
Vad är lek?
Leken och den lekresponsiva  

undervisningen



Lek och rörelse  i 
undervisning hjälper 
barnen i lärandet

A9 all undervisning 
skall bygga på lek. Det 
är barns naturliga sä9 
a9 inhämta kunskap.

Barnet ska få prova sig 
fram, konstruera, 
upptäcka. Pedagoger 
ska ej undervisa 
barnet i kunskaper 
utan i uppfinnandet 
och uDorskandets 
konst. Ge verktyg, ej 
lösningar.

Förskolans fader

Lek ger barn möjlighet 
a9 experimentera, 
testa och prova, och 
då utvecklas och lära.

”Lek” såg olika ut i de olika 
samhällsklasserna.  
”Bra och dålig lek”

Lek som uppfostringslära

Lek som grund i all 
utbildning då 
människan lär sig mer 
under lek -och 
lusDyllda förhållanden 

Kontakt med andra lär 
man känna känna sig 
själv och utveckla sin 
personlighet.

Leken skulle fylla en ny9a. Präglas 
av det som väntade i vuxenlivet. 



Forska kring:

Klassiska lekteorierna 

• KraMöversko9steorin (Schiller, Spencer) 

• RekraRonsteorin (Lazarus) 

• Övningsteorin (Groos) 

• RekapitulaRonsteorin (Hall)

Varför leker barn?

• Lek som Rdsfördriv 
och onyXg sysselsä9ning 

• Lek som en självständig  
verksamhet för barn

Barnträdgårdar 
Barnträdgårslärarinna

Barndomen blev  
mer framträdande



VetenskapsteoreRska perspekRvPassiv inlärning

Lgr 69

All lek är  
önskeuppfyllande

• Antokosmisk 

• Mikrofärisk 

• Makrosfärisk

Lek är e9 u9ryck för barnets sä9 
a9 handskas med verkligheten 
och sina inre konflikter

Barnstugeutredningen 

- Från Fröhbel mot Erikssons 
socialpsykologiska teorier och 
Piagets konstrukRvisRska 
kognigRonsterorier.

• Gesell 

• Piaget

Lek är repeRRon av inlärda mönster 

• Sensmotorisk lek 

• Roll-lek 

• Regel-lek 

- Både beroende av och 
förutsä9ningar för barnets 
motoriska och språkliga utv.

AssimilaRon/
ackommodaRon 

- Samspel mellan individens 
mognad och miljön

Dewey

Bifrost, Freire, 
Freinet, 
Reggio

Vysotskij, Leontjev

Lek som 
socialisaRonsprocess

Det är genom leken barnet växer 
in i samhället och lär sig förstå 
språk, handlingsmönster ,begrepp 
och värderingar

Verktyg i syMe a9 skapa goda 
förutsä9ningar för lärande.

Barn ska ges möjlighet a9 reflektera och 
u9rycka sina uppfa9ningar om världen. 
VariaRonen blir e9 lärande innehåll. Läraren 
fokuserar och riktar barnets uppmärksamhet 
kring hur det tänker. Barnet uppfa9ar och 
förstår uRfrån sin eget perspekRv. För a9 
sRmulera och stödja måste man förstå det 
barnet förstår. 

Lgr 80 

• Kölher – 
akRvitetspedagogik 

• Bruner – 
Dialogpedagogik

Progressiv 
pedagogik

Sociokulturellt 
perspekRv

Pramling

• Locke 

• Parlov 

• Skinner

Behavioris0ska  
perspek0ven

Utvecklingspedagogisk 
teori

Kogni0va perspek0ven

Kommunika0ons-
teore0skt perspek0v

Psykoanaly0ska 
perspek0ven 

• Freud 

• Peller 

• Eriksson



Behavioris0ska  
perspek0ven

Lgr 69 
Passiv inlärning

Beteendelära 

PosiRv och negaRv 
förstärkning 

Forma inlärning 
eMer en given mall 
”Instrumentell 
beRnging”

VetenskapsteoreRska 
perspekRv

• Parlov 

• Skinner



All lek är  
önskeuppfyllande

Lek är e9 u9ryck för barnets sä9 
a9 handskas med verkligheten 
och sina inre konflikter

VetenskapsteoreRska 
perspekRv

• Antokosmisk 

• Mikrofärisk 

• Makrosfärisk

Psykoanaly0ska 
perspek0ven 

• Freud 

• Peller 

• Eriksson



Barnstugeutredningen 1972 

- Från Fröbel och Gesell Rll 
Erikssons socialpsykologiska 
teorier och Piagets 
konstrukRvisRska 
kognigRonsterorier. 

- Nya riktningar inom förskolan, 
Fröbelförskolor, Waldorf och 
Montessori

Lek är repeRRon av inlärda mönster 

• Sensmotorisk lek 

• Roll-lek 

• Regel-lek 

- Både beroende av och 
förutsä9ningar för barnets motoriska 
och språkliga utveckling.

