tiden en kamp mellan dessa tre instanser 

(ibid.). 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) skriver om Freuds teorier om leken. Freud menar att barnet i kan 

leken ta kontrollen och vara den starka. Genom leken repeterar barnet allt som är svårt och 

frustrerande, i och med detta kan barnet bemästra svårigheter. I leken kan exempelvis barnet 

avbilda den egna ångesten och aggressiviteten på andra personer eller på t.ex. leksaker.  

2.2.2 Utvecklingspsykologi 

Inom utvecklingspsykologin nämner man den kognitiva utvecklingen. En av förespråkarna för 

detta är Jean Piaget, utvecklingspsykolog och pedagog. Piaget såg barnet som en aktiv 

deltagare i sin egen utveckling, tidigare hade man sett barnet som en passiv varelse. Piaget 

talar om assimilering och ackommodation. Assimilering är en process som enligt Piaget 

innebär att barnet med hjälp av sina sinnen skaffar sig nya erfarenheter av omvärlden och 

införlivar dessa med redan tidigare gjorda. Upplevelser bearbetas av barnets egna tidigare 

erfarenheter, barnet förstår alltså verkligheten utifrån en tidigare upplevelse. Ackommodation 

är anpassning till ändrade förhållanden. Ordet betecknar också att psykisk förändring kan 

möjliggöra anpassning till verklighetens kunskap (Fredrickson Nolen-Hoeksema, Loftus, 

2009). 

 

Piagets teori om barns kognitiva utveckling har haft stor betydelse för förskolans 

förhållningssätt till barns lek. Piaget talar om fyra stadier i den kognitiva utvecklingen. Det 

första stadiet är ”sensomotoriskt stadium” (0-2 år). Barnet skapar i detta stadium sina första 

scheman, reflexerna. Tänkandet utvecklas också via erfarenheter och mognad 

(ackommondation). De har också objektpermanens, vilket handlar om ouppmärksamheten på 

objekt som döljs. Leker barnet med en nalle som man sedan stoppar under en filt så kommer 

inte barnet förstå att den ligger där under utan tro att nallen är borta (ibid.) 

 

Det andra stadiet är ”Preoperationellt stadium” (2-7 år). Barnet utvecklar språk, lär sig om 

symboler, har ett egocentriskt tänkande och domineras av visuella intryck (ej konservations- 

tänkande). Ett barn i det stadiet har svårt att förstå att ett innehåll som ändrar form fortfarande 

är samma, alltså har de inte konservationstänkande. Samma mängd saft men i ett högt och 

smalt glas och i ett kort och tjock ser olika ut. De tror att det är mer i det höga och smala 
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glaset. Barnet har inte heller förståelse för andra perspektiv än sitt eget. Barnet tror att alla 

känner likadant (ibid.). 

 

Det tredje stadiet är ”konkret operationellt stadium” (7-11 år). Barnet utvecklar ett logiskt 

tänkande och behärskar konservation av begrepp. Kan rangordna föremål efter exempelvis 

längd och vikt. I det här stadiet har man en översiktlighet. En 5-åring kan hitta vägen till en 

vän med kan inte göra en vägbeskrivning. Men det kan ett barn i ålder 7 år och uppåt göra 

(ibid.). 

  

Det fjärde och sista stadiet är ”Formellt operationellt stadium” och det handlar om att man 

kan resonera kring symboler, har ett hypotetiskt tänkande och filosofiska/ideologiska frågor 

(ibid.).  

 

2.3 Vad är lek? 

Lek är ett fenomen som alltid har funnits bland oss människor menar Jensen och Harvard 

(2009).  Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att leken traditionellt brukar beskrivas som något 

lustfyllt, frivilligt och spontant, men däremot inte speciellt målinriktad. Både i grupp och 

enskilt, stillsam eller bullrande så anses leken som något roligt och lustfyllt.  

 

Lillemyr (2002) påpekar att leken inte alltid har varit ett viktigt område inom pedagogiken. 

Lillemyr tar även upp att leken säger mycket om barns lärande, utveckling och socialisation. 

