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Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning lyfter fram om lekens betydelse för 

barns läs –och skrivutveckling. I studien behandlas följande frågeställningar:  

• Vilka möjligheter skapar leken för barns literacyutveckling? 

• Hur förhåller sig lärare till lekens betydelse i undervisningen? 

Undersökningsmaterialet som använts i litteraturstudien består av vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och en licentiatuppsats som både är internationella och nationella publikationer. 

Resultatet av den första frågeställningen visar att den fria leken och den pedagogiska leken är 

viktiga delar för att barn ska utveckla sin literacy. I leken får barnen möjlighet att kommunicera 

och samspela med andra vilket i sin tur bidrar till en ökad språkförståelse. Hur miljön i leken 

är utformad har också visat sig vara betydelsefull för barnens literacyutveckling. Med hjälp av 

studiens andra frågeställning framkommer det att lärarna har skilda uppfattningar om lek och 

hur den ska användas i undervisningen. Läraren har en betydelsefull roll eftersom leken kan 

planeras och styras efter ett syfte. Slutsatsen är att genom lärarens närvaro kan meningsfullt 

lärande skapas. 
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1. Inledning 

Lek kan gynna barn på olika sätt. I studien undersöks hur lek gynnar barn på bästa sätt och 

vilka skillnader det finns i den pedagogiska leken och i den fria leken. Inriktningen baseras på 

ett intresse hos skribenterna, där det råder nyfikenhet kring lekens betydelse samt vad lärare 

har för syn på lek i undervisningen i det tidiga skolstadiet. Litteraturstudien grundas utifrån 

informationssökningar i olika databaser. Studien baseras på avhandlingar, tidskriftsartiklar och 

en licentiatavhandling. Studien vill förmedla en bredare förståelse kring ämnet och även av vad 

lek har för betydelse för barnens kommande kunskaper i svenska. Det innebär att lärare som 

arbetar i F-3 behöver ha förståelse för hur barnen utvecklar sina kunskaper på olika sätt. Studien 

kan även vara betydelsefull för föräldrar och andra vuxna för att skapa förståelse för hur barn 

kan gynnas av att vara på förskola och hur närvaron kan ge goda förutsättningar för de 

kommande skolåren. I studien kommer fokus vara på lekens betydelse för lärande. I studien 

beskrivs den pedagogiska och fria leken i förhållande till barns läs- och skrivutveckling. Utifrån 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har erfarenheter om lekens minimala utrymme i 

undervisningen gjorts. Uppfattningen är att läraren sällan tar sig tid till att använda lek till ett 

tillfälle för lärande utan ser lek som något barn får göra på rasten.  

I enlighet med skollagen (4§, 2010:800) gäller skolplikt från och med förskoleklass. I och med 

att förskoleklassen blivit obligatorisk finns det därmed en läroplan. Där det konstateras att lek 

har en central utgångspunkt i undervisningen. ”Undervisningen syftar till att främja elevernas 

fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande 

genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt” (Skolverket, 

2018, s.18). Det är en av anledningarna till varför studien grundar sig i lekens betydelse för 

barnens fortsatta läs- och skrivutveckling eftersom leken har en stor roll i undervisningen.  

Barn lär sig genom att vara med andra människor i sociala sammanhang (Jönsson, 2013, s.96). 

Därför undersöks vilka lekar (fri lek, pedagogisk lek) som gynnar barns literacyutveckling 

mest. Begreppet literacy behandlas i bakgrundsdelen. En annan orsak till varför studien är 

viktig är för att det finns de som argumenterar för att lek och lärande inte är likställda med 

varandra (Fesseha & Pyle, 2015, s.363). Det är en anledning till varför studien ska undersöka 

hur läraren ser på lek som en del av undervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studie är att granska lekens roll och dess påverkan på barns läs-och skrivutveckling 

i svenskämnet. Läs- och skrivutveckling likställs med literacy. Studien belyser följande frågor: 

• Vilka möjligheter skapar leken för barns literacyutveckling enligt forskare? 

• Hur förhåller sig lärare till lekens betydelse i undervisningen? 
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3. Bakgrund  

I bakgrundskapitlet behandlas studiens begrepp som behöver definieras och förklaras. 

Inledningsvis beskrivs begreppet literacy (3.1). Fortsättningsvis förklaras de teoretiska 

utgångspunkterna (3.2) och därefter beskrivs vad lek är (3.3) samt hur det kopplas till forskning 

och styrdokument (3.4).  

3.1 Literacy 

Schmidt (2017, s.1) förklarar att innebörden av literacy är att använda olika typer av texter och 

att läsa och skriva i sociala sammanhang. Texter används med olika syften, på olika platser och 

i samspel med andra människor. Syftet är att närma sig skriftspråket och skapa mening. Jönsson 

(2013, s.7) menar att barn har olika erfarenheter av literacy när de kommer till förskolan 

eftersom barnen möter literacypraktiker i olika stadier i livet. Andréasson och Allard (2015, 

s.105) förklarar vidare att begreppet idag utöver talat och skrivet språk även är symboler, 

tecken och bilder. Syftet med literacy är att förmedla ett budskap utifrån det som bearbetats.  

Schmidt och Gustavsson (2011, s. 38-39) redogör för utvecklingen av literacybegreppet; 

samhället har ändrats när det gäller nya medier som tillkommit vilket medfört att vara läskunnig 

idag inte har samma motsvarighet som läskunnigheten historiskt sett. Det ställs allt högre krav 

på att kunna avkoda de nya tecknen och symbolerna och ha förståelse av innehållet. Att ha 

kognitiva och sociala perspektiv blir då nödvändigt för att kunna skapa mening av texten. Det 

sociala perspektivet innebär att fokus riktas mot att läsaren skapar en personlig förståelse för 

innehållet och kan koppla till sina egna erfarenheter. Från ett kognitivt perspektiv läggs istället 

fokuset på avkodning och ortografisk läsning, där man ser texter och ord i form av fonem och 

grafem. Begreppet literacy har utvidgats och associeras numer med skriftspråkligt användande 

och lärande genom dessa teoretiska perspektiv.  

För att barn ska utveckla sin literacy behöver de delta i olika praktiker tillsammans med andra. 

Jönsson (2013, s. 93-96) hävdar att det finns fyra olika praktiker som barnen behöver ha 

tillgång till. De behöver få möjlighet att knäcka koden, skapa meningsfulla texter, använda 

texter och få vara textanalytiker. Barn ska knäcka både den lilla och stora koden. Den lilla 

koden består av språkliga strukturer så som mellan ljud och bokstav. Den stora koden handlar 

om att förstå en text i sin helhet. Att texter används olika beroende på sociala sammanhang. 

Barnet ska även få möjlighet att tolka texter i både skrift, bild, tal etc. Det är viktigt att ta hänsyn 

till barnets erfarenheter. Texter är skrivna efter sammanhang och därefter bestäms textens 

https://www.synonymer.se/sv-syn/associera
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struktur, ton och innehåll. Det är även nödvändigt att kunna analysera texter och förstå att 

texten skrivs från ett visst perspektiv (Jönsson, 2013, s. 93-96).  

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Litteratur i studien kopplas till två teoretiska utgångspunkter och dessa är den kognitiva teorin 

och det sociokulturella perspektivet. Teorierna beskrivs nedan.   

 

3.2.1 Den kognitiva teorin 

Den kognitiva teorin är en teori som fokuserar på tänkande och tankeförmåga. Filosofen och 

psykologen Piaget utgjorde grunden för denna teori (Imsen, (2006, s.49-50). Piaget hävdar att 

barnet utvecklar kunskap genom sin omgivning och samspel med andra (Jensen, 2013, s.63; 

Oddbjorn & Hallen, 2001, s.117). 

Begreppet kognitiv handlar om det som har med intellektuella funktioner att göra, så som 

inlärning, minne och problemlösning. Centrala delar i denna teori är därför om vad som händer 

i hjärnan när vi tänker och tar emot nya kunskaper (Imsen, 2006, s.45). Enligt Lillemyr (2002, 

s.131-132) menar Piaget att kognitiv utveckling sker genom samspel med andra människor. 