AssimilaRon/ackommodaRon 

- Samspel mellan individens 
mognad och miljön

• Gesell 

• Piaget

VetenskapsteoreRska 
perspekRv

Kogni0va perspek0ven



Dewey

Bifrost, Freire, 
Freinet, Reggio

Vysotskij, Leontjev

Lek som 
socialisaRonsprocess

Det är genom leken barnet växer 
in i samhället och lär sig förstå 
språk, handlingsmönster ,begrepp 
och värderingar

Utvecklingspedagogisk 
teori

Barn ska ges möjlighet a9 reflektera och u9rycka sina 
uppfa9ningar om världen. VariaRonen blir e9 lärande 
innehåll. Läraren fokuserar och riktar barnets 
uppmärksamhet kring hur det tänker. Barnet uppfa9ar 
och förstår uRfrån sin eget perspekRv. För a9 sRmulera 
och stödja måste man förstå det barnet förstår. 

Lgr 80 

• Kölher – 
akRvitetspedagogik 

• Bruner – 
Dialogpedagogik

Progressiv 
pedagogik

Sociokulturellt perspekRv

Pramling

Piaget 
• barn föds med en insikt a9 lära   
• Leken leder inte Rll lärande 
• Vuxna bör hålla sig utanför leken 
• Språket och den sociokulturella miljön inte av stor betydelse för 

utvecklingen 
• Börjar leka vid 4 månaders ålder 

Vygotskij 
• Leken ingen betydelse för barnet innan 3 års ålder 

• All lek innehåller regler 

• KommunikaRon och språk länken Rll lärandet 

• Lek en socialisaRonsprocess, vuxna bör inte lämna barn 
ensamma i lekandet

Kommunika0ons-
teore0skt perspek0v

Verktyg i syMe a9 skapa goda förutsä9ningar för lärande.

VetenskapsteoreRska 
perspekRv



Forskning utgår från en gemensam  
modern syn på barn

Gränsöverskridande 
teorier

HolisRskt perspekRv på lek• KommunikaRonsteoreRska perspekRven 

• Kulturhistoriska perspekRven 

• FunkRonella perspekRven



• Lekens egenvärde för barn

Holis;ska perspek;v på lek:

• Lärande lek

• Lekens inspira;on/mo;va;on 



• Lekens egenvärde för barn

Holis;ska perspek;v på lek:

• Lärande lek

• Lekens inspira;on/mo;va;on 

Lek är e9 mångface9erat fenomen som inte är lä9 a9 definiera 

Ur e; filosofiskt perspek0v … 

är leken e9 varande som sker här och nu, där infall, känslor och flexibilitet 
råder och kan uppsluka barnet helt och hållet så a9 ”Rd och rum” försvinner.  

Det är den kraM och engagemang som leken inspirerar Rll som också ses som 
lekens moRvaRon och drivkraM. 

Ur e; psykologiskt perspek0v … 

är leken något som gör a9 barnet lär känna sig själv och utvecklar Rllit Rll vilka 
sociala utmaningar de klarar av.  

Leken handlar om anpassning och flexibilitet och i leken visar barnet si9 
kunnande, sin utveckling och sin socialisering och skaffar erfarenheter och 
upplevelser som … (text saknas?)

Ur e; socialt perspek0v … 

ses samspel och interakRon som centrala delar av barns lek.  

Det är genom leken som barnet får använda och utveckla sina social, kogniRva, 
emoRonella eller esteRska kompetenser.  

I lekens värld testar omvärlden barnets självbild och idenRtet genom det 
sociala samspelet.  

Lekens sociala betydelse är också lekens moRvaRon. 
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Holis;ska pedagogiken har e@ ben kvar i den nordiska tradi;onen med en mer 

socialt inriktad förskolepedagogik med barnets självini;erade ak;viteter i 
fokus

Och e@ ben i en mer skolförberedande anglosaxisk tradi;on med krav och 
förväntningar på en kogni;v - och kunskapsrelaterad utveckling hos 
barnet

Förskollärare behöver få möjlighet a@: 

• Dekonstruera begreppen lek och lärande 

• Reflektera över rela;onenen mellan det autonoma barnet  
och barnet som förväntas förvärva kunskaper.  

John 
Bennet: 

(2005)



• Ser barndomen som en egen värdefull livsfas som 
barnet har möjlighet a@ vara med och skapa

”Modern” syn på barn och barndom

• Intresserar sig för barnets medverkan och ser det 
som en ak;v likvärdig deltagare i samhället. 

• Betonar vikten av de socio-emo;onella sidorna i deras 
erfarenheter och a@ deras själv-utveckling utgår från 
deras utveckling av rela;oner, vänskap och socialisering.

• Ser barn och barndom ur e@ sociokulturellt perspek;v 
och intresserar sig för hur barn utvecklar social & 
kulturell ;llhörighet genom samspel. Samt a@ de@a 
centralt för utveckling på alla områden.                       

