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Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur styrd lek används som pedagogiskt verktyg i 
undervisning, i synnerhet i matematikundervisning, i förskoleklass och år 2. Ett ytterligare syfte är att 
få en inblick i hur lärare i förskoleklass och år 2 ser på styrd lek som pedagogiskt verktyg samt att 
studera skillnader mellan de olika årskurserna gällande användandet av styrd lek i 
matematikundervisning. Observationer och intervjuer har använts som metod. Studien är gjord på två 
skolor. Fyra lärare har intervjuats samt observerats och fem observationstillfällen i 
matematikundervisning har ägt rum.  I observationerna synliggörs hur lärarna i förskoleklass och år 2 
arbetar med styrd lek i matematikundervisningen och i intervjuerna framkommer hur lärarna ser på 
styrd lek som pedagogiskt verktyg samt hur de anser att de arbetar och vill arbeta med detta. Skolorna 
som väljs för studien är skolor som det finns etablerade kontakter hos och de lärare som är aktuella 
för studien tillfrågas och tilldelas ett missivbrev som skrivs inför studien. Missivbrevet informerar 
lärarna om de forskningsetiska principerna och vad det innebär att delta samt vad studien handlar 
om. I arbetet synliggörs likheter och skillnader mellan de olika årskurserna gällande arbetssättet 
utifrån ett lekinriktat perspektiv samt de likheter och skillnader som finns mellan lärarnas syn på 
styrd lek som pedagogiskt verktyg. En slutsats är att lärarna ser styrd lek som betydelsefull och att de 
vill arbeta ur ett lekinriktat perspektiv men lärarna i år 2 är osäkra på hur de ska utforma 
undervisningen ur detta perspektiv. 

 
Nyckelord: Lärande, matematik, pedagogiskt verktyg, styrd lek. 
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1. Inledning 

Under vår lärarutbildning har lek som en betydande roll för lärande och utveckling 
poängterats. I detta examensarbete ges en inblick i hur lek används i de två skolor 
som har undersökts. Är lek bara roligt och lustfyllt eller kan elever i skolan lära sig 
något av och under lek? Detta arbete studerar lek som pedagogiskt verktyg. Vår 
definition av begreppet pedagogiskt verktyg är de arbetssätt och resurser som 
används för att kunna uppnå förståelse och lärande.  
 
Är det någon skillnad på hur lärare i förskoleklass och år 2 använder lek i sin 
undervisning. Som blivande lärare ser vi nyttan av att använda ett lekinriktat 
arbetssätt då det gör undervisningen konkret och lustfylld, vilket vi tror leder till 
fördjupad kunskap för eleverna. Under utbildningens gång har vi genom att läsa 
litteratur och genom föreläsningar insett nyttan och vikten av att använda lek i 
verksamheten utifrån olika perspektiv. Två av dessa perspektiv är styrd lek och 
matematikundervisning, i arbetet kommer det att fokuseras på dessa två perspektiv. 
Lek brukar delas upp i begreppen fri lek och styrd lek och vi har i detta arbete 
fokuserat på styrd lek. Det finns ingen universellt vedertagen definition av begreppet 
styrd lek och därför har vi utvecklat en egen definition av begreppet utifrån den 
litteratur vi studerat. Med styrd lek menar vi: lek där läraren har en ledande och 
aktiv roll med syfte att utveckla nya kunskaper och färdigheter hos eleverna. I vår 
definition av styrd lek har vi delat upp begreppet i dessa kategorier: skapande arbete, 
drama och rollspel, spela spel och utomhuspedagogik med matematik. Även fantasi, 
kreativitet, lust och glädje, meningsskapande, valmöjligheter, elevens kontroll, 
socialt samspel, fysisk aktivitet dialog och ett tydligt syfte är enligt vår definition ett 
krav för styrd lek.  

 
I arbetet väljer vi att använda begreppen elev och lärare. Begreppet elev har i arbetet 
samma innebörd som barn och lärare innefattar även förskollärare. I arbetet 
fokuserar vi på lärarens roll, detta tolkar vi i arbetet som den position läraren har i 
verksamheten samt det ansvar som läraren har för verksamheten. Det vill säga att 
styra och leda eleven i önskvärd riktning genom ett meningsfullt och lustfyllt 
arbetssätt. Med syfte att eleverna skall utveckla både personlig, social och 
kunskapsmässig färdighet. Skolverket (2003) beskriver tolkning av begreppet lust ur 
ett elevperspektiv och menar att elever upplever lust under praktiska och estetiska 
uppgifter där både kropp och själ har engagerats. Lust beskrivs som nyfikenhet, 
fantasi och glädje.  
 

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur styrd lek används under lektionstid 
i förskoleklass och år 2, specifikt i matematikundervisningen. Matematik har valts 
för att vi tycker att det är ett intressant och komplext ämne. Arbetet skall därmed ge 
en inblick kring hur och ifall lärare använder styrd lek som pedagogiskt verktyg och 
vilka likheter och skillnader som finns mellan förskoleklass och år 2. Syftet är även 
att synliggöra lärares tankar och uppfattningar om att använda styrd lek som 
pedagogiskt verktyg i undervisningen.  Följande forskningsfrågor skall genom 
arbetet besvaras: 
 

 Hur använder lärare för förskoleklass och år 2 styrd lek som pedagogiskt 
verktyg i matematikundervisningen?  
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 Vilken syn har lärarna på styrd lek som pedagogiskt verktyg i sin 
undervisning?  
 

 Vilka likheter och skillnader framträder mellan lärarna i förskoleklass och år 2 
gällande hur de använder styrd lek som pedagogiskt verktyg i 
matematikundervisningen? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan lärarnas syn på styrd lek som 
pedagogiskt verktyg i de olika årskurserna?  

 

3. Litteratur 

Under denna del presenteras relevanta utgångspunkter ur den litteratur som valts 
för detta arbete. Dessa är följande: lek och lärande, fantasi och kreativitet, symbolisk 
och konstruktiv lek, styrd lek i skolan, styrd lek med matematik, sambandet mellan 
matematik och lek samt att arbeta lekinriktat med matematik. 

3.1 Lek och lärande 

Skolverket (2011) menar att lek och skapande arbete är betydelsefulla delar i 
lärandet. I synnerhet under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för 
tillägnandet av kunskaper. Skolans skyldighet är att erbjuda alla elever fysisk 
aktivitet dagligen inom ramen för hela skoldagen. Att ge eleverna överblick och 
sammanhang i undervisningen är en viktig uppgift skolan har. Skolan skall även, 
enligt Skolverket, utveckla elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
deras lust till att pröva egna idéer och lösa problem. Alla elever skall ges möjlighet att 
ta initiativ och ansvar i skolan samt lära sig att arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra. 

Smith (1994) framhåller att elever genom lek utvecklar sina sociala, intellektuella, 
kreativa och fysiska färdigheter. De sociala färdigheterna utvecklas genom att lek är 
en social aktivitet där elever i samverkan med andra elever utvecklar en förmåga att 
fungera socialt. De intellektuella färdigheterna utvecklas genom att lek stimulerar 
elevens språkliga färdigheter, den kognitiva utvecklingen samt begreppsbildningen. 
Kreativiteten och fantasin utvecklas genom att eleven får frihet att pröva sina egna 
idéer och uttrycka dessa på sitt eget sätt och de fysiska färdigheterna stimuleras 
genom att eleverna i lek är fysiskt aktiva på ett naturligt sätt. Läraren kan delta i 
elevens lek. Detta kan göras genom att antingen delta aktivt i leken. Annars kan det 
göras genom att läraren är lite utanför leken och ger eleverna tips om hur de kan 
leka. Den vuxna kan i olika lekar och situationer hjälpa eleven att utveckla leken och 
kan ge eleven tips och idéer, ställa frågor som får eleven att börja tänka utanför sina 
referensramar.  