Det handlar framför allt om individens tolkning och uppfattning av omgivningen, vad man 

själv varit med om, vilka kunskaper och erfarenheter man tar med sig in i situationen. Det är 

när barnet anpassar sig till omgivningen som den kognitiva utvecklingen sker. Enligt Piagets 

teori sker utvecklingen genom två processer, adaptation och organisation. Adaption är den 

process som ökar barnets erfarenheter och kunskaper som sker när en ny anpassning görs. 

Piaget delar in dessa processer i två stadier och dessa är assimilation och ackommodation. 

Assimilation är när barnet kopplar situationen till sina gamla erfarenheter medan 

ackommodation är när barnet får nya erfarenheter och måste anpassa sig till den nya strukturen. 

Barnet behöver växla mellan både assimilation och ackommodation för att kunna utvecklas 

(Lillemyr, 2002, s.131-132). 

Barns hjärnor skiljer sig åt och tänker därför olika. Lärarens uppgift blir därmed att stimulera 

alla barn för att de ska kunna lära och utvecklas. (Oddbjorn & Hallen, s. 251) skriver att barn 

kan ses som en växt. Om läraren ger barnet den näring, omsorg och möjlighet till att växa så 
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kommer den göra det av sig själv. Det kan kopplas till läroplanen där det står att undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2018, s.6). 

 

3.2.2 Det sociokulturella perspektivet 

För det sociokulturella perspektivet är Vygotskij företrädare och han lyfter fram att lärande är 

beroende av de tidigare erfarenheterna som barnen har. Att bygga vidare på deras erfarenheter 

och utnyttja barnens intressen har en betydande roll för att skapa meningsfullt lärande. Utifrån 

Vygotskijs teori har den senare utvecklats av andra forskare och teoretiker, bland annat av den 

svenske företrädaren Säljö. Säljös främsta fokus är språket och dess roll i lärandeprocessen, 

där han vill synliggöra hur man skapar struktur och förutsättningar för lärarande genom det 

kommunikativa. Han menar att vi tolkar, jämför och upplever erfarenheter genom språket 

(Alexandersson & Swärd, 2015, s.3-4). 

 Vygotskij (refererad i Lillemyr, 2002, s.147-149) menar att glädje och regler är viktiga 

kännetecknen för en lek, där barn själva tar kontroll och skapar en imaginär situation. 

Utförandet av den roll som barnet tar i leken samt hur den samspelar med andra i situationen, 

leder till att reglerna kommer till uttryck. I leken behöver barn handskas med att motstå sina 

behov och impulser, trots att en person som inte är involverad i leken kan uppleva det som att 

barn är fria och impulsiva i sina handlingar. Det kan innebära att ett barn i en leksituation 

motstår att äta godis, då leken kräver det, även om barnet vanligtvis uppskattar att äta det. 

Beroende på vilken lek de är involverade i behöver de ta sig an en roll. Barn får en inre mening, 

där de även får grepp om sociala regler och normer eftersom rollen kräver det. Vygotskijs syn 

på leken innefattar även betydelsen av upplevelser som han menar är grundläggande för leken. 

De erfarenheter som barn bär med sig fördjupar deras verklighet men väcker även fantasin. 

Fantasin är en process som involverar känslomässiga och intellektuella aspekter vilket är det 

som vanligtvis synliggörs i barns lek.  

 

3.3 Vad är lek? 

Andersson och Selinder (2013, s.21-23) skriver att leken är en ständig kommunikation även 

om barn inte konkret pratar med varandra. Leken kan ses som något barn själva styr över men 

det kan även vara en lärare som bestämmer och styr leken.  Idag knyter vi ihop lek och lärande 

till en och samma process, vilket är en del av barns utveckling. Dock har lek och lärande 
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tidigare inte kopplats ihop utan har setts som två skilda komponenter. Leken skulle vara fri och 

lustfylld utan några krav. 

Piaget har olika kriterier för vad en lek är. Han beskriver leken som något som utförs för barnets 

egna skull och att det är något lustfullt. Barnet upplever glädje under lekens gång och leken är 

spontan och konfliktfri. Med det menas att barn som leker inte tar konflikter på allvar utan att 

det bara är en lek (Jensen, 2013, s.69). Genom leken får barn möjligheter att utforska sin 

omvärld och utvecklas då även socialt, motoriskt och intellektuellt. Leken skapar tillfällen för 

barn att använda sin inlevelseförmåga och sin fantasi eftersom de får bearbeta och ta tillvara 

på sina upplevda kunskaper och tidigare erfarenheter (Näslund och Hedback, 2015, s.2). 

Fesseha & Pyle (2015, s.362) skriver att begreppet lek inte kan beskrivas som en enda funktion 

utan att lek kan definieras på flera olika sätt. 

Leken påverkas av vad det finns för rekvisita att tillgå men även hur miljön är utformad. Miljön 

är en förutsättning för att leken ska kunna ske och kan göra att barn tar initiativ till att börja 

leka med varandra. Att ha soffor att sitta på, runda bord och fria golvytor kan vara en inbjudan 

till lek. Det betyder att lokalerna behöver vara anpassade för en skapande verksamhet 

(Andréasson och Allard, 2015, s.54-56). I läroplanen för förskoleklass står det att “i 

undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika 

identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera” (Skolverket, 

2018, s.18). I kommenterarmaterialet för förskoleklass står det att leken ger möjlighet för 

eleverna att skapa goda relationer. Eleverna behöver kunna samarbeta och ha förståelse för 

turtagning och andra regler (Skolverket, 2016, s.9). 

 

3.3.1 Fri lek 

I den fria leken får barn själva bestämma vad leken ska innehålla och därmed vilka regler som 

lyder (Lillemyr, 2002, s.50). Tullgren (2004, s. 67) menar att barn väljer den fria leken utefter 

sina intressen och tidigare erfarenheter. Nyström och Roth (2014, s.9) skriver att miljön är en 

viktig faktor för den fria leken eftersom den påverkar barns lust att leka. I den fria leken har 

därmed barnen kontroll och väljer fritt utan någon inblandning från en vuxen (Pyle, Prioletta, 

Poliszczuk, 2017, s.121). Läraren kan däremot delta när barn leker fritt och erbjuda dem 

lärandesituationer i meningsfulla sammanhang (Andréasson och Allard, 2015, s.98). 
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3.3.2 Pedagogisk lek 

Pedagogisk lek är motsatsen till den fria leken. Leken är styrd och planerad av vuxna och det 

finns ett syfte med aktiviteten. Denna typ av lek innebär att lärare ingriper eller själva deltar i 

leken (Nyström & Roth, 2014, s. 2). Lillemyr (2002, s.256-258) menar att lärarens roll är att 

skapa förutsättningar för barn att kunna utvecklas och få leken till att bli ett lärtillfälle. Den 

pedagogiska leken ska bidra till att barn socialiserar sig och kan leka med andra. Andréasson 

och Allard (2015, s. 101) hävdar att lärarens styrning av leken kan vara planerad och medveten 

men också kan vara spontan.  

 

3.4 Lekens roll utifrån styrdokumenten 

Läroplanen för förskoleklassen (Skolverket, 2018, s.7) för fram att lek, skapandet och 

undersökandet är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Det är främst i de tidiga skolåren som 

lek har betydelse för barns lärande och utveckling. Skolan ska arbeta för att barn under 

skoldagen ska vara fysiskt aktiva. Genom lek får barn tillsammans med andra använda sin 

fantasi och förmågor till att utforska omvärlden. I det centrala innehållet för förskoleklass 

(Skolverket, 2018, s. 18-21) står det att barn ska skapa olika estetiska uttrycksformer vid lek, 

bild, musik, och drama. Där kan det läsas att barn ska lära sig om normer och regler genom 

exempelvis lek och spel. I förskoleklassen ska barn få möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften. I det centrala innehållet 

står det dessutom att de ska ges tillfälle att samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna 

tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för dem, till exempel etiska 

frågor och vardagliga händelser  
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4. Metod 

I följande kapitel behandlas studiens informationssökning (4.1). Därefter i (4.2) tas kriterierna 

för inklusion upp. I urvalet (4.3) sammanställs våra sökta publikationer i en tabell. 

Avslutningsvis presenteras materialanalys (4.4) där det analyserade materialet sammanfattas.  