Barns upplevelser och erfarenheter från leken bekräftar deras lärande och utveckling. 

 

Vuxna är förebilder för barn menar Jensen och Harvard (2009). Om den vuxne aldrig sätter 

sig in i leken och förstår att den ska stimuleras så blir inte leken så givande även om det finns 

leksaker och bra lokaler. Jensen och Harvard menar att personalen är tvungen att vara stöd till 

barnen i deras lek. Enligt Karlholm och Sevón (1990) så måste man som pedagog vara lyhörd, 

tillmötesgående och mottaglig för olika händelser i barngruppen och hos det enskilda barnet.  

 

Många pedagoger anser idag att leken är viktig och ser på den med en stor öppenhet. Detta 

kan komma till uttryck på så sätt att en förskollärare kan ha insikt i barnens lek och beteende. 

I och med detta så avbryts inte en lek barnen själva byggt upp för att sätta igång med en ny, 

planerad aktivitet. (Hangaard Rasmussen 1993) 
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Leken är en viktig aktivitet för alla barn, menar Lillemyr (2002). Han påpekar också att barn 

blir engagerade och motiverade av leken på ett inifrån styrt sätt. Leken har även en central 

mening för barnets lärande och socialisation. Lillemyr talar om tidigare forskning som visar 

att leken är viktig för barn i åldrarna 0-12 år, speciellt för barn mellan 5-9 år, i den åldern 

använder sig barnen mycket av sin tid till leken. Leken har ett egenvärde för barn och en 

grundläggande betydelse för lärandet och utvecklingen.  
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3. Problemformulering  

3.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att kartlägga förskollärares syn på barns lek och om denna ger 

barnet ett lärande. Syftet är också att beskriva skillnaden mellan den styrda och den fria leken 

när det gäller barnets lärande.  

3.2 Frågeställningar 

 Hur ser man som förskollärare på om barns lek har något samband med barns lärande? 

 Finns det någon skillnad på barns lärande när det gäller den styrda leken och den fria 

leken? 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet att beskrivas. Det kommer först att redogöras för 

val av metod. Därefter beskrivs urvalsgrupp, genomförandet av intervjuerna och sedan 

bearbetningen av insamlad data. 

4.2 Val av metod 

En kvalitativ studie kommer genomföras med pedagoger på en förskola för att ta reda på deras 

syn på lekens betydelse för barns lärande.  En kvalitativ studie består inte av tal eller siffror, 

den består av verbala formuleringar, skrivna eller talade (Backman, 2008). Kvalitativa 

intervjuer innebär att man ställer enkla frågor där man får komplexa och innehållsrika svar 

(Trost, 2005). För att få så utförliga svar som möjligt så användes förutbestämda frågor utan 

bestämda svarsalternativ.  

4.2 Urval av intervjupersoner 

För att uppnå syftet har intervjuer med tre förskollärare utförts. Dessa tre förskollärare arbetar 

på samma förskola. På denna förskola finns tre olika avdelningar med tre olika åldersgrupper. 

En för barn upp till 2 år, en för barn i åldrarna 2-4 år, den tredje och den sista avdelningen har 

barn i åldrarna 4-5 år. För att underlätta och få min undersökning genomförbar har en 

begränsning gjorts till att intervjua förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 3-5 år.   

4.3 Genomförandet av intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett följebrev till ansvarig chef på förskolan för att 

förklara min undersöknings syfte och dess metod. Detta för att få tillstånd till att komma och 

intervjua pedagogerna. Följebrevet talar om att deltagande i undersökningen är frivilligt för 

pedagogerna och att de som ställer upp kommer att vara anonyma. Pedagogen som intervjuas 

har tillåtelse att när som helst avbryta samtalet. Följebrevet finns att läsa i sin helhet i bilaga 

1. 

 

När tillståndet till intervjuerna beviljats av ansvarig chef, bestämdes datum och tid för 

genomförandet. För att dokumentera samtalen användes block och penna.  