3.1.1 Fantasi och kreativitet 

Vygotskij (1995) framhåller att elever redan i tidiga år visar fantasi och kreativitet, 
något som framför allt i visar sig lek. Leken är också en kreativ bearbetning av 
intryck och erfarenheter som är tagna från verkligheten, då eleven skapar sin egen 
verklighet utifrån sina egna intressen och behov. Eleven kombinerar alltså flera olika 
element för att av det gamla skapa något nytt. Det finns ett samband mellan fantasi 
och verklighet och det är att allt som skapas genom fantasin är uppbyggt av element 
från verkligheten. Det går inte att skapa en ny fantasi om eleven har få intryck och 
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erfarenheter från verkligheten, då kan fantasier vara svåra att skapa. I allt skapande 
är det viktigaste att de sysslar med skapande, processen är det viktiga. Huruvida 
processen leder fram till en färdig produkt eller inte är mindre viktigt. Det är i 
skapandet som elevens fantasi och kreativitet tränas. 

3.1.2 Symbolisk och konstruktiv lek 

Smith (1994) menar att den symboliska leken är en stor del av elevens lekar. Denna 
form av lek innebär att eleven låtsas att ett föremål eller en handling har en annan 
betydelse än dess egentliga. Det är fantasin som gör dessa föremål och handlingar till 
andra saker. Exempelvis kan några kottar vara grisar, handen vara ett flygplan, osv. 
Denna symboliska lek kan gå över till rollek om eleverna kan koppla symbolleken till 
något som finns i deras vardag. Vygotskij (1995) beskriver att det teatrala skapandet 
ligger nära elevens verklighet. Det är den mest naturliga och verklighetsnära formen 
av skapande då eleven kan sätta sig in i en dramatisering som handlar om verkliga 
bilder, erfarenheter och intryck. Även här vävs egna erfarenheter och upplevelser in i 
fantasin som skapar dramatiseringen. Eleven gestaltar olika element av bilder som är 
tagna från verkligheten och detta blir en ny verklighet. Smith (1994) synliggör även 
en annan form av lek som är konstruktiv lek vilket innebär att elever använder olika 
föremål för att skapa något. De flesta lekar passar in i antingen symbolisk lek eller 
konstruktiv lek, men exempelvis den fysiskt aktiva leken och bråkleken passar inte in 
i någon av dessa. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att det finns 
fyra typiska begrepp som kännetecknar både lek och lärande. Dessa begrepp är 
kreativitet, kontroll, makt och fantasi. Författarna betonar att lek är elevers sätt att 
förstå och bearbeta sina erfarenheter. Det som eleven redan kan och förstår blandas 
med det de håller på att lära sig och av det bildas det en ny erfarenhet och förståelse 
som öppnar en ny dimension av världen för eleven. Eleven är här och nu i sin 
livsvärld och skapar mening med sin lek och sitt lärande. Leken är också ett sätt för 
elever att ta in och förstå någon annan människas perspektiv. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2006) betonar att lek och lärande är två olika perspektiv men 
som har flera gemensamma kännetecken och som på flera olika sätt glider in i 
varandras perspektiv. Men i elevens livsvärld är lek och lärande tätt 
sammankopplade vilket därför borde vara så i undervisning för de lägre åldrarna i 
grundskolan också. Det bästa sättet att uppnå elevers lärande är genom att ta in 
elevers verklighet och vardag i lärotillfället. 

3.2 Styrd lek i skolan – en nödvändighet för lärandet? 

Lillemyr (1999) menar att det är viktigt att vuxna tar elevens lek på allvar för att den 
skall fungera som ett pedagogiskt verktyg. Lärare bör ha grundläggande kunskap om 
lek och respektera denna. Lärare behöver även ha en förståelse för att leken är 
elevens verklighet och veta hur viktig och betydelsefull leken är för elevens 
utveckling och lärande. Elevers lek är nära sammankopplat med deras inre 
motivation och lärare skall tänka på detta och arbeta med lek för att öka 
motivationen. Genom att observera och dokumentera elevers lek kan lärare utveckla 
och planera verksamheten utifrån elevernas intressen och behov. Lillemyr (1999) 
beskriver en arbetsmodell för medveten användning av lek som pedagogiskt verktyg. 
Kunskapsnivån utgör grunden för modellen och innebär att lärarna, genom teori och 
praktik, tillägnas kunskaper om elevs lek. Detta är grunden till att arbeta med lek. 
Dessa kunskaper skapar underlag för nästa nivå; diskussionsnivån. I denna nivå för 
läraren diskussioner med andra lärare gällande elevs lek, olika aspekter och 
arbetssätt. Under denna fas är det viktigt att fortsätta tillägna sig kunskaper om 
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elevers lek genom observationer och pedagogisk dokumentation. Nästa nivå är 
kontaktnivån, där läraren skall närma sig elevens lek. Lillemyr menar att det finns 
många fördelar med att som lärare gå in i leken, men när en lärare gör det måste 
denne vara försiktig samt visa respekt för eleven och leken. Den sista nivån är 
åtgärdsnivån och det är här som läraren kan börja använda lek som pedagogiskt 
verktyg. Genom lek som pedagogiskt verktyg kan läraren utföra åtgärder för att 
exempelvis stärka elevers självuppfattning, öka elevers motivation och utveckla 
elevers respekt för andra. 

3.3 Styrd lek med matematik 

Skolverket (2011) framhåller att eleverna i matematikundervisningen skall utveckla 
intresse för matematik och skapa tilltro till den egna förmågan för att använda 
matematik i olika sammanhang. I undervisningen skall eleverna också ges möjlighet 
att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 
samband. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att föra 
logiska och matematiska resonemang. Eleverna skall i matematikundervisningen 
även få möjlighet att lära sig att använda olika matematiska uttrycksformer och 
skapa en förståelse för hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 
vardagliga och matematiska sammanhang.  

3.3.1 Sambandet mellan matematik och lek 

Emanuelsson (2006) menar att elever uttrycker sina kunskaper i matematik och 
tänkande i handling, bild, ord och med olika symboler. Detta kan visa sig i 
exempelvis leken, temat eller vardagsupplevelser. Matematiken innehåller 
undersökande och kreativa arbetssätt i bland annat vardagssituationer och dessa 
sidor av matematiken är viktiga att uppmärksamma. I förskolan får elever lära sig att 
använda olika uttrycksformer och representationer som kan uppfattas som, och 
anknytas till, lekaktiviteter. Vardagsmatematik finns i elevers närmiljö hela den 
vakna tiden och den ger goda möjligheter för elever och lärare att upptäcka 
matematiken och dess olika sidor tillsammans. 
 
Dahl (1994) menar att alla är matematiker och beskriver matematiken som något 
roligt. Exempelvis framhåller hon att mycket i matematiken handlar om att finna 
eller skapa mönster. Det kan vara ränder, rutor eller stjärnor som upprepas 
regelbundet efter en viss ordning. När man upptäckt vilket mönster det är vet man 
hur det skall fortsätta. Författaren menar även att det finns en del skapande i 
matematik, man kan laborera med hjälp av papper, sax och penna. Man kan lägga 
trianglar av tändstickor och på så sätt fundera ut hur många tändstickor som behövs 
till en triangel, två trianglar, tre trianglar osv. Detta kan ses som roligt eftersom att 
det är laborativt. En del i matematiken är även symmetri som innebär saker som kan 
delas i två hälfter som är varandras spegelbilder. Man kan skapa en symmetrisk bild 
genom att vika ett papper på hälften, måla något med vattenfärg på ena sidan och 
sedan vika papperet så att det målade hamnar på den omålade sidan också. En 
topologisk lek i matematiken är en lek där man ska rita något, exempelvis ett kuvert, 
utan att lyfta pennan eller göra ett streck där det redan finns ett streck. Matematik 
handlar alltså mycket om bilder, skapande och mönster.  