  

4.1 Litteratursökning  

Den första litteratursökningen gjordes i söktjänsten ERIC. Det gjordes för att hitta 

internationell forskning om det valda ämnet. I sökningen användes även Thesarus för att få en 

mer specifik sökning på det material som eftersöks. Sökord som var relevanta: play And 

literacy. Andra sökord var: play AND literacy AND (early childhood education OR preschool 

education) peer reviewed, årtal 2005-2018. Sökorden kombinerades med varandra för att 

variera sökningarna. Denna sökning ledde till 30 träffar på publikationer. Att det framkom 30 

träffar anses som positivt och tyder på att lek är beforskat. Med materialet och hjälp utifrån 

styrdokumenten ska studien inriktas på lekens roll i förskoleklass och vad den har för betydelse.  

På SwePub användes svenska ord så som lek* betydelse*. Vid sökning på lekens betydelse* 

blev antalet träffar 10. Dessa var sekundärkällor från studenter som skrivit uppsatser på sina 

högskoleutbildningar. Det var vid det tillfället som bidrog till att kedjesökningar började 

användas för att hitta primärkällorna. Det var via kedjesökningen samma forskare återfanns. 

Två av dessa namn var Carina Fast och Angela Pyle, vars namn sedan användes för vidare 

sökning till andra källor. Google Scholar är en annan söktjänst som använts. Vid sökningen på 

literacy and play blev antalet träffar 1460. I Google Scholar kan även svenska ord användas 

eftersom det finns svenska artiklar att hitta under denna databas. Av de sökningar som gjordes 

gav söktjänsten ERIC bäst resultat. Där hittades tidskriftsartiklar som uppnådde våra kriterier 

för inklusion.  

 

4.2 Kriterier för inklusion 

Anledningen till att de valda källorna medtogs är för att de innefattar de kriterier som behövts 

uppfyllas. Det första kriteriet var att materialet ska innehålla lek och dess betydelse för barns 

fortsatta literacyutveckling. Det andra kriteriet var att materialet noggrant skulle granskas för 

att få så aktuell och ny forskning som möjligt. Anledningen till det är att forskningen kan ha 
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ändrats och det är viktigt att hålla sig till den uppdaterade forskningen. Det är extra intressant 

i dagsläget eftersom förskoleklassen numer är obligatorisk och innefattar mycket lek i 

läroplanen (Skolverket, 2018, s. 18-21). Det tredje kriteriet var att hitta primärkällor för att få 

en så sann utgångspunkt som möjligt. Vid de tillfällen som sekundärkällorna dykt upp har 

kedjesökningar många gånger använts.  

 

4.3 Urval 

Här presenteras den analyserade litteraturen som valts fram efter informationssökning.   

Författare Publikationstyp Titel Årtal Land 

Botö, K. Licentiatuppsats Litteracitetsaktiviteter i 

skärningspunkten mellan 

lek och undervisning i 

förskola och förskoleklass 

2018 Sverige 

Colliver, Y.  

Arguel, A.  

Tidskriftsartikel Following in our 

footsteps: how adult 

demonstrations of literacy 

and numeracy can 

influence children’s 

spontaneous play and 

improve learning 

outcomes  

2016 Australien 

Einarsdottir, J. Tidskriftsartikel Play and Literacy: A 

Collaborative Action 

Research Project in 

Preschool 

2012 Island 

Fesseha, E. 

 Pyle, A.  

Tidskriftsartikel Conceptualising play-

based learning from 

kindergarden teachers´ 

perspectives 

2016 Kanada 

Fast, C. Doktorsavhandling Sju barn lär sig läsa och 

skriva.  

Familjeliv och 

populärkultur i möte med 

förskola och skola 

2007 Sverige 

Moon, K. 

Reifel, S. 

Tidskriftsartikel Play and Literacy 

Learning in a Diverse 

2008 USA 
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Language Pre-

kindergarten Classroom  

Nilsson, M. 

Ferholt, B. 

Lecusay, R. 

Tidskriftartikel The playing-exploring 

child’: Reconceptualizing 

the relationship between 

play and learning in early 

childhood education 

2017 Sverige 

Tullgren, C. Doktorsavhandling Den välreglerade friheten: 

att konstruera det lekande 

barnet 

2008 Sverige 

Pyle, A. 

Prioletta, J. 

Poliszkzuk, D. 

Tidskriftsartikel The Play- Literacy 

Interface in Full-day 

Kindergarden Classroom 

2017 USA 

Williams, P. Doktorsavhandling Barn lär sig av varandra: 

Samlärande i förskola och 

skola 

2001 Sverige 

 

4.4 Materialanalys 

En litteraturstudie har genomförts där vetenskapliga artiklar, avhandlingar och en 

licentiatuppsats som behandlar lekens roll för läs- och skrivutveckling har bearbetats. Material 

som granskats i studien består av sex vetenskapliga artiklar, en licentiatuppsats och tre 

doktorsavhandlingar. Materialet har analyserats på olika sätt. Vid sökningar på lek i 

databaserna framkom artiklar som endast behandlade ämnet lek och inte knöt det till lärande. 

Sökningarna som gjorde riktades in på barn i den tidiga skolåldern, det vill säga F-3. Däremot 

ledde sökningarna även till lek på förskola. Förskolan är en del av processen innan de tidiga 

skolåren och därför har även det materialet valts att användas så länge innehållet kunde kopplas 

till studiens frågeställningar.  

Det framtagna materialet har sedan analyserats genom att besvara litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Frågor som användes för att analysera materialet var: 

• Beskriver materialet hur leken gynnar barns literacyutveckling? 

• Handlar materialet om barn i tidiga skolår? 

• Beskriver materialet hur läraren ser på lek som en del i undervisningen? 
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5. Resultat 

Litteraturstudiens resultat behandlas i följande kapitel. Under rubriken 5.1 presenteras lekens 

betydelse för literacyutveckling. Underrubrikerna 5.1.1 och 5.1.2 behandlar den fria leken 

kontra den pedagogiska lekens roll i undervisningen. Därefter belyser rubriken 5.2 vikten av 

lek i förskoleklass. Den sista rubriken 5.3 beskriver lärarens syn på lek i undervisningen.  

 

5.1 Lekens betydelse för literacyutveckling 

Leken har en viktig roll när det kommer till att få barn att lära sig att skriva och läsa. Läs- och 

skrivutvecklingen startar i tidig ålder och pågår hela livet. Anledningen till att barn börjar 

utveckla sin läs- och skrivförmåga är just för att det finns behov att kunna kommunicera med 

varandra (Botö, 2018, s.7). Williams (2001, s.36) förklarar att leken är ett utmärkt sätt för barn 

att lära sig av varandra. Om man ser lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv är det 

omgivningen och samspelet med andra människor som leder till utveckling. Här kan barn ta 

till vara på varandras kunskaper och erfarenheter. Ett barn som umgås med en kamrat som 

kommit längre i utvecklingen kan klara av situationer som egentligen ligger bortom sin egen 

förmåga. Det är det som kallas för den proximala utvecklingszonen. En anledning till att de lär 

sig så lätt av varandra är för att de kommunicerar på samma nivå och därmed förstår varandra. 

Barn lär sig genom att kommunicera och imitera tillsammans. Imitation är ett tydligt tecken på 

att deras utvecklingsprocess är i rörelse. Genom lek får barn dessutom möjlighet att träna och 

utveckla sitt språk (Willams, 2001, s.36). 

I kursplanen för svenska kan följande läsas:     

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2018, s. 257) 

Tullgren (2004, s.16) hävdar att socialisationsprocessen är en viktig del i barnets utveckling. 