4.4 Bearbetning av data 

Med hjälp av undersökningens insamlade data ska frågeställningarna besvaras. Alla 

anteckningar från intervjuerna lästes noga igenom och renskrevs. Likheter och skillnader 

mellan de olika intervjuerna ska eftersöktas. Pedagogernas svar redovisas och diskuteras i 
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resultatet. Som underlag till intervjuerna användes frågeställningarna som finns beskrivna i 

syftet.  Intervjufrågorna i sin helhet finns bifogade i bilaga 2.  

4.5 Metoddiskussion 

Den metod som använts har valts utifrån att den är mest relevant i min studie. Att göra en 

kvalitativ studie var det mest användbara då jag endast skulle intervjua tre personer i min 

studie. En kvantitativ studie hade varit orealistiskt med tanke på den begränsade tiden och 

utrymmet i rapporten. En kvantitativ undersökning hade fungerat i ett läge där jag genom 

enkäter ville få svar på mina frågeställningar. Men då jag vill få fram mer analyserande svar 

från pedagogerna så ansåg jag att en kvantitativ intervju passade bäst för mitt syfte med 

arbetet. 
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5. Resultat och diskussion 

I resultatdelen har jag valt att dels redovisa resultat från intervjuer i min studie, dels tidigare 

forskning. 

5.1 Lek 

Enligt Samuelsson och Johansson (2009) är fantasi, kreativitet och möjligheten att styra och 

ställa in målen viktiga förutsättningar för lek och lärande. Även pedagogerna i min 

undersökning ansåg att lek och kreativitet hörde samman. Pedagogerna menade också att lek 

även är ett lärande. De pratade också om skillnaderna mellan fri lek, styrd lek och fantasilek. 

Knutsdotter Olofsson (1987) redogör för Vygotskys tankar om att det inte är fantasin som 

skapar barns lek utan att det istället är det verkliga livet som styr leken. Vygotsky menar att 

fantasin används som ett hjälpmedel i leken.   

 

Pramling Samuelsson (2003) menar att barns lek och kamrater gör att barn kan öva och 

utveckla det de redan vet. Öva på sin självkontroll, arbeta i grupp, samarbeta och kunna vara 

med andra. I min undersökning talade pedagogerna om att barn inte bara leker med leksaker, 

utan de kan även leka när de exempelvis äter eller klär på sig. Pedagogerna och Pramling 

Samuelsson menar båda att leken är viktig för vardagens alla sysslor, att barn lär sig genom 

allting som händer och berör dem. En av de intervjuade pedagogerna i min studie uttryckte att 

man varit med om att vissa barn inte kan leka. Folkman och Svedin (2003) menar också att 

vissa barn inte är nyfikna på andra barn. De skriver att barns nyfikenhet på varandra är en 

förutsättning för att barn ska kunna samspela och förstå varandra i den gemensamma leken. 

Men den förutsättningen har inte alla barn utan de drar sig hellre undan i ensamlek.  

5.2 Fri lek 

Jensen och Harvard (2009) belyser att fri lek innebär att barnen själva hittar på vad de ska 

leka. Den vuxna ska finnas där som stöd så att barnen i fred får utveckla det de tänkt leka. 

Den vuxna ska inte styra leken. Karlholm och Sevón (1990) menar däremot att den fria leken 

egentligen inte är fri utan den styrs av faktorer som kamratval och relationer i barngrupper. 

Hur lokalerna i förskolan ser ut, vilket material som finns och de vuxnas kunskaper och 

intressen spelar också in i den fria leken. 

 

Barns fria lek har fått en stor plats i den svenska förskolan eftersom den anses vara en viktig 

aktivitet menar Ivarsson (2003). Barnen anpassar sig till att leka självständigt med det som 
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finns tillgängligt när de inte får några anvisningar av pedagoger. När barn leker så flödar 

deras fantasi, de får utforska och undersöka saker och ting. På det sättet får barnen 

självkännedom och lär sig tro på sig själva enligt Lillemyr (2002). Pedagogerna i min 

undersökning menar att barn i den fria leken lär sig mycket av varandra. I en fri lek måste de 

turas om och ta hänsyn till varandra, detta lär de sig mycket av menar pedagogerna.  