3.3.2 Att arbeta lekinriktat med matematik 

Malmer (2002) kritiserar det traditionella sättet att lära ut matematik där 
matematikundervisningen går ut på att räkna i läroboken, tal efter tal, där resultatet 
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är viktigare än processen fram till resultatet. Det är viktigt att individualisera, att 
forma undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar och för att kunna 
göra detta behöver läraren använda olika arbetssätt som ger elever möjlighet att 
tillgodogöra sig kunskaper i matematik. Samtal, diskussioner och laborationer är 
viktiga delar i matematikundervisning, men anses ofta vara onödigt och något man 
inte har tid med. Malmer (2002) menar vidare att andra viktiga delar i 
matematikundervisningen är logiskt tänkande och kritisk granskning. Även att föra 
resonemang och utveckla förståelse för de matematiska begreppen är viktiga delar i 
matematikundervisningen. För att utveckla sitt matematiska tänkande är det viktigt 
att eleverna känner motivation, upplever lust och glädje i matematiken samt att de 
får den insikten att matematiken kommer vara meningsfull i framtiden. För att 
eleverna skall utveckla förståelse för abstrakta begrepp bör undervisningen präglas 
av aktivt och kreativt arbete i konkreta situationer där eleverna lär sig de 
matematiska begreppen och den grundläggande matematiska förståelsen. Först efter 
detta kan eleverna tillgodogöra sig kunskaper om det matematiska symbolspråket 
och det abstrakta tänkandet. Malmer (2002) presenterar sina sex inlärningsnivåer. 
Den första nivån är ”Tänka – tala”. Här synliggörs elevernas erfarenheter och 
associationer på området. De får prata om sina tankar och om de känner igen sig från 
tidigare erfarenheter. Det är viktigt att utgå ifrån elevernas tankar i planeringen av 
verksamheten. Den andra nivån är ”Göra – pröva”. Denna nivå handlar om att 
eleverna konkret laborerar och experimenterar för att skapa en förståelse för 
matematiken. I nästa nivå, ”Synliggöra”, får eleverna använda olika 
representationsformer för att synliggöra det de lärt sig. Detta kan göras genom att 
exempelvis rita bilder, figurer och diagram. Efter denna nivå tar det abstrakta 
tänkandet vid. Denna nivå heter ”Förstå – formulera” och innebär att eleverna skall 
använda matematiska uttryck, ekvationer eller formler för att visa det de lärt sig. 
Nästa nivå, ”Tillämpning”, tar upp när och hur den nya kunskapen kan användas. 
Här får eleverna en insikt i att de faktiskt kommer ha nytta av kunskapen i 
framtiden. Den sista nivån heter ”Kommunikation” och här får eleverna reflektera, 
förklara och argumentera för det område som man har arbetat med.  
 
Skolverket (2003) förordar hur en undervisning ser ut där det finns entusiastiska och 
engagerade elever som har visat lust för att lära. I denna undervisning finns 
utrymme för att utveckla och arbeta med emotionella och kognitiva förmågor samt 
upptäckarglädje, engagemang och intresse hos lärare och elever. Dessutom har 
undervisningen visat en bra balans och variation i både arbetssätt och innehåll. 
Elever och lärare har tillsammans diskuterat och tänkt kring olika sätt att tänka på 
och förstå matematik. Eleverna har i undervisningen fått utveckla sin förmåga att 
resonera kring matematiska processer och de har till exempel fått arbeta kring 
problemlösning. Sedan har eleverna haft möjligheten att presentera sina resultat och 
lösningssätt för sina kamrater och de har fått respons på sitt arbete. Lärarna har 
hjälpt eleverna genom didaktiska frågor istället för att ge dem vägledning till rätt 
svar. Uppgifter som eleverna har fått arbeta med har dels tagits från elevernas vardag 
och dels från läroboken. Ämnet matematik har vävts ihop med andra ämnen och 
eleverna har själva varit involverade i utformningen av uppgifterna. Trots att 
eleverna ställts inför utmaningar som ibland känts omöjliga har de med stöd från 
lärarna känt sig kompetenta till att ta sig an utmaningen. De nya läroplanerna 
uttrycker just sådana läromiljöer som beskrivits ovan som önskvärda för att kunna 
uppfylla målen för matematikämnet.  
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Griffiths (1994) menar att lärare bör använda olika metoder för att lära ut matematik 
då alla elever lär sig på olika sätt. Det är viktigt att undervisningen har ett tydligt 
syfte för att skapa motivation och förståelse. Om eleven förstår varför de skall lära sig 
blir lärandet roligare, de ser då ett mål och vet varför de skall nå målet. Leken som 
används i matematikundervisningen kan leda till variation, upprepning, motivation 
och uthållighet hos eleven som i sin tur kan leda till förståelse och kunskap. Det är 
viktigt att läraren visar elever att matematik kan vara roligt och användbart och detta 
kan göras genom att använda roliga lekaktiviteter som även är lärorika och visar hur 
eleven kan använda matematiken i verkligheten. Läraren bör även visa eleven att 
matematik kan innefatta sociala aktiviteter som innebär samarbete, men även 
individuellt arbete där eleven får tänka och arbeta enskilt.  
 

4. Metod 

I följande avsnitt beskrivs studiens urval, forskningsetik, datainsamlingsmetod samt 
databearbetning och analysmetod. Med stöd i litteratur framhålls för- och nackdelar 
med de metoder som valts, aspekter som kan påverka analysen samt hur 
bearbetningen av datamaterialet och analysen gått till.  

4.1 Urval 

Två skolor i olika kommuner valdes där det redan fanns etablerade kontakter mellan 
studenterna och skolorna. Dessa skolor har årskurserna F-5 respektive F-6. 
Studierna har utförts i förskoleklass och år 2 som har valts för att synliggöra hur 
leken används som pedagogiskt verktyg i dessa årskurser. Valet att utföra studien i 
olika årskurser har gjorts för att synliggöra skillnader, i synnerhet skillnaden mellan 
hur styrd lek används som pedagogiskt verktyg i förskoleklass och år 2. 
Observationerna och intervjuerna utfördes hos fyra stycken lärare, två ifrån varje 
årskurs. Det fanns inga krav på att respondenterna skulle ha någon specifik 
utbildning, men de skulle arbeta som lärare i de olika årskurserna och ha ett ansvar 
för undervisningen. De olika respondenterna tillfrågades på plats i de olika skolorna.  
 
I början av studien lämnades ett missivbrev till de berörda lärarna. I missivbrev 
informerades lärarna om vad studien handlar om samt vad den innebär för dem om 
de vill delta i undersökningen. De forskningsetiska principerna framhölls vilket 
bland annat innebar att respondenterna var helt anonyma under studien och att det 
inte fanns något krav på att delta (Vetenskapsrådet, 2011).  

4.1.1 Presentation av skolor 

Två intervjuer och tre observationer gjordes på en skola som ligger i en mellanstor 
stad. Den första observationen gjordes i helklass med 25 elever och de andra två 
observationerna gjordes i halvklass med 11 respektive 12 elever närvarande. Skolan 
har årskurserna förskoleklass – år 6. Det finns tre arbetslag på skolan uppdelat på 
förskoleklass och år 1, år 2 och år 3 samt år 4 till och med år 6 där arbetslagen aktivt 
samarbetar. På denna skola går ca 350 elever och personalen består av ca 50 
personer. Det arbetar både kvinnor och män på denna skola. De lärare som har ställt 
upp på intervjuer och observationer är Kajsa och Klara.  
 