Barnet lär sig att förstå omgivningens normer, värderingar och handlingsmönster. Barnet blir 

dessutom nyfiken och har lust att utforska sin närhet. Williams (2001, s.34) skriver att kognitiva 

konflikter är en del av lärandet. Barnet tvingas ta någon annans perspektiv eftersom de inte 

håller med varandra. I dessa situationer får barnet träna på att förhålla sig till andra, visa respekt 

och behärska sin känslighet.  
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Vygotskijs teori (refererad i Einarsdottir 2012, s.96), om lek och literacy är den främsta inom 

ämnet och är den som vanligtvis tillämpas inom skolan. Vygotskij ansåg att lek är en betydande 

del i barns tidiga år och även är en viktig del i deras lärande och utveckling. I leken får barn 

vara involverade i en situation som är betydelsefull för dem och som skapar mening. Hans 

efterföljare inom teorin hävdar att barns låtsaslek har ett stort inflytande på den tidiga 

literacyutvecklingen. Det är genom aktiviteten barn får uttrycka sig med muntlig 

kommunikation och använda sin fantasi. Efterföljarna menar därför att det bidrar till att barn 

får möjlighet att skapa förutsättningar för nödvändiga färdigheter för att läsa och skriva. För 

små barn kan lek även resultera i att de förstår syftet med att läsa och skriva men också att öva 

sina skriv-och läsförmågor i ett meningsfullt sammanhang. Pyle, Prioletta och Polisizuk (2017, 

s.118) lyfter också fram vikten av barns lärande genom lek. Barn utforskar, experimenterar och 

konstruerar kunskap vilket bidrar till att de utvecklas i sitt lärande och i sin språkutveckling. I 

lek avancerar barn sina tidigare muntliga förmågor, får ett utökat ordförråd och skapar en bättre 

förståelse för språket. Lek har visat sig ge möjligheter för barn att förstå kopplingen mellan det 

skriftliga språket och det talade språket och att det främjar deras literacyutveckling på flera 

sätt. I lek konkretiseras kopplingen mellan objektet och symboler och de får en förståelse hur 

de kopplas samman. Fast (2007, s.40) menar att barn kan behöva de vuxnas hjälp för att ”läsa 

bilder”. I många fall tror vuxna att barn endast behöver hjälp med den skrivna texten eftersom 

de förstår bildernas språk själva. Forskning betonar vikten av bilden som symbol för barns läs- 

och skrivutveckling. Det är ofta med hjälp av bilden barnet kan skapa mening till texten.  

 

5.1.1 Vikten av en god lekmiljö 

Lekmiljön spelar en stor roll när det gäller möjligheter och det har visat sig att när lek, 

literacyutveckling och en god miljö samspelar skapar det goda förutsättningar för lärande 

(Einarsdottir, 2012, s.96-97). En god miljö i klassrummet med böcker, skrivmaterial och annat 

läs-och skrivmaterial stimulerar barns literacyanvändning. Det kan bidra till att barn får 

värdefulla erfarenheter av att skriva och deras förmåga att berätta utvecklas. Einarsdottir (2012) 

hävdar att barns literacyutveckling har ökat markant när läs-och skrivmaterial har placerats på 

lekplatser i förskolor. Andra studier har visat att en vuxens närvaro i en lekmiljö med skriv- 

och läsmaterial är avgörande för barns literacyutveckling. I leken använder de sig av materialet 

mer och literacyutvecklingen gör framsteg när lärarna närvarar och stöttar i leken. Att som 

vuxen uppmärksamma och vara lyhörd för barns handlingar i leken är det viktigaste stödet 
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(Einarsdottir, 2012, s.96-97). När barn själva får vara delaktiga i leken engagerar de sig i 

literacyaktiviteter och skapar därmed meningsfulla leksituationer (Botö, 2018, s.26). 

Bostadsområdet är en miljö där barnet kan närma sig skriftspråket. Hur det ser ut där barnet är 

ute och leker och vägen till skolan har stor betydelse. Det kan handla om reklam, gatuskyltar, 

namn på affärer och graffiti etc (Fast, 2007, s.69). Det flesta barn möter olika typer av texter 

både hemma och i skolan. Att känna igen text, såväl en bild som skrift, kan vara ett första steg 

till begynnande medvetenhet om skriftspråket. Barn gissar och får bekräftelse från sin 

omgivning, jämför ord och bokstäver med varandra. Det är grunden för den fonologiska 

medvetenheten som i sin tur lägger grunden för att förstå sambandet mellan bokstäver och ljud 

(Fast, 2007, s.71).  

 

5.1.2 Den pedagogiska leken 

Pyle et al., (2017, s. 118-119) hävdar att den pedagogiska leken har visat sig stödja barns läs- 

och skrivutveckling. Läraren är involverad i denna typ av lek och stöttar dem i deras lärande. 

Lärarens roll blir att utveckla barns lärandeupplevelser i leken och stödja deras fortsatta 

utveckling. I den pedagogiska leken styr läraren vilken riktning leken ska ta och ger den 

struktur med hjälp av material som böcker och skrivmaterial som kan engagera barn och 

utveckla deras literacy. Även Botö (2018, s.7) menar att lärarnas roll är betydelsefull eftersom 

de kan leda in barn till läs och skrivaktiviteter utifrån deras eget intresse och erfarenheter. Det 

gör att det skapas en gemenskap. Förskoleklassens undervisning ska grunda sig på lek eftersom 

det gör barn nyfikna och gör att de får lust till att utforska och lära sig. Det ska finnas både fri- 

och pedagogisk lek i undervisningen eftersom båda delar stärker barns utveckling. Fast (2007, 

s.138) hävdar att lärarens syfte är att utveckla barns literacy och ge goda förutsättningar för 

leken. Hon ger exempel på hur lärarna kan arbeta för att öka barns förståelse för språket. När 

barnen har lekt färdigt och ska plocka in sina leksaker har läraren ordnat två olika lådor med 

ordbilder där leksakerna ska förvaras. En låda med sandleksaker och en låda med 

vattenleksaker. Läraren har förklarat för barnen att det inte får komma sand i vattnet. Även om 

barnen inte kan läsa, så lär de sig ordbilder. Barnet kan även gå ett steg längre och dela upp 

ordet i fonem och morfem samt lyssna på hur bokstäverna låter och hur de ser ut. Barnet kan 

då koppla och jämföra med andra ord. Barnens namnskyltar är ett annat exempel på när den 

kopplingen kan ske. Barnen jämför sina namn med varandra, vilka bokstäver som är lika och 

vilka som skiljer sig åt (Fast, 2007, s.138).  
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Att ha en god lekmiljö som inkluderar läs- och skrivmaterial har visat att det inte är tillräckligt 

för barns läs- och skrivutveckling. Lärarens engagemang och närvaro i leken har visat sig vara 

fördelaktigt för barns utveckling eftersom läraren kan skapa en lek som har en målinriktning. I 

det lekfulla sammanhanget kan läraren hjälpa barn med hur fonem uttalas samt träna på att läsa 

och skriva (Pyle et al.,2017, s.125). Lärarens roll blir att uppmärksamma och uppmuntra barns 

lekande vid dessa tillfällen för att skapa ett positivt klimat (Tullgren, 2004, s.90). Läraren kan 

hjälpa barn i olika leksituationer för att de ska utmanas i den proximala utvecklingszonen. I 

den pedagogiska leken kan läraren forma miljön och skapa ett klimat där det är naturligt att 

hjälpas åt och samarbeta. Det kan de göra genom att forma klassrummet och dess material på 

ett visst sätt. För att barn ska introduceras i skriftspråket kan även texter och skyltar finnas i 

klassrummet. Barn ska känna behov och lust att själv kunna läsa. Lärarens roll är att skapa 

förutsättningar för utveckling och det sker genom att ta till vara på barns kreativitet och lust att 

upptäcka. Det kan ge barnet möjlighet att själv undersöka och experimentera. När barnet själv 

får undersöka skapas en mening för lärandet (Williams, 2001, s. 29-33).  

 

5.1.3 Den fria leken 

Tullgren (2004, s.16-18) hävdar att låtsaslek är en typ av lek som infaller i äldre förskoleålder, 

det vill säga 4-5 årsåldern och anses bidra till barnets utveckling. Barnet får tillfälle att leka 

utifrån sin egen fantasi och träna på nödvändiga situationer, vilket är av stor betydelse från 

inlärningssynpunkt. Leken blir ett sätt för barn att känna sig vuxna och klara sig själva. Barnets 

intresse och engagemang styrs av vilken aktivitet som utförs. När lek känns rolig för barn blir 

de även aktiva och kreativa vilket är en förutsättning för att positivt lärande (Tullgren, 2004, 

s.62). Även Colliver och Arguel (2016) belyser vikten av att ha barns intressen som 

utgångspunkt i leken. I barnens fria lek har det visat sig att det mest fördelaktiga i de yngre 

åren är att tillåta dem att utgå från sina intressen. I skolans tidiga år är det därmed viktigt att ha 

en lekbaserad undervisning (2016, s.1094) där frihet och den inre motivationen är grunden för 

det tidiga lärandet (2016, s. 1103).  