5.3 Styrd lek 

Styrd lek handlar om att barns lek startas, underhålls och avslutas av en pedagog.  Styrd 

pedagogisk lek är i behov av inspiration som hjälper barns utveckling framåt och är 

målinriktad menar Norén-Björn (1990), det är även att föredra att verksamheten utgår från 

organiserade aktiviteter som styrs av pedagogen menar Norén-Björn.  

 

 I min studie ansåg pedagogerna att styrd lek exempelvis kan vara när pedagogerna tar barnen 

på promenad eller när de samlas i en ring. Pedagogerna har förutbestämt aktiviteten som 

barnen ska utföra. Styrd lek är bra för barns utveckling till att bli självständiga. Det är även 

viktigt att barn lär sig att arbeta i grupp för att lära sig av varandra (Karlholm & Sevón, 1990). 

Lillemyr (2002) menar också att barn lär sig genom utmaningar i leken och de utvecklar även 

sin kommunikation gentemot andra.   

 

I min intervju ansåg en av pedagogerna att den styrda leken även kan vara fri. Med det 

menade denna pedagog att materialet kan vara bestämt av pedagogen men barnen får själva 

bestämma vad de ska göra med materialet. Kärrby (1992) redogör för att val av material är 

viktigt för att det ska ge barnen möjligheter till ett varierande sätt att lära.  

 

5.4  Lek och lärande 

Från det att människan föds börjar dess livslånga lärande och utforskande av världen, skriver 

Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999). Barnet föds med förmågan att kommunicera, 

uppfatta och uppleva sin omvärld och kan anpassa sig till denna genom sina erfarenheter. 

Varje dag får barnet nya erfarenheter och de är grundade på de tidigare erfarenheterna. Enligt 

Lillemyr (2002) så har lärande traditionellt definierats som en inre process där en 

beteendeförändring uppstår och är relativt varaktig. Processen uppstår på grund av 

erfarenheter och övning.  
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Genom leken ökar barn sin motivation till lärande och förhållandet att pedagoger låter barn 

utforska och undersöka olika fenomen med hjälp av leken ökar förståelsen för vad de lärt sig. 

Erfarenheterna barn bär med sig hjälper dem att klara nya utmaningar de stöter på. Det är 

också av stor vikt att pedagoger motiverar lärandet i leken och att förstå att leken berikar den 

pedagogiska verksamheten, därför bör man ta leken på allvar. Det är också viktigt att både 

den styrda och den fria leken finns med i den pedagogiska verksamheten. Genom dessa kan 

barn sedan utveckla och bearbeta deras kunskap med hjälp av tidigare erfarenheter (Lillemyr, 

2002). 

 

I min undersökning sade pedagogerna att leken är ett lärande i likhet med författarna i 

styckena ovanför. Men en av de intervjuade pedagogerna menade också att hela livet är ett 

lärande och att vi lär oss något nytt nästan varje dag. För barnen så sker både leken och 

lärandet vid vardagliga saker som t.ex. att duka ett bord, vad man äter på och vad man äter 

med. En av pedagogerna berättade om en situation då ett barn hade kommit fram och frågat: 

Har grodor tänder? Detta är ett praktexempel på att leken leder till lärande. Barnet hade lekt 

en stund och sett en groda, därefter funderade barnet en stund och kom till pedagogen för att 

få svar. Detta gör att barnet lär sig något nytt. Hade det inte funnits en vuxen som ville hjälpa 

till vid denna situation så kanske inte barnet hade fått reda på svaret. Det är ett exempel på hur 

styrd och fri lek länkar samman.  

 

I Lpfö 98 står att ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av 

leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet 

kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter.” (Lpfö 98, s. 20). Det står även att lärandet ska baseras 

lika mycket på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär sig av varandra. En 

viktig del i utvecklingen och lärandet är just barngrupper och förskolan ska ge barnen ett stöd 

som hjälper barnen att få en positiv bild av sig själva och av sitt lärande. Det är också viktigt 

att barnen tror på sig själva och att de exempelvis kan tänka, handla, lära sig etc. helt själva. 