Två intervjuer och två observationer gjordes på en skola som ligger i utkanten av en 
större stad. Observationerna utfördes i en helklass med 19 elever och en halvklass 
med 12 elever närvarande. Skolan har årskurserna förskoleklass – år 5. Till varje 
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årskurs finns ett arbetslag som samarbetar, dessa arbetslag består av två till tre 
lärare. På denna skola går ca 200 elever och personalstyrkan är ca 40 stycken. Det 
arbetar både kvinnor och män på denna skola. De lärare som har ställt upp på 
intervjuer och observationer är Stina och Lena. Namnen som nämns i intervjuerna är 
inte respondenternas riktiga namn utan de är fiktiva för att skydda respondenternas 
identitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

4.2 Forskningsetik 

Det framgick i missivbrevet att det var frivilligt att delta i studien och att de som 
observerades och intervjuades skulle vara anonyma. Lärarna tillfrågades både 
personligen och i missivbrevet om de ville delta och där beskrivs även vad studien 
handlade om samt vad det innebar att delta. Vidare framgick att intervjuerna skulle 
spelas in för att det skulle gå lätt att transkribera intervjun, samt ungefärliga 
tidsåtgång för intervju och observation. Stukát (2011) framhåller de etiska 
principerna och menar att informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet skall uppfyllas. Informationskravet 
innebär att deltagarna är väl informerade om vad det innebär att delta i studien, att 
det är frivilligt att delta och vad studien handlar om. Om deltagaren är under 15 år 
krävs vårdnadshavarens samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren är 
helt anonym i studien och blir informerad om det, samt har möjlighet att ta del av 
det insamlade materialet. Med nyttjandekravet menas att den information som 
samlas in endast får användas i arbetet och inte för kommersiella syften. Genom att 
brevet informerade lärarna om hur studien skulle gå till och att det var frivilligt att 
delta uppfyller detta missivbrev informationskravet och samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet uppfylls genom att respondenterna var helt anonyma och 
inte skulle kunna kopplas till arbetet. Genom att använda informationen från 
respondenterna i endast detta arbete, inte för något annat syfte, uppfylls 
nyttjandekravet. I studien används fiktiva namn på respondenterna. Denscombe 
(2009) menar att det är viktigt att observatören eller intervjuaren är medveten om 
och respekterar respondenternas värdighet, integritet och rättigheter och ser till att 
respondenten inte på något sätt skadas eller far illa av observationen eller intervjun. 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

I detta arbete används kvalitativ forskningsmetod. I den kvalitativa metoden gäller 
det, enligt Stukát (2011), att tolka och förstå det resultat som framkommit. Det 
används i den kvalitativa forskningsmetoden öppna intervjuer och halvstrukturerade 
observationer som har bestämda frågor eller observationsmallar men som inte 
behöver följas strikt eller i en bestämd ordningsföljd. Materialet bearbetas och 
analyseras utifrån forskarens tankar, erfarenheter och inställning till ämnet. I 
missivbrevet som skrevs och lämnades ut till de berörda lärarna fanns en kort 
presentation av oss studenter samt vad vi hade för avsikt med våra observationer och 
intervjuer.  Eftersom inga elever direkt berördes av undersökningen behövdes inget 
samtycke från elevernas vårdnadshavare.  
  
4.3.2 Intervjuer 
Genom intervjuerna undersöktes hur lärarna på utvalda skolor såg på leken som 
pedagogiskt verktyg. De frågor som ställdes var: vilken syn lärarna har på styrd lek 
som pedagogiskt verktyg? Hur de upplever att de använder styrd lek? samt hur de 
vill använda den i undervisningen? Anledningen till att intervjuer har använts är för 
att denna metod kan ge svar på hur lärarna vill arbeta med styrd lek och vilken syn 
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de har på styrd lek. Genom intervjuer fick lärarna möjlighet att tydligt beskriva hur 
de arbetar, hur de tror att de arbetar och hur de vill arbeta. De kunde även förklara 
varför de arbetar med styrd lek på ett visst sätt eller varför de inte arbetar med styrd 
lek alls om det framkom att de inte gör det. Intervjuerna pågick mellan 45 och 60 
minuter vardera. Denscombe (2009) beskriver semistrukturerade intervjuerna, 
vilken även kallas halvstrukturerade intervjuer, och menar att i intervjuerna följs en 
frågelista men de behöver inte ställas i en viss ordningsföljd och fokus ligger på de 
svar som respondenterna har och resonerar kring. Frågorna är inte slutna och det 
finns möjlighet att uttrycka sina synpunkter, erfarenheter och tankar fritt. I arbetet 
användes semistrukturerade intervjuer. Respondenterna i denna studie kunde svara 
fritt och beskrivande. Bjørndal (2011) beskriver att en fördel med att spela in 
intervjuer är att den som intervjuar lättare kan ta respondentens perspektiv och att 
det är lättare att inte missa information då det går att spela inspelningen fram och 
tillbaka så många gånger det behövs.  

4.3.3 Observationer 

Inför observation skrevs ett observationsunderlag (Bilaga 2) för att vi skulle veta vad 
vi skulle fokusera på. Bjørndal (2011) benämner detta som ett observationsschema 
och förklarar att det är en fördel att använda sig av ett observationsschema då det är 
lättare att fokusera när observatören vet vad som skall observeras och registreras. De 
fenomen vi skulle titta efter var skapande arbete, drama och rollspel, spela spel, 
utomhuspedagogik med matematik, fantasi och kreativitet, lust och glädje, syfte och 
meningsskapande, fysisk aktivitet, valmöjligheter och elevens kontroll samt socialt 
samspel och dialog.  
 
Observationerna som utfördes användes till att jämföra hur styrd lek används under 
matematikundervisningen i förskoleklass och år 2. Observationerna utfördes under 
endera en matematiklektion eller vid matematiklek som pågick i ca 40 minuter. 
Under observationerna användes ett underlag med frågor som skulle besvaras under 
observationstillfället. I dessa underlag finns den definition av styrd lek, som skapats 
inför detta arbete, för att observationen skall gå lättare att tolka, då man kan se lek 
på olika sätt. Observationer har valts för att konkret visa hur lärarna arbetar med 
styrd lek. Stukát (2011) förklarar att vanlig osystematisk observation innebär att 
observatören sitter i klassrummet men är inte aktiv i lektionen. Observatören 
registrerar direkt det som observeras, samt för anteckningar av vad som sker och 
reflekterar över detta. I arbetet utfördes observationerna som vanlig osystematisk 
observation. Observatörerna satt i bakgrunden och förde anteckningar av vad de såg 
och hörde. Det var inte avtalat med lärarna att vi skulle observera styrd lek utan de 
hade endast fått information om att vi ville observera ett matematiktillfälle. På så 
sätt synliggjordes hur styrd lek faktiskt används i undervisningen, utan att lärarna 
hade lagt fokus på att planera in styrd lek inför observationen. 
 