Pyle et al. menar att den fria leken har en betydande roll för barns kognitiva, sociala och 

emotionella utveckling men också för deras språk. Den fria leken har visats stödja barns 

utveckling och deras lärande. Barn är de som planerar och styr leken med lite inflytande från 

vuxna. Det bidrar till att barn får erfarenheter och ökade kunskaper om språket. I leken 

praktiseras deras språkkunskaper med andra, till exempel via berättande och i den dramatiska 
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leken, vilket utvecklar deras språk (2017, s.118). Genom den fria leken lockas barn till att 

utforska aktiviteter de själva tycker är roligt. Aktiviteten som utförs hjälper barn att utveckla 

färdigheter och kunskap som är värdefulla för dem. Den fria leken blir på så sätt ett alternativ 

till när en lärare styr leken då barn på egen hand stärker sitt kunnande (Nilsson, Ferholt, 

Lecusay, 2018, s.232). I ett exempel som Botö (2018, s.26) nämner framkommer det att barnen 

tycker det är roligt att leka när de själva får vara delaktiga och engagerade. Det kan vara när 

barnen själva visar upp något de skapat eller byggt och skriver skyltar till. När läraren istället 

gav dem instruktioner och uppmanade dem att göra samma sak, såg barnen inte längre det som 

en lek utan som ett arbete. 

Moon och Reifel (2008, s.57 menar att fri lek inte betyder att det inte finns något syfte bakom 

det. Läraren kan ha förberett leken innan med exempelvis olika leksaker och material som 

barnen förhoppningsvis blir intresserade av att testa och utforska. Barnen får bekanta sig med 

olika material. Det är gynnsamt för lärare att observera barnen under den fria leken eftersom 

det blir ett sätt att förstå hur barnet tänker i olika situationer. Läraren kan även upptäcka barnens 

utveckling under tid. Läraren kan underlätta den fria leken genom att tillhandahålla rekvisita 

för att barnen ska få en berikad miljö där de får möjlighet att agera därefter. Barnen lär sig 

också att förstå vad materialet används till. Det är genom leken läraren skapar förståelse om 

vilket område barnen behöver ha hjälp med för att kunna växa som människa. Med 

observationerna kan läraren till nästa tillfälle planera undervisningen för ett speciellt syfte 

(Moon och Reifel, 2008, s.57).  

Moon och Reifel (2008, s.55–56) beskriver leken som en kreativ och rolig aktivitet där barn 

får ta del av ett naturligt lärande. Barn lär sig av sociala interaktioner. Det är genom leken som 

barn känner sig bekväma i sin miljö och omgivning. En annan anledning till att leken har så 

pass stor roll i barns tidiga skolår är för att den främjar vänskap. Barn får träna på att prata och 

lyssna på varandra och det är i dessa situationer deras ordförråd utvidgas (Moon och Reifel, 

2008, s.55–56). Tullgren (2004) instämmer i att barn behöver leka fritt för att lära sig styra och 

ta ansvar för sina egna handlingar. När barnet kommunicerar med andra ökar deras 

självkännedom och de blir mer trygga i sig själva. Genom lek lär de sig att kontrollera sin kropp 

och sina tankar. Barnet tränas också i att uttrycka sina känslor verbalt vilket leder till en 

fördjupad förståelse för både sig själv och andra. De lär sig att visa hänsyn och respekt för 

andra, att man måste lyssna på sin kompis på ett förstående och empatiskt vis. Det kommer 

leda till en förmåga att lösa konflikter på egen hand (2004, s. 41). 
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5.2 Lärarens syn på lek i undervisning 

I en studie av Moon och Reifil (2008, s.56) deltog en lärare vid namn Joyce som arbetar med 

barn mellan 1-6 år på en förskola. Hon anser att lek är det bästa sättet för barn att utveckla 

kunskaper för att skapa och uppleva världen. Hon tycker att lek är ett utmärkt verktyg att 

använda sig av i undervisningen eftersom barnen upplever det roligt och vill lära sig. Lek bidrar 

även till en naturlig miljö där barn känner sig trygga. Hon hävdar därmed att barn blir mer 

sociala och börjar prata med varandra. Det leder i sin tur till att barn får träna på att prata och 

lyssna på varandra vilket ökar barnens ordförråd. Barn lär sig av varandra. Lek är en god och 

avslappnad inlärning där fokus inriktas på att utveckla läs och skrivutveckling till kommande 

skolår (Moon och Reifel, 2008, s.56).    

I Fesseha och Pyles (2016, s. 366–367) studie visar resultatet att 91 procent av lärarna är 

överens om att lek är en del av deras undervisning. I studien deltog 69 grundskollärare och de 

menar att lek kan utföras på flera olika sätt och att det är viktigt att vara medveten om det som 

lärare. Lärarna ser lek som en positiv del i barns lärande. Lärarna definierar begreppet ett 

lekbaserat lärande som en utveckling på sociala färdigheter. Barn utvecklar även språk- och 

kommunikationsförmåga. De lär sig att tänka logiskt och även att lösa problem på egen hand. 

Barn får lära sig att samarbeta i grupper. Lärarna menar dessutom att lek gör barn motiverade 

och att drivkraften tydligt syns hos dem. I lekens styrs barn av sin egen vilja utan tvång från 

vuxna. Det bidrar till att stress och krav på barnen minskar. Resten av lärarna fick förklara 

varför lek inte har använts effektivt. Många deltagare i studien uttryckte att lek inte hinns med 

och att ljudnivån blir hög under tillfällena. De ansåg också att det tog mycket tid att planera lek 

och inte fick det lärandesammanhang som de eftersträvade. En annan orsak var att lärarna ansåg 

att det var brist på lokaler och utrymme för barn samt att det inte fanns det material som de 

hade behövt för att kunna utföra aktiviteterna. Det berodde till största del på den bristande 

ekonomi som rådde på skolorna. Ett annat argument var att lärarna hade fullt upp med annat, 

så som att planera resten av undervisningen, bedöma och dokumentera (Fesseha och Pyle, 

2016, s. 370–371).  

Pyle et al. (2017, s.119–120) instämmer att synen på lek som en del i undervisningen skiljer 

sig åt hos lärarna. Forskning har även visat att beroende på vilket synsätt läraren har på lekens 

betydelse påverkar det inflytandet och genomförandet av lek i klassrummet. Det finns lärare 

som anser att lek är betydande för barns lärande och deras utveckling. Med det synssättet har 

lärarna ett lekbaserat förhållningssätt där barnen engageras och får vara aktiva samtidigt som 
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lärarna leder barnen till läs- och skrivfärdigheter genom instruktioner. De anser att det är 

nödvändigt att läraren närvarar under aktiviteten och finns där som stöd. I klassrummet 

använder sig även lärarna av både mer barninriktade lekar men även av lekar som gör att barnen 

får möta färdigheter som att läsa och skriva.  

Det finns å andra sidan lärare som skiljer på lek och lärande. Istället menar de lärarna att lek är 

väsentlig för barns sociala och emotionella utveckling men inte för lärandet. I leken väljer 

lärarna att inte involveras i barnens lek eftersom de anser att det skulle störa och distrahera 

barnen. När lärarna använder sig av lek i skolan är det främst den fria leken som barnen får 

leka och där lärarengagemanget är ytterst litet (Pyle et al.,2017, s. 119–120). Vidare menar 

Pyle et al. (2017, s. 124–125) att lärare som separerar lek och läs- och skrivutveckling inte har 

ett klassrum som inkluderar literacymaterial. Barnen i klassrummen fick därför ingen möjlighet 

att använda läs- och skrivmaterial i sina lekar. I de klassrum där lärarna istället valde att ha 

lekmiljö som inkluderade literacymaterial visade det däremot att barnen tog initiativ till att läsa 

och skriva i leken. Genom att ha en god lekmiljö främjas även barnens literacyutveckling 

eftersom de sedan valde att använda läs-och skrivmaterialet i andra sammanhang utöver leken.  