-Lillemyr (2020)-



Lekens ambiguitet (tvetydlighet)

Brian Su@on Smith

4 huvudsatser 

• Lek som progression 

• Lek som gruppfenomen 

• Lek som fantasi 

• Lek som självupplevelse

Något som uppfinns i 
stunden, deltagaren 
testar, förändrar och 

förändras, leken 
utvecklas och får ny 

mening



Vad är då lek?

”Bara när människan leker är hon människa” 

–	Schiller	

”A@ vara lekande är e@ sä@ a@ förhålla sig ;ll verkligheten, a@ 
relatera ;ll andra. När vi befinner oss i lekandet ak;veras vårt 
tänkande.” 

–	M.	Öhman	



Lek skapar sammanhang där barnet:

- Är en ak;v deltagare 

- Utvecklar si@ samspel med andra, erövrar sociala koder och kompetens 

- Visar si@ kunnande, sina förmågor 

- U^orskar och erövrar förståelse för abstrak;oner likväl som konkreta föremål 

- Utvecklar sin fantasi och föreställningsförmåga 

- Kan skapa mening ;ll ord och begrepp 

- Får möta sig själv, u^orska iden;teter, känslor och kogni;va processer

Och för a; 
- Lek bidrar ;ll a@ utveckla e@ öppet sinne och en föreställningsförmåga 

som stärker hjärnans kogni;va förmågor. 

- Öppna och posi;va känslor breddar vår uppmärksamhet, ökar vårt 
engagemang och op;merar vårt lärande.  

                                              – Tehory of broaden and build Fredrickson 2001



För barnet:  
Lekandet

Lekens egenvärde:

Oavse@ om det är en u^orskande 
eller krea;v lek är det varandet, a@ 
leka som är värdet.



• Barnkonven0onen ar0kel 31 

- Barnens rä@ ;ll vila och fri;d, ;ll lek  och rekrea;on.

• Skollagen (2010:800) 

- Utbildningen i förskolan sydar ;ll a@ barn ska  
inhämta & utveckla  kunskaper & värden. Den ska  
främja alla barns utveckling och lärande samt en  
livslång lust a@ lära.

• Lpfö 18 (Lpfö18, 2018, s.8) 

- Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.
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TIDIGARE 
Diskussionen gällde lekens roll i barnets utveckling … 

… eller ännu längre Rllbaka ny9an och värdet med lek. 

NU 
•Om huruvida det stärkta lärarperspekRvet 

inskränker barnets möjligheter Rll lek. 

Lillemyr (2004) 

•Hur en gynnsam balans mellan lek, omsorg, och 
lärande ser ut ur e9 bildningsperspekRv.  

Östrem (2007)



Allmänna kommentarer 0ll  
Barnkonven0onen ar0kel 31  
”Lek omfa9ar alla beteenden, akRviteter eller processer som 
iniReras, kontrolleras och struktureras av barnen själva.  

Lek äger rum närhelst och varhelst Rllfälle tes. Omvårdare 
kan bidra Rll miljöer där lek äger rum, men lekandet i sig 
självt är ej obligatoriskt, utan drivs av inneboende moRvaRon 
och uDörs för sin egen skull snarare än som e9 medel a9 nå 
e9 mål C …) 

Nyckelegenskaperna i lek är nöje, ovisshet, utmaning, 
flexibilitet och ickeprodukRvitet.”



Föreläsning Margareta Öhman…
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Motorisk lek
Vilsam lek

U^orskande lek

Bra lek

Krea;v komplex lek
Vild lek

Icke-lek Fri lek

Fysisk lek Ensam-lek
Parallell-lek

Utvecklande lek

Regel-lek

Rörelse-lek

Målinriktad lek

Konstruerande, skapande lek

Gemensam lek Fantasi-lek
Symbolisk lek

Tävlings-lek

Dålig lek

Sensmotorisk lek

Maktutövande lek
Spontan-lekSällskaps-lek

Lärande lek 
(edu-play)

Roll-lek



• Roman;sering av barndomen  

• Idealisering av barnet 

• Förskolans värdegrund och uppdrag 

• Konsekvenstänk och omvärldsperspek;v

Den känsloväckande problema0ska leken 

Leken som normskapande, normbärande och normbrytande 



• Hur tänker vi kring förskolans uppdrag i förhållande ;ll den allmänna 
kommentaren ;ll ar;kel 31 i Barnkonven;onen? 

• Vad definierar vi  som lek och vilket värde ;llskriver vi lekandet? 

• Vilka möjligheter ;ll lek erbjuds på förskolan? Uppmuntras allt lekande 
eller finns det lekar som inte får utrymme på förskolan? Isåfall varför? 

• Vilket lekande deltar vi som pedagoger ak;vt i, på vilket sä@ och vilket 
syde? 

• Vilka skyldigheter har vi i förskolan a@ reglera och styra barns lek,  på 
vilka grunder och i vilken utsträckning?

Diskussionsfrågor