Det finns ingen universell definition av begreppet styrd lek och därför skapades det 
inför detta arbete en definition av begreppet styrd lek utifrån litteratur och 
erfarenheter. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att det finns fyra 
typiska begrepp som kännetecknar både lek och lärande. Dessa begrepp är 
kreativitet, kontroll, makt och fantasi. Observationerna utgick från vår definition av 
styrd lek. Dessa definitioner är skapande arbete, drama och rollspel, spela spel, 
utomhuspedagogik med matematik, fantasi och kreativitet, lust och glädje, syfte och 
meningsskapande, valmöjligheter och elevens kontroll samt socialt samspel och 
dialog. Vi utgår från ovanstående definitioner under studien. 
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4.3.4 Kombinerade metoder 

Intervjuerna och observationerna har haft fokus på lärarna och deras arbetssätt. 
Genom att använda både observationer och intervjuer fanns det möjlighet att få en 
djupare förståelse om lärarnas visioner och vilka möjligheter och hinder som de ser 
för att använda styrd lek. Att enbart använda observationer skulle göra att det endast 
synliggjorde hur läraren arbetar och inte ger en inblick i hur läraren vill arbeta så 
som intervjuer kan ge. Att enbart använda intervjuer skulle göra att det endast visar 
hur läraren vill arbeta och inte hur läraren faktiskt arbetar som framkommer i 
observationer. Observationer och intervjuer bildar tillsammans en helhet i 
undersökningen då fler perspektiv synliggörs vilket bekräftas av Stukát (2011) som 
menar att observationer kan kompletteras med annan metod för att få en helhetsbild. 
Genom kombinationen av observation och intervju går det att får ut mycket av synen 
och användningen av styrd lek utifrån olika perspektiv och detta ger en bredare 
grund att arbeta utifrån i denna studie. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter insamlingen av datamaterialet transkriberades och analyserades den 
informationen som framkommit. Intervjuerna lyssnades i genom vid upprepade 
tillfällen för att inte viktig information skulle gått förlorad och därmed visa ett 
felaktigt resultat. Resultatet har bearbetats och jämförts utifrån skillnader och 
likheter mellan förskoleklass och år 2 samt mellan lärarna. I diskussionsdelen 
diskuteras resultatet. Under en av intervjuerna fungerade inte inspelningsapparaten 
ordentligt och spelade därför bara in en bråkdel av intervjun. Den intervjun fick 
göras om och då fungerade allt som det skulle. Det var svårt att boka in både 
intervjuer och observationer med lärarna då de var upptagna men efter några 
påminnelser så kunde alla intervjuer och observationer genomföras. 
 

5. Resultat 

Under denna del presenteras det resultat som framkommit i de olika intervjuerna 
och observationerna. Intervjuerna presenteras som löpande text där vi beskriver hur 
lärarna som blivit intervjuade arbetar. Även observationerna och jämförelserna 
synliggör vi genom löpande text. Vi kommer kunna se skillnader och likheter, hos 
varje enskild lärare, mellan de resultat vi får fram från intervjuer och observationer. 
Det har gjorts fyra intervjuer och fem observationer. Två lärare från varje skola har 
intervjuats och observationerna har skett i deras undervisning.  

5.2 Observationer 

Under denna del presenteras de observationer som utförts i förskoleklass och år 2. 
En jämförelse mellan dessa skrivs fram under sammanfattning.  

5.2.1 Observation 1 och 2, i förskoleklass 

Observation 1 sker i förskoleklass med 25 elever som deltar. Klassen går till en 
lekpark och på vägen dit har de i uppgift att hitta olika geometriska former ute. När 
de kommer fram får de redovisa vilka former de har hittat och hur de har tänkt. 
Sedan får de leka fritt en stund medan lärarna förbereder nästa steg i lektionen. Nu 
följer en styrd lek där eleverna är indelade i par. Varje par får en lapp med ett antal 
streck på. Lärarna har hängt upp cirklar i träd och buskar som det står olika tal på. 
Nu skall paren hitta en matchande cirkel till deras lapp. När de har gjort det får de 
redovisa genom att plocka samma antal kottar ur en hink och diskutera kring hur de 
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tänker med hjälp av läraren. De får ny lapp med nytt antal streck och får upprepa 
övningen fyra gånger. Sedan får de leka fritt tills de går tillbaka till skolan. Syftet med 
elevernas uppdrag är att lära in vilket antal som passar ihop med vilken siffra samt 
att de även skall kunna koppla ihop antalet streck med rätt siffra. Socialt samspel och 
samarbete övas också under lektionen då eleverna inte får välja samarbetspartner 
själva. Eleverna samtalar och diskuterar med varandra och i de fall där eleverna inte 
kommer överens uppmuntrar lärarna eleverna att prata med varandra för att lösa 
problemet. Under hela lektionen så hörs mycket skratt och övningen verkar upplevas 
som lustfylld. 
 
Observation 2 utförs i förskoleklass som en halvklass lektion med 12 elever som 
deltar. Lektionens syfte är att skapa en förståelse för olika mönster, vad mönster är, 
hur mönster kan se ut osv. Läraren använder ett lekinriktat arbetssätt genom att 
eleven får använda leksaker och annat material i form av knappar under arbetets 
gång, vilket gör det hela till en rolig lek redan från början. Eleven får tänka själva och 
göra egna mönster, de får möjlighet att själva välja och det blir roligt och 
meningsskapande. Läraren har bestämt att de skall göra ett mönster, men sedan är 
det fritt hur eleven gör mönstret och av vad de gör det. Eleverna får sedan visa upp 
sitt mönster och kamraterna får tänka ut hur eleven har tänkt. Senare under 
lektionen, när de har gjort nya mönster, får de också visa upp sitt mönster men då 
förklarar de för sina kamrater hur de har tänkt och hur mönstret skall fortsätta. 
Detta skapar ett socialt samspel och en dialog samt att de får öva på att tala inför 
andra. Även det att läraren hela tiden samtalar med eleven skapar ett socialt samspel 
mellan elever och lärare. Ett moment under tillfället handlar om att de skall ställa sig 
i ett led enligt mönstret ”Flicka, pojke, flicka”. Här får de använda kroppen, resa sig 
upp och röra på sig, fundera hur de skall ställa sig och lösa problemet. 

5.2.2 Observation 3, 4 och 5, i år 2 

Observation 3 sker i år 2. Denna lektion är utförd i halvklass med 11 elever 
närvarande. Den andra halvklasslektionen, som har samma planering som denna, 
presenteras nedan. Inledningsvis uppmanar läraren eleverna att ta fram det 
tredelade papper som de gjort tidigare. De olika delarna på papperet motsvarar 
hundratalsraden, tiotalsraden och entalsraden och deras positionering. Eleverna går 
fram till smartboarden en i taget och skriver ett tal som innehåller hundratal, tiotal 
och ental. De elever som sitter kvar vid bänken skall nu lägga talet på det tredelade 
papperet med hjälp av pengar. Läraren frågar exempelvis vad som blir kvar om man 
har 400 kr och tar bort 300 kr, eleven som står vid tavlan eller någon elev som sitter 
vid bänken får svara. De som sitter vid bänkarna kan konkret se vad svaret är genom 
att de lägger talet på sina papper samt tar bort pengar vid subtraktion. Detta gör de 
tills alla elever har fått gå fram en gång och sedan får de arbeta med liknande 
uppgifter i matteboken, enskilt eller i grupp. Under arbetet med konkret material 
samarbetar alla i sina grupper. När eleverna arbetar i matteboken väljer två elever att 
jobba enskilt medan de andra samarbetar i grupper genom diskussion och 
resonemang. Det finns ett tydligt syfte med lektionen och det är att eleverna skall få 
förståelse för positionssystemet som innefattar ental, tiotal och hundratal. Eleverna 
samtalar och diskuterar livligt med varandra under lektionen men även med läraren. 
Det hörs också en hel del skratt från eleverna vilket gör att lektionen kan tolkas som 
att den upplevs som rolig och meningsfull för eleverna. 
 
Observation 4 utförs i år 2. Denna lektion har samma planering som den ovan, men 
sker i den andra halvklassen med 12 elever närvarande. Eleverna får välja om de vill 
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samarbeta eller arbeta enskilt under hela lektionen. I denna grupp väljer alla att 
samarbeta när de arbetar med konkret material men när de arbetar i boken väljer 
alla elever att jobba enskilt. Syftet med denna lektion är densamma som i 
observationen ovan. Även under denna lektion så är det diskussioner och livliga 
samtal mellan eleverna samt mellan elever och lärare. Denna lektion upplevs som 
lustfylld då eleverna skrattar och det är en lättsam stämning. 
 