I en studie av Einarsdottir (2012, s. 105–106) framkommer det också att lek och lärande 

vanligtvis inte ses som sammankopplade och att lärarrollen skiljer sig åt beroende på om de ser 

aktiviteten som en lek eller lärande. De lärarna som deltog i studien använde sig av både fri lek 

och mer strukturerade lektioner i undervisningen. I de strukturerade lektionerna låg fokus på 

att barnen skulle utveckla en fonologisk medvetenhet och literacy med syfte att barnen ska 

förbereda sig inför årskurs 1. Under forskningsperioden fick lärarna i uppdrag att läsa sig in på 

ämnet och även delta i diskussioner om förhållandet mellan lek, en god lekmiljö och literacy. 

När de sedan återgick till verksamheten och använde lek i undervisningen började de att 

observera och stötta barnen under lekens gång. I barnens lekmiljö placerades det även ut skriv- 

och läsmaterial som kunde gynna deras literacyutveckling. Enligt lärarna resulterade det i att 

literacyaktiviteterna ökade kraftigt i barnens lekar. Lärarna i studien ändrade sitt arbetssätt och 

förberedde leken på ett nytt sätt. De blev mer delaktiga i aktiviteten och lekmiljön förnyades 

med mer användbart material.  

Einarsdottir (2012, s. 105–106) förklarar vidare att trots denna förändring i undervisningen 

upplevde lärarna att deras syn kring lek inte hade förändrats under projektet. Det hade istället 

stärkt deras tidigare tankar om att lek har en betydelse för barns lärande men de såg inte behovet 

att ändra deras arbetssätt. Einarsdottir menar att det visar på lärarnas osäkerhet kring 
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literacyutveckling genom lek eftersom deltagarna i studien sedan valde att inte stödja lek som 

har inflytande av literacy. Den traditionella synen att lek ses som tilltalande för barnen och är 

styrt av dem, medan arbetet är styrt av vuxna med mer svårigheter, fortsätter vara ett starkt 

synsätt. Lärare väljer många gånger att förlita sig på den formella undervisningen och 

underskattar läsupplevelserna barnen får genom informella aktiviteter. I början av Einarsdottirs 

(2012, s. 105–106) studie visade det sig att grundskolans formella undervisning även haft 

inflytande på förskolan. Istället för att integrera literacy i en lekbaserad undervisning använde 

förskolan istället grundskolans formella lektioner och metoder för barns literacyutveckling.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den fria och den pedagogiska leken är betydande 

för barns literacyutveckling. Utifrån resultatet har det visat att barns lek kan bidra till att de 

närmar sig skriftspråklighet. När barn leker får de möjligheter att kommunicera och i sin tur 

utveckla sitt språk och ordförråd. Lek bidrar även till trygghet där de får lära känna sig själva 

och andra i gruppen. Hur lekmiljön är utformad är en stor faktor till hur barnen utvecklas och 

vilken lek som kan skapas utifrån den. Beroende på vilket synssätt läraren har på lek och dess 

möjligheter, utformas miljön på olika sätt. Det råder delade meningar om lek kopplas samman 

med lärande. Det finns studier där leken är en självklarhet för lärande medan andra studier visar 

att de separeras åt.  
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens metod och resultat. Under kapitel 6.1 behandlas 

metoddiskussionen och kapitel 6.2 diskuteras studiens resultat. I kapitel 6.3 tas avslutningsvis 

idéer och resonemang upp om fortsatt forskning kring ämnet.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Den nationella och internationella forskningen är väsentlig för studien eftersom lek 

förekommer runt om i hela världen. Därav har sökorden som använts i de olika databaserna 

varit både svenska och engelska ord. De engelska sökorden gav ett utvidgat område för det 

valda ämnet, vilket gjort att det använts mycket material på engelska. Det kan vara en svaghet 

i studien eftersom översättningen kan ha blivit inkorrekt. Däremot har de svenska texterna varit 

till hjälp att förstå att det engelska och svenska materialet säger detsamma, vilket har stärkt 

innehållet. En svaghet med internationell forskning kan vara att den är svår att överföra till den 

svenska skolan. Flera av de engelska artiklarna som analyserats har sitt ursprung från 

Australien, USA och Kanada. Då skolsystemet skiljer sig åt kan det bli en svårighet att jämföra 

de olika länderna med varandra.  

En styrka med litteraturstudien är att forskningen är relativt ny, vilket tyder på att lek är ett 

aktuellt område inom skolan idag. Av de tio vetenskapliga publikationerna som studien består 

av är sex av dem publicerade inom de närmsta tio åren. Trots att det kan ha hänt mycket inom 

forskningen på tio år kan publikationerna ändå ses som aktuella.  

Grundtanken var att inrikta studien mot åldersgruppen F-3 men under studiens gång gavs en 

insikt om en begränsning då sökningarna inte ledde till barn i den tidiga skolåldern. Istället gav 

det många träffar på tiden före skolan, det vill säga förskola och förskoleklass. Det sågs som 

en fördel då studiens syfte är att belysa hur lek kan gynna barnen i deras läs-och 

skrivutveckling. Eftersom förskoleklass numer är obligatorisk var det extra intressant att se vad 

lek kan tillföra innan barnen börjar skolan. Lek har en stor roll i förskoleklassens läroplan och 

som lärare behövs förståelse för hur lek på olika sätt gynnar barnen.  

I materialet har samma forskare återkommit i flera av publikationerna. Det kan ses som en 

svaghet då resultatet kan bli detsamma och därav inte ge en övergripande bild över området. 

Dock har forskarna som funnits i flera publikationer utgått från olika perspektiv vilket har 

bidragit till en djupare förståelse och därmed har syftet kunnat besvaras.   
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Tidigare erfarenheter av både lek och lärarens perspektiv på att inkludera det i undervisningen 

kan ha påverkat det analyserade materialet till studien. Uppfattningen var att lek inte var något 

som prioriterades i undervisningen. Hos skribenter fanns därför en inställning till att forskning 

skulle påvisa liknande resultat.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

En tydlig reflektion som gjorts är att lärarens syn på lek har en inverkan på hur lekmiljön är 

utformad. De lärare som ser lek som en betydelsefull aktivitet för lärande väljer att använda 

material som kan gynna barnens literacyutveckling. Dessa lärare har ett syfte med leken, 

oavsett om det är fri eller pedagogisk lek. I resultatet framgick det även att det finns lärare som 

skiljer på lek och lärande. Det innebär att dessa lärare inte utformar miljön på ett sätt som 

gynnar barnens literacyutveckling. Skribenterna anser att det råder en bristande kunskap hos 

de lärare som inte förstår vad lek kan tillföra hos barnen. Lärare ser inte lek som en möjlighet 

till lärande utan något som endast är roligt för barnen. Liknande synsätt har uppmärksammats 

på olika skolor i samband med den verksamhetsförlagda utbildning (VFU). En erfarenhet 

därifrån är att många lärare anser att barnen inte behöver leka på lektionstid eftersom de leker 

på rasterna. Det betyder även att rektorer behöver ha kunskap om lekmiljöns betydelse och 

kunna planera budgeten, då resultatet visade att bristen på lokaler och material var en anledning 

till att lek inte användes i undervisningen. Erfarna och nyutbildade lärare bör ha förståelse om 

vikten av lekens betydelse i undervisningen. Att ha en kunskap om både vad den fria och den 

pedagogiska leken kan bidra med och att dessa kan kombineras är en styrka i lärarrollen, inte 

minst för att kunna möta barn efter deras erfarenheter, behov och kunskapsnivå. Det är även 

viktigt för lärare att ha förståelse för att barnen kommer till skolan med olika förutsättningar 

eftersom mycket handlar om vad barnen tidigare erfarit.  

I resultatet har det framkommit att lek gör barn delaktiga och engagerade. Skribenterna anser 

därför att lek är en aktivitet där alla barn kan delta i oavsett språkförmåga. Det finns fördelar 

med att barn har kommit olika långt i sin utveckling eftersom barn lär sig av varandra 

(Williams, 2001, s.36). Ur ett sociokulturellt perspektiv är det samspelet som leder till 

utveckling då barnen tar till vara varandras kunskaper och erfarenheter. Med den information 

kan slutsatsen göras att även barn som inte har svenska som modersmål lättare kan närma sig 

språket då de imiterar och samspelar med varandra. För barn med läs- och skrivsvårigheter kan 
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lek skapa ett engagemang och det kan kännas tryggt att delta eftersom de inte behöver läsa och 

skriva på samma sätt i ett leksammanhang.  