  

Lek har som sagt funnits i alla tider. Det är ett intressant ämne då leken inte alltid betraktats 

som något viktigt och något som barn har lärt sig utav. Som de genomförda intervjuerna visar 
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så är leken otroligt viktig för barns utveckling till att bli egna individer som tänker och 

handlar helt själva. Från början sker denna utveckling med hjälp av handledning från någon 

vuxen men detta ska sedan trappas av och göra så att barnet så småningom blir en 

handlingskraftig individ. Leken är också en stor del av barnens första del i livet. Som de 

genomförda intervjuerna visar så är leken viktig för barn mellan 0-12 år, men allra viktigast 

för barn mellan 5-9 år. Under dessa år befinner sig barnen under två olika stadier enligt 

Piaget. I det preoperationella stadiet (2-7 år) utvecklas bland annat språket, de har inget 

konservationstänkande och de har inte heller förståelse för andra perspektiv än sitt eget. Om 

man har Piagets teori i baktanke så förstår man att pedagoger och lek är viktigt för barnen. De 

måste lära sig att förhålla sig till andra och även förstå världen och dess verklighet. I det 

konkreta operationella stadiet så har det lärt sig att förhålla sig till varandra och då kan de 

börja lära sig nya saker. I denna utveckling är det viktigt att barn får en bra handledning av de 

pedagoger som finns runt omkring dem. Tidigare forskning och min genomförda studie visar 

att det är av stor vikt att förskollärare beaktar att alla barn är olika och att man måste 

tillgodose alla barns olika behov.  

 

För att återknyta till frågeställningarna och syftet så är svaret att både styrd och fri lek är 

viktigt för barns utveckling och lärandet. Det var de flesta författare och de pedagoger som 

var med i undersökningen överens om. Barn lär sig genom båda. Den fria leken är viktig för 

att barns fantasi ska uttryckas i leken och den styrda leken är viktig för att barns utveckling 

ska gå åt rätt håll. En kombination av dessa två är nog det optimala för att få ett bra och sunt 

lärande. Det gäller att de vuxna som finns omkring barnen är goda förebilder och att de är 

ärliga och konsekventa i sitt handlade, annars kan det skapa en förvirring hos barnet.  

 

Avslutningsvis ska det tilläggas att man som förskolelärare är tvungen att vara flexibel, lyhörd 

och intresserad av barns lek, lärande och utveckling. Man ska kunna förstå leken och kunna 

stimulera den. Lek är viktigt för barn och dess lärande. Barnen är ju trots allt framtiden.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Mitt namn är Lina Svedberg. Jag läser till förskollärare på högskolan i Gävle och läser nu min 

sista termin. Under denna termin ska jag göra ett examensarbete. Mitt examensarbete ska 

handla om förskollärares syn på barns lek och lärande.  

Min fråga är om jag skulle få komma och intervjua någon/några förskollärare på er förskola. 

Syftet med det här examensarbetet är att beskriva förskollärares syn på barnens lek och 

lärande.  

Intervjun tar ungefär 20-30 minuter. 

Det är frivilligt deltagande och du får avsluta deltagandet när du vill. 

Inget namn kommer nämnas i arbetet. Arbetet kommer publiceras på högskolan i Gävle. 

 

Med vänlig hälsning  

Lina Svedberg 

Mail: plu08lsg@student.hig.se eller lina.flina@hotmail.com 

 

Mina handledare: 

Maud Söderlund 

Telefon:  026-000000 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 Vad är lek för dig? Ge exempel på vad lek är. 

 Vad är lärande för dig? Ge exempel på vad lärande är. 

 Berätta om en situation där barn hade ett lärande genom leken. Om du ej anser att lek 

är ett lärande utveckla detta. 

 Är det genom den styrda leken eller den fria leken som barnen lär sig något genom? 

 

 

 

 