Observation 5 görs i år 2 med 19 elever närvarande. Denna lektion börjar med att 
läraren håller en genomgång. Hon repeterar tidigare moment i läroboken och går 
även igenom ett nytt moment. Under genomgången använder hon laborativt 
material, exempelvis knappar och kottar, för att konkretisera det. Hon samtalar med 
eleverna, ställer frågor och låter eleverna ställa egna frågor. Efter genomgången 
arbetar eleverna i läroboken, där de är. Detta betyder att eleverna inte arbetar med 
samma uppgifter. Därmed framträder inget specifikt syfte med lektionen då den inte 
behandlar ett visst område i sin helhet. När eleverna arbetar får de använda 
laborativt material vilket gör att de har en viss kontroll och valmöjlighet. De får även 
arbeta tillsammans med en kompis och detta visar på socialt samspel och dialog. 
Lust och glädje finns hos eleverna till en början, men den avtar. De tycker att det är 
roligt i början, men under tiden som de arbetar självständigt blir det mer oroligt i 
klassrummet.  

5.3 Intervjuer 

Under denna del presenteras de intervjuer som genomförts med lärare i 
förskoleklass och år 2. En jämförelse mellan dessa skrivs fram under 
sammanfattning. 

5.3.1 Intervju med lärare i förskoleklass 

Stina är utbildad förskollärare. Hon har arbetat inom yrket i 40 år och har arbetat 
med elever från förskolan till år tre. Denna lärare ser lek som en aktivitet där elever 
får använda sin fantasi och tankar själva, utan att läraren styr för mycket. Hon har 
arbetat en del med styrd lek, exempelvis klapplekar och idrottslekar. Även ringlekar 
använder hon och då skall alla elever samsas och göra ungefär samma saker. Hon 
använder även styrd lek i samband med olika arbetsområden. Men om det görs 
måste det finnas en tanke bakom den styrda leken. Hon tycker även att man kan leka 
bara för att det är roligt. Stina tror att styrd lek har en del i lärandet, att det handlar 
om att lära sig regler och att fungera tillsammans. Hon tror inte att styrd lek har den 
övervägande delen i lärandet, men att den utgör en del. Stina tror att fri lek är 
otroligt viktigt, att det är i den som eleverna lär sig bearbeta sina upplevelser och 
tankar, lär sig givande och tagande m.m. Stina har alla möjligheter att använda styrd 
lek som pedagogiskt verktyg i sin verksamhet då hon kan väva in det när som helst. 
Det finns inget krav för ett visst antal timmar för de olika skolämnena som det finns i 
grundskolan. Dock kan utrymmet vara ett hinder i vissa fall och även att det är 
många elever på få lärare. Hon tror inte att år 1 och år 2 har samma möjligheter att 
använda styrd lek i undervisningen då de har krav på sig att hinna med ett visst antal 
timmar av varje skolämne. Tider och utrymmet räcker nog inte till alla gånger. 
Dessutom menar Stina att lärare i grundskolan inte har så stor vana att arbeta med 
lek. Stina skulle gärna utveckla sin kompetens på området, men hon har inte 
möjlighet till det i den utsträckning som hon önskar. 
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Kajsa tog sin förskollärarexamen 1989. Hon har sedan dess arbetat som 
förskollärare. Först i förskola och sedan 2003 i förskoleklass. Hon ser lek som ett 
tillfälle för elever att lära sig medan de leker då de testar och upptäcker nya saker. 
Genom planering menar Kajsa att lärarna använder styrd lek för att lära in ett 
moment med eleven, till exempel samarbete eller att träna på att träffa nya 
kompisar. Men detta menar Kajsa måste vara lustfyllt. Alla skall tycka att det skall 
vara det, annars får man tänka om för att hitta nya sätt. Kajsa tycker att hon 
använder styrd lek som ett pedagogiskt verktyg, eleverna leker och tror inte att de lär 
sig menar Kajsa. Saker som kan hindra att använda styrd lek är till exempel att 
någon i personalen är sjuk och att det inte går att få tag på en vikarie. Eller att en av 
eleverna har en dålig dag och att det därför går åt en personal till den eleven. Att det 
är skillnad i hur styrd lek används i förskoleklass och år 2 tror läraren absolut 
eftersom det i den obligatoriska skolan blir lektioner och att eleverna skall sitta vid 
sina bänkar. Läraren tycker att hon har en bra balans vad det gäller kunskap och 
kompetens när det gäller styrd lek men är positiv till ytterligare utveckling då hon 
anser att det alltid är bra med påfyllning. Att använda olika lärostilar så som till 
exempel lekinriktad lärostil är Kajsa positivt inställd till då ”det man lär med 
kroppen fastnar i knoppen”. 

5.3.2 Intervju med lärare i år 2 

Lena har jobbat inom läraryrket i 12 år. Hon har arbetat med elever från år 1 till år 6. 
Hon ser lek som något som är friare än det traditionella lärandet och att man har 
roligt under lek. Men hon menar också att man kan använda lek i lärandet genom att 
väva in den i det arbetsområde man arbetar med. Dels för att eleven skall lära känna 
varandra bättre och dels för att lära sig att samarbeta. Hon använder styrd lek genom 
spel i matematiken och andra styrda lekaktiviteter när det gäller värdegrundsfrågor. 
Lena tror att den styrda leken har en betydande roll för lärandet då elever tycker det 
är roligt samtidigt som de lär sig något. De hinder som hon ser för att använda styrd 
lek i undervisningen är att det ibland kan kännas stökigt och att läraren förlorar 
kontrollen.  De möjligheter som hon ser är att man kan befästa olika kunskaper på 
ett roligt sätt och att eleverna kanske inte märker att de lär sig något fast de har 
roligt. Hon tror inte det är skillnad mellan förskoleklass och år 2 gällande hur man 
leker. Men hon tror att de som arbetar i de lägre åldrarna är duktigare på att tänka 
hur styrd lek kan användas. Hon själv skulle vilja arbeta mer med lek i framtiden än 

hon gör idag.  Man har press att hinna med olika saker så det finns inte alltid tid till 
att leka. Men om man är duktig och det går att väva in i arbetet så får man in det 
menar hon. Dock känner hon att hon tappar det ibland och vill bli bättre på det. Hon 
skulle gärna vilja utveckla sin kompetens gällande lek. Det är viktigt att påminnas 
och att få tips och idéer om hur leken kan användas. Lena tycker att leken skall 
användas mer i skolan som pedagogiskt verktyg.  
 
Klara gick lågstadielärarutbildning och blev färdig lärare 1984. Sedan dess har hon 
jobbat med de lägre åldrarna i grundskolan. Klara beskriver styrd lek som något 
läraren har en baktanke med, något som de gör för att lära in vissa saker. Det är inte 
så mycket styrd lek i skolan menar Klara då det är så mycket annat som måste hinnas 
med. Vid frågan om hon använder styrd lek i sin undervisning så gör hon en koppling 
mellan styrd lek och utelek, men menar att styrd lek har betydelse för lärandet men 

mer i de lägre åldrarna. Det är svårt att använda styrd lek med stora klasser och i de 
lokaler de har menar Klara. Att vara själv med eleverna är också ett hinder i att 
använda styrd lek, det är lättare när man är två lärare och kan dela upp klassen. 
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Klara känner inte något behov av att utveckla sin kompetens när det gället ett 
lekinriktat arbetssätt och menar att lek egentligen hör till förskola och förskoleklass. 

5.4 Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning av de fem observationer och fyra intervjuer som 
presenterats ovan, med jämförelser mellan dem.  