Studiens resultat har bidragit till en ökad förståelse om varför förskoleklassen blivit 

obligatorisk och varför deras läroplan präglas av mycket lek. Lek bidrar till att barnen får lära 

känna varandra, utvecklar sin kommunikativa förmåga och lär sig att förhålla sig till andra, 

vilket är fördelaktigt inför skolstart. I Botös (2018, s.26) studie framställs lek som ett 

grundläggande behov för barns utveckling, inte minst i förskoleklass som förberedelse inför 

skolan. Lärarna i studien menar att lek är ett redskap för ett lustfull lärande. Även i läroplanen 

för förskoleklassen står det att barnen ska ges möjlighet till olika lärmiljöer och arbetssätt som 

gynnar övergången mellan förskola till skola. Barnens behov och intressen ska vara 

utgångspunkten i förskoleklassens undervisning (Skolverket, 2018, s.18). Utifrån det 

analyserade materialet konstateras att barnen genom lek får förståelse för varför det är 

fördelaktigt att kunna läsa och skriva. Det är något som kan kopplas till läroplanen då det står 

att ”undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 

intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk” (Skolverket, 2018, 

s.19).   

Begreppen fri lek och pedagogisk lek kan ses som två olika definitioner men båda ger barnen 

möjlighet för språkutveckling. Tidigare erfarenheter av lek i förskoleklass är att undervisningen 

har bestått av både fri och pedagogisk lek, där även lekarna har kombinerats. I 

förskoleklasserna har det funnits lekgrupper som lärarna har bestämt och därefter blev 

grupperna indelade i olika rum där det rummen hade olika typer av material. Barnen fick leka 

fritt och använda sin fantasi med det material som fanns tillgängligt i rummet. Det gav barnen 

möjlighet att träna på att samarbeta och visa respekt för varandra. Barnen tränade också sin 

kommunikationsförmåga och lära sig att lösa problem på egen hand. Lärarna hade ett syfte med 

aktiviteten, nämligen att det ska bidra till literacyutveckling. I resultatdelen har det visat sig att 

dessa aktiviteter ger barnen möjlighet att närma sig literacy och dels för att de får känna sig 

trygga i gruppen. Enligt Skolverket ska undervisningen  

ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i 

elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina 

uppfattningar i möte och samspel med andra (2018, s.18).  

I resultatet har det framkommit att miljön har en stor påverkan på barns läs- och 

skrivutveckling. Barns hemmiljö har också en betydande roll då de även hemma kan möta 

literacy. Där nämns att sådant som gatuskyltar, namn på affärer och reklam kan vara texter som 
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barnet lär sig känna igen. Barnet lär sig att koppla bild till symbol och de jämför ord och 

bokstäver med varandra. Det sägs vara det första steget mot den fonologiska medvetenheten 

som handlar om att förstå sambandet mellan bokstav och ljud (Fast, 2007, s.69-71). I det 

centrala innehållet för förskoleklass står det att barnen ska få arbeta med bokstäver och andra 

symboler för att förstå budskapet (Skolverket, 2018, s.20). Kopplingen mellan objektet och 

symboler konkretiseras genom lek och barnen får en förståelse för hur de hänger ihop (Pyle, 

Prioletta och Polisizuk (2017, s.118). Symboler är en viktig del för att utveckla literacy 

eftersom barnen med hjälp av bilder kan skapa mening. Barn kan behöva stöttning av en vuxen 

för att kunna läsa dessa bilder och göra denna koppling (Fast, 2007, s.40). Det är anledning till 

att uppmana lärare att dra nytta av dessa symboler i leken eftersom den kan bidra till ökad 

språkförståelse. 

 Från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har det uppmärksammats att barnen har 

namnskyltar ute vid hallen. Med tanke på resultatet bör även klassrummet innehålla bilder vid 

olika föremål i klassrummet för att konkretisera. Som tidigare diskuterats utformar lärare 

miljön beroende på vilken syn de har på lek och lärande. När lärare inte kombinerar bild och 

symboler kan det råda bristande kunskap eftersom miljön inte anpassas för att ge goda 

förutsättningar för literacyutveckling. Då även hemmiljön har en betydelse för barns utveckling 

är det därav viktigt att föräldrar och andra vuxna förstår hur de kan hjälpa barnen att närma sig 

skriftspråklighet. Som tidigare nämnts kommer barn med olika förutsättningar till skolan och 

genom att uppmärksamma föräldrar om vad de kan göra för att hjälpa barnen kan fler barn 

förbereda sig och få stöd i sin vardag hemifrån. Det kan innebära att literacymaterial placeras 

ut i hemmen och även att barnen får leka på sin fritid med stöttning av vuxna. Det kan kopplas 

till den kognitiva teorin eftersom det är när barnen får anpassa sig till sin omgivning och miljön 

som den kognitiva utvecklingen sker.  

 

6.3 Vidare forskning  

Enligt Skolverket är  

[s]kapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt 

under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan 

ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen 

(2018, s.7).  
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Det betyder att undervisning bör planeras därefter. Det vore därför intressant att observera och 

intervjua verksamma lärare hur de arbetar för att utveckla barns literacy genom lek. I vidare 

forskning kan även observationer göras om hur lekmiljön är utformad och om den har någon 

påverkan av lärarens syn på lek och lärande. Att även utgå från barnens perspektiv om hur de 

upplever lek hade varit spännande för att få en helhetsbild om lekens betydelse. Då lärande 

sker när lek upplevs som rolig, vill vi i framtida forskning undersöka vilka lekar som engagerar 

barnen och som leder till lärande.  
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Bilaga 1 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Publikations år 

Syfte  Design 

Urval 

Datainsamling 

Land 

Studiens 

teoretiska 

utgångspunkt 

   Resultat 

Botö, K. 

 

“Literacyaktiviteter 

i skärningspunkten 

mellan lek och 

undervisning i 

förskola och 

förskoleklass” 

 

(2018) 

 

Licentiatuppsats 

Syftet är studera 

barns tidiga 

litteracitet och 

undersöka lek och 

undervisning.  

Design: Empirisk 

undersökning. 

 

Urval: Två studier 

gjordes, varav en i 

förskola och en i 

förskoleklass. 

 

Datainsamling: 

kvalitativa intervjuer, 

videodokumentation 

och fältbesök. 

 

Land: Sverige 

Det 

sociokulturella 

perspektivet. 

Resultatet visar att 

lärarna med hjälp 

av leken kan bygga 

vidare på barnens 

tidigare kunskaper. 

Det är i samspel 

med andra barn 

samt en stöttande 

lärare som barnets 

literacy kan 

utvecklas.  

Colliver, Y. 

Arguel, A. 

 

“Following in our 

footsteps: how adult 

demonstrations of 

literacy and 

numeracy can 

influence children’s 

spontaneous play 

and improve 

learning outcomes” 

 

(2016) 

 

Tidskriftsartikel 

 

Studien undersöker 

vilket inflytande 

vuxna har under 

barnens fria lek och 

hur leken kan leda 

till läs- och 

skrivfärdigheter.  

Design: Kvalitativa 

och kvantitativa 

metoder. 

 

Urval: I Studien 

deltog 17 föräldrar, 

deras barn samt 6 

lärare.  

 

Datainsamling: 

Samtal med föräldrar, 

barn och lärare. 

 

Land: Australien 

Det 

sociokulturella 

perspektivet. 

Resultatet av 

studien visar att 

föräldrarnas 

inverkan har 

betydelse för 

barnen att närma 

sig literacy. 

Materialet som 

finns tillgängligt 

under barnens fria 

lek ger möjligheter 

för barnen att 

närma sig 

skriftspråklighet.  

Einarsdottir, J. 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur förskollärarna 

Design: Kvalitativ 

metod 

 

Det 

sociokulturella 

perspektivet  

Resultatet visade 

att lärarnas syn om 

lek och literacy inte 



   
 

 
 

“Play and Literacy: 

A Collaborative 

Action Research 

Project in 

Preschool” 

 

(2014) 

 

Tidskriftsartikel 

arbetade med lek 

och literacy under 

forskningsperioden. 