5.4.1 Förskoleklass 

I förskoleklasserna används konkret material till exempel leksaker, kottar och 
knappar under båda observationerna och vid båda observationerna arbetade lärarna 
med mönster och geometriska former. Under observation 1 letar eleverna efter olika 
geometriska former utomhus och det gör att eleven själva får kontroll över 
uppdraget. De får själva välja vilka former de vill söka efter och om de vill hitta en 
form eller så många som möjligt av de fyra geometriska former de redan fått kunskap 
om. Det märks att eleverna använder sin fantasi under övningen då de diskuterar och 
argumenterar med varandra om olika geometriska former. Genom diskussion och 
resonemang ser eleverna att de kan ha olika syn på samma sak utan att åsikter 
värderas som rätt eller fel. Under observation 2 har eleverna kontroll över uppgiften 
då de själva får välja materialet de vill göra mönster med och utforma mönstret som 
de själva vill. När de skapar mönster så används kreativitet och fantasi vilket leder till 
att eleverna upplever övningen som lustfylld. Under observation 1 sker socialt 
samspel mellan lärare och elever genom att lärarna diskuterar med eleverna, 
utmanar deras tänkande och för resonemang om exempelvis samarbetet. Eleverna 
arbetar i par under en del av lektionen och genom detta övar de sig i att prata med 
varandra för att hitta en gemensam lösning. Under båda observationerna används 
fysisk aktivitet i undervisningen.  
 
I intervjuerna framkommer att både Stina och Kajsa anser att lek och styrd lek är 
betydelsefullt för lärandet. Genom leken bearbetas upplevelser och tankar samtidigt 
som eleverna tränar socialt samspel och lär sig regler. Båda lärarna anser att det 
måste finnas ett tydligt syfte och ett tydligt mål med den styrda leken. Styrd lek kan 
användas i olika arbetsområden för att lärandet skall vara lustfyllt menar de. Det 
stora hindret som Stina och Kajsa kan se är att elevgrupperna ibland är för stora i 
jämförelse med antalet lärare. Stina anser även att ett hinder kan vara att lokalerna 
är begränsande. Båda lärarna tycker att de använder styrd lek i tillräcklig 
utsträckning och de är positiva till kompetensutveckling inom lekinriktat arbetssätt. 
Lärarna tror att de använder styrd lek mer än lärarna gör i år 2, för att de äldre 
eleverna har schemabundna lektioner vilket gör att lärarna i år 2 inte har samma 
möjligheter att använda styrd lek i undervisningen. Stina tror inte att lärare i 
grundskolan har stor vana av att arbeta lekinriktat.  

5.4.2 År 2 

En skillnad som syns tydligt mellan observationerna är att lektionerna i observation 
3 och 4 fokuserar ett och samma område och alla elever arbetar med samma avsnitt. 
Medan lektionen i observation 5 behandlar olika områden och eleverna arbetar med 
olika saker på sin egen nivå. I de två första observationerna är eleverna aktiva och 
delaktiga i undervisningen genom att de själva väljer de tal som skrivs på tavlan och 
med att hjälpa varandra med att lösa uppgifterna. Den delaktighet som eleverna har i 
observation 5 är att det finns en dialog mellan läraren och eleverna men det finns 
ingen rörelseaktivitet exempelvis där eleverna springer och hoppar. I alla tre 
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lektioner används laborativt material i form av pengar och klossar för att 
konkretisera. Eleverna får välja om de vill samarbeta i grupp eller arbeta enskilt 
under samtliga lektioner. I observation 5 finns denna valmöjlighet endast när 
eleverna arbetar i läroboken medan det i observation 3 och 4 är valfritt att göra det 
under hela lektionen. 
 
Klara känner inte att hon behöver utveckla sin kompetens när det gäller lekinriktat 
arbetssätt då hon menar att lek hör till förskola och förskoleklass. Lena vill däremot 
gärna utveckla sin kompetens för att använda lek i undervisningen då hon tycker att 
lek skall användas som pedagogiskt verktyg i skolan. För Klara är begreppet styrd lek 
synonymt med utomhuspedagogik och menar att styrd lek är mer betydelsefullt för 
inlärningen i de lägre åldrarna. Lena menar att styrd lek har en betydande roll för 
lärandet och ser styrd lek som något som är friare än vanlig inlärning. Hon ser att 
styrd lek även kan användas i inlärningen och anser att hon använder styrd lek som 
pedagogiskt verktyg i sin undervisning, exempelvis i matematik och 
värdegrundsarbete. De hinder som Klara och Lena ser emot att använda styrd lek i 
undervisningen är att det är stora klasser och små lokaler. Klara menar att det är 
lättare att använda styrd lek som pedagogiskt verktyg i mindre grupper, till exempel i 
halvklass, medan Lena kan uppleva att hon förlorar kontrollen vid styrd lek och att 
det då blir stökigt. Både Klara och Lena ser det som svårt att få in styrd lek i 
undervisningen då de har press på sig att få in allt i undervisningen för att eleverna 
skall uppnå målen. 

5.4.3 Likheter och skillnader mellan årskurserna 

En likhet som är tydlig i samtliga observationer är att det används konkret material 
under lektionerna, exempelvis pengar, kottar och knappar. Under alla lektioner syns 
ett socialt samspel genom att det finns en ständigt pågående dialog mellan lärare och 
elever samt mellan eleverna. Eleverna samarbetar och diskuterar, lärarna ställer 
didaktiska frågor till eleverna istället för att ge dem ett svar. En skillnad som finns 
mellan årskurserna är att det i förskoleklass används rörelse och fysisk aktivitet 
under lektionerna och eleverna rör på sig medan lärarna stannar på samma plats. 
Däremot är de i år 2 inte fysiskt aktiva i samma utsträckning utan eleverna sitter 
stilla vid sina bänkar medan lärarna är fysiskt aktiva genom att de går runt till 
eleverna. En annan skillnad är att de i förskoleklass arbetar med geometriska former 
samt mönster och de i år 2 fokuserar på arbete med läroboken samt konkret arbete 
med hjälp av pengar. Lärarna i förskoleklass ser inga större hinder för att använda 
styrd lek som pedagogiskt verktyg men lärarna i år 2 ser två stora hinder, vilka är 
stora elevgrupper och små lokaler. Alla lärare utom Klara känner att de vill utveckla 
sin kompetens när det gäller användningen av styrd lek i undervisningen. Klara 
anser inte att hon behöver utveckla denna kompetens för att hon anser att lek tillhör 
förskola och förskoleklass. Stina och Kajsa i förskoleklass tror och Lena och Klara i år 
2 känner att det i år 2 är svårt att få in styrd lek i undervisningen då det finns press 
på lärarna att hinna med alla moment i undervisningen för att eleverna skall uppnå 
målen. Samtliga lärare menar att det i förskoleklass finns en friare 
planeringsmöjlighet då lärarna i förskoleklass inte har samma krav på måluppfyllelse 
som lärarna i år 2 har.  
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6. Diskussion 

Under denna del kommer resultatet att analyseras och diskuteras i relation till 
tidigare diskuterad litteratur. Har de lärare som intervjuats och observerats samma 
åsikter och tankar kring lek som de författare som framhålls i litteraturdelen eller 
finns det skillnader mellan teori och praktik? 
 