Samt hur lärarnas 

syn på lek och 

literacy utvecklades.  

Urval: I studien deltog 

två förskollärare. 

 

Datainsamling: 

Videoinspelningar, 

foton, intervjuer, 

observationer, 

noteringar från möten, 

dokument och 

dagböcker.  

 

Land: Island 

förändrades under 

studiens gång. 

Lärarna fortsatte att 

separera de två åt 

och de såg ingen 

anledning till att 

ändra deras 

verksamhet.  

Fesseha, E.  

Pyle, A. 

 

“Conceptualising 

play-based learning 

from kindergarden 

teachers´ 

perspectives” 

 

(2016) 

 

Tidskriftsartikel 

Studiens syfte är att 

belysa hur lärare 

definierar lekbaserat 

lärarande, samt hur 

deras perspektiv har 

en betydelse för hur 

genomförandet ser 

ut i klassrummet.  

. 

Design: Kvantitativ 

metod 

 

Urval: I studien deltog 

69 grundskollärare.  

 

Datainsamling:  

En onlinebaserad 

undersökning, där 

lärarna fick svara på 

frågor.  

 

Land: Kanada 

Det 

sociokulturella 

perspektivet.  

Resultatet visade 

att 91 % av lärarna 

var överens om att 

leken är en viktig 

roll i 

undervisningen.  

Flera av lärarna 

menade att barnen 

får möjlighet att 

lösa problem på 

egen hand och på så 

sätt utvecklas. De 

lärare som inte 

använde sig av 

leken i 

undervisningen 

förklarade att det 

berodde på 

tidsbrist, få 

material och 

lokaler.  

Fast, C. 

 

“Sju barn lär sig läsa 

och skriva.  

Familjeliv och 

populärkultur i möte 

Syftet med studien 

är undersöka vilka 

textorienterade 

aktiviteter som 

barnen medverkar i 

och utövar på egen 

hand. På vilket sätt 

Design: Etnografisk 

studie. 

 

Urval: I studien deltog 

sju barn, som följts 

både i hemmet och i 

Det 

sociokulturella 

perspektivet.  

Resultatet visade 

att barn lär sig av 

varandra, till 

exempel genom att 

jämföra bilder och 

texter. På så sätt får 

barnen diskutera 



   
 

 
 

med förskola och 

skola” 

 

(2007) 

 

Doktorsavhandling 

barnen tillåts att 

använda sina 

tidigare erfarenheter 

av textorienterande 

aktiviteter.  

skolan under tre års 

tid.  

 

Datainsamling:  

Observationer, 

informella samtal, 

intervjuer, insamling 

av barnens teckningar 

och texter, 

ljudupptagning och 

fotografering. 

 

Land: Sverige 

med varandra vilket 

ökar deras 

ordförråd. Det är 

viktiga delar av 

barns framtida läs 

och 

skrivutveckling.  

 

 

Moon, K.   

Reifel, S. 

 

“Play and Literacy 

Learning in a 

Diverse Language 

Pre-kindergarten 

Classroom” 

 

(2008)  

 

Tidskriftsartikel 

Syftet med studien 

är att beskriva en 

lärares förståelse av 

literacy genom lek i 

ett klassrum med 

barn som har olika 

språkbakgrunder.  

Design: Kvalitativ 

metod 

 

Urval: 

En förskolelärare och 

hennes klass 

 

Datainsamling: 

Intervjuer, informella 

konversationer, 

observationer och 

självreflexiva 

anteckningar.  

 

Land: USA 

Det 

sociokulturella 

perspektivet.  

Resultatet visar att 

läraren i studien 

anser att en 

avslappnad miljö är 

betydelsefullt för 

att det ska ske ett 

naturligt lärande, 

där eleven har 

roligt och kan 

utveckla sitt språk. 

Läraren ska finnas 

som ett stöd under 

aktiviteten samt 

uppmuntra barnen 

till att leka fritt, 

vilket leder till en 

social inlärning.  

Nilsson, M. 

Ferholt, B. 

Lecusay, R. 

 

“The playing-

exploring child’: 

Reconceptualizing 

the relationship 

between play and 

learning in early 

Syftet med studien 

är att bidra till nya 

perspektiv och 

förhållet mellan lek 

och lärande.  

Design:  

Etnografisk metod 

 

Urval: Tre 

förskollärare och deras 

klasser.  

 

Datainsamling: 

Intervjuer och 

Det 

sociokulturella 

perspektivet.  

Lärarna i studien 

skiljer inte på lek 

och lärande. De 

anser att det 

realistiska 

tänkandet och 

fantasin är viktiga 

aspekter i 

aktiviteten.  



   
 

 
 

childhood 

education” 

 

(2017) 

 

Tidskriftsartikel 

analyserad pedagogisk 

dokumentation. 

  

Land: Sverige 

I leken får barn 

utforska vilket 

leder till 

meningsfulla 

processer och 

mänsklig 

utveckling.  

Tullgren, C. 

 

“Den välreglerade 

friheten: att 

konstruera det 

lekande barnet”  

 

(2008) 

 

Doktorsavhandling 

Syftet med denna 

studie är att belysa 

vilka redskap 

pedagogerna 

använder för att 

styra barnen i leken.  

Design: Empirisk 

undersökning 

 

Urval: 75 barn och 15 

pedagoger deltog i 

observationsstudien. I 

intervjustudien 

intervjuades 30 barn 

en eller flera gånger. 

14 av de 15 

pedagogerna 

intervjuades en gång.  

 

Datainsamling: 

Intervjuer av barn, 

intervjuer av 

pedagoger samt 

videoobservationer av 

lek.  

intervjuer av barn.  

 

Land: Sverige 

Studien grundar 

sig i Foucaults 

arbete kring 

makt och 

kunskap.  

Resultatet visar att 

pedagogerna stöttar 

och uppmuntrar 

barn i lek som anses 

vara bra för dem. 

Läraren kan skapa 

goda möjligheter 

genom att delta och 

observera leken, 

eftersom det kan 

skapa goda 

förutsättningar till 

nästa lektillfälle.  

Pyle, A.  

Prioletta, J. 

Poliszkzuk, D. 

 

“The Play- Literacy 

Interface in Full-day 

Kindergarden 

Classroom” 

 

(2017) 

 

Syftet är att 

analysera relationen 

mellan lekbaserat 

lärande och literacy, 

samt beskriva hur 

leken används för att 

utveckla barns 

literacy. 

 

 

 

Design: Empirisk 

undersökning.  

 

Urval: 

12 olika förskolor från 

två olika områden 

deltog i 

undersökningen. I 

varje klass fanns 

mellan 25-40 barn i 

ålder 4-5 år.  

Det 

sociokulturella 

perspektivet.  

Forskning visar att 

lärare använder lek 

som pedagogiskt 

verktyg på olika 

sätt i klassrummet. 

Lärarna anser inte 

att det fanns någon 

direkt koppling 

mellan lek och 

barns lärande. De 

menar att lek som 



   
 

 
 

Tidskriftsartikel  

 

 

 

 

Datainsamling: 

Intervjuer, 

videoinspelning, 

ljudinspelning 

 

Land: USA 

pedagogiskt 

verktyg inte är 

något som stödjer 

barns läs och 

skrivförmåga.   

William, P. 

 

“Barn lär sig av 

varandra: 

Samlärande i 

förskola och skola” 

 

(2001) 

 

Doktorsavhandling 

Syftet med denna 

avhandling är att 

undersöka olika 

situationer och 

sammanhang där 

barnen lär sig av 

varandra.  

Design: Empirisk 

undersökning 

 

Urval: Sjuttiofem 

barn har 

videoobserverats i 22 

timmar. Tjugotvå av 

dessa barn har även 

intervjuats.  

 

Datainsamling:  

Videoobservationer 

och barnintervjuer 

 

Land: Sverige 

Det 

sociokulturella 

perspektivet.  

Resultatet visar att 

kamratrelationer 

förstärks när barn 

umgås med 

varandra. Barnen 

lär sig då att 

kommunicera och 

interagera.   

Barnen har olika 

erfarenheter och 

kompetenser, vilket 

gör att de tar vara 

på varandras 

kunskaper.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