Skolverket (2011) menar att lek och skapande arbete är betydelsefullt för lärandet, i 
synnerhet under de tidiga skolåren. Skolan ska utveckla elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt lära eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande 
både i självständigt arbete och tillsammans med andra. I förskoleklass används styrd 
lek flitigt då lärarna i förskoleklass anser att leken har en betydande roll för social 
utveckling och lärande. Lärarna i förskoleklass använder sig av fantasi och kreativitet 
samt lustfyllda arbetssätt vilket stimulerar lusten att lära samt skapar mening genom 
bland annat socialt samspel och diskussion. Samtliga lärare ser det som viktigt att ha 
ett tydligt syfte och mål för undervisningen. Under de flesta observationerna syns ett 
tydligt syfte och mål. I år 2 tror Lena att hon använder styrd lek men tydliggör inte 
att hon gör det i undervisningen medan Klara inte tror att hon använder styrd lek 
som pedagogiskt verktyg men det tydliggörs under observationen att hon gör det. 
Vilket arbetssätt läraren använder beror helt och hållet på vilket intresse läraren har 
för styrd lek.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) betonar att lek och lärande är två olika 
perspektiv men som i elevernas livsvärld är tätt sammankopplade. Därför borde 
dessa vara kombinerade även i undervisning för de lägre åldrarna i grundskolan. Det 
bästa sättet att uppnå elevers lärande är genom att ta in elevers verklighet och vardag 
i lärotillfället anser författarna. Studien visar att det är av stor betydelse för om styrd 
lek används beroende på om läraren själv har ett intresse av just det arbetssättet eller 
inte. Det är lättare att använda ett arbetssätt som det redan finns en förförståelse för 
och att läraren ser meningen med att använda styrd lek i undervisningen. Johansson 
och Pramling Samuelsson (2006) framhåller att lek är elevers sätt att förstå och 
bearbeta sina erfarenheter. Kajsa och Stina som arbetar med förskoleklass menar att 
elever bearbetar sin verklighet, sina tankar och sina erfarenheter i leken. Denna 
ståndpunkt framhålls även av Vygotskij (1995) som menar att leken är en kreativ 
bearbetning av intryck och erfarenheter. Vygotskij menar även att leken är den mest 
äkta formen av kreativitet. Lärarna använder styrd lek i skolan för att utveckla 
sociala färdigheter hos eleverna. Klara i år 2 ser styrd lek som mest betydelsefullt att 
använda i år 1 för att eleverna skall lära känna varandra, samarbeta och utvecklas till 
en sammanhållen grupp. Även Lena i år 2 använder styrd lek för att eleverna skall 
lära känna varandra och för att lära sig att samarbeta. Smith (1994) framhåller att 
elever genom lek utvecklar sociala och kreativa färdigheter och denna tanke 
bekräftas av samtliga lärare som intervjuats. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2006) menar att det som eleven redan kan och förstår blandas med det de håller på 
att lära sig och av det bildas det en ny erfarenhet och förståelse som öppnar en ny 
dimension av världen för eleven. Detta kan relateras till Vygotskijs proximala 
utvecklingszon (Strandberg, 2006) som innebär att elever med hjälp och stöd av 
någon annan kan klara av utmanande uppgifter och på så sätt utvecklas och känna 
sig kompetent att prova själv utan stöd eller hjälp. Vi har under observationerna sett 
både samarbete och samlärande då eleverna på olika sätt hjälpt och stöttat varandra i 
skolarbetet. Vår tolkning är att eleverna genom detta kommer att klara av uppgifter 
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och utmaningar själva som de nu har fått hjälp med, så som Strandberg (2006) 
beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon. 
 
Lillemyr (1999) menar att det är viktigt att lärare tar elevens lek på allvar för att den 
skall fungera som ett pedagogiskt verktyg. Läraren behöver även ha en förståelse för 
att leken är elevens verklighet och veta hur viktig och betydelsefull leken är för 
utveckling och lärande. Elevers lek är nära sammankopplat med den inre 
motivationen vilket lärare bör tänka på och därför arbeta med styrd lek för att stärka 
motivationen. Samtliga lärare har i intervjuerna uttryckt att det är viktigt och 
betydelsefullt för lärandet att använda styrd lek i undervisningen. Klara som arbetar 
med år 2 anser själv inte att hon använder styrd lek i undervisningen men under 
observationen synliggörs flera av observationsunderlagets punkter och det menar vi 
kännetecknar styrd lek. Lena som arbetar i år 2 betonar i intervjun att styrd lek är 
betydelsefullt för lärandet och att hon använder den i sin undervisning. Dock visar 
observationen inte många aspekter av lekinriktat arbetssätt och för få av 
observationsunderlagets punkter finns med i lektionen för att vi skall se det som 
styrd lek.  
 
Skolverket (2011) menar att eleverna ska få möjlighet att utveckla intresse för 
matematik och tilltro till den egna förmågan samt att föra logiska resonemang. 
Eleverna ska även möta estetiska uttrycksformer i matematikundervisningen, till 
exempel mönster, former och samband. Genom att utveckla kunskaper om olika 
matematiska uttrycksformer ges eleverna möjlighet att lära sig använda dessa i olika 
matematiska sammanhang. Dahl (1994) framhåller att alla är matematiker och att 
det finns många sidor av matematiken, exempelvis att hitta och skapa mönster. 
Bilder och skapande är en stor del av matematiken. Emanuelsson (2009) menar att 
matematik finns överallt och i elevers vardagsmiljö vilket innebär att det är 
betydelsefullt att lärare tar tillvara på vardagsmatematiken i sin undervisning. 
Genom att använda exempelvis undersökande och kreativa arbetssätt i matematiken 
kan eleverna upptäcka matematikens olika sidor. I de observationer som har utförts 
har lärarna använt vardagsmatematik genom att räkna med pengar och använt 
konkret material som är taget från elevernas närmiljö. Det har även synliggjorts att 
lärarna använder undersökande och kreativa arbetssätt i undervisningen i och med 
att eleverna fått prova själva och bilda egna uppfattningar samt att eleverna fått 
skapa under lektionerna. Samtliga lärare anser att styrd lek är betydelsefullt för 
lärandet i de yngre åldrarna eftersom att undervisningen då blir rolig, meningsfull 
och lustfylld.  
 
Malmer (2002) menar att det är viktigt att forma undervisningen efter varje elevs 
behov och förutsättningar och för att kunna göra detta behöver läraren använda olika 
arbetssätt som ger elever möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper i matematik. 
Samtal, diskussioner och laborationer är viktiga delar i matematikundervisning. 
Samtliga lärare i undersökningen använder samtal, diskussioner och laborationer i 
matematikundervisningen och de ser vikten av att arbeta på ett konkret sätt och 
använda didaktiska frågor för att utveckla elevernas tänkande. Vi tolkar det som att 
det är viktigt för varje enskild elevs utveckling att undervisningen utformas på så sätt 
att alla elever arbetar med samma arbetsområde för att kunna använda samlärande 
och den proximala utvecklingszonen i undervisningen. När eleverna får arbeta med 
samma arbetsområde kan de diskutera och hjälpa varandra, de kan även vara på 
olika nivåer men på samma arbetsområde vilket kan göra att eleverna hjälper 
varandra att uppnå en högre kunskapsnivå. På detta sätt blir undervisningen både 
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individ- och behovsanpassad. Griffiths (1994) menar att eleverna ska vara delaktiga i 
sitt eget lärande. De ska veta syftet, vad målet är och varför de ska nå målet, detta för 
att skapa motivation och förståelse samt göra lärandet roligare. Genom att använda 
lek i matematikundervisningen kan motivation och uthållighet öka hos eleverna 
vilket i sin tur kan leda till ökad förståelse och kunskap i ämnet.  
 
Skolverket (2003) beskriver hur matematikundervisning kan se ut för att eleverna 
ska bli entusiastiska och engagerade. Eleverna är delaktiga i utformningen av 
undervisningen och lärare och elever diskuterar kring matematiska processer och 
problemlösning. De har redovisat sina resultat och fått respons av sina 
klasskompisar. De uppgifter som eleverna fått är dels tagna från läroboken och dels 
från elevernas vardag. Matematiken har integrerats med andra skolämnen och 
eleverna har ibland ställts inför till synes omöjliga utmaningar men har klarat av de 
tack vare stöd från lärarna att tro på elevens egen kompetens. Denna form av 
lärandemiljö är önskvärd för att eleverna ska uppfylla målen för matematikämnet. 
Delar av denna undervisningsform har vi sett under observationerna, exempelvis 
diskussioner av olika matematiska processer. Vi har under observationerna även sett 
entusiastiska och engagerade elever som lärarna sett som kompetenta. 
 
En iakttagelse som gjorts under studien är att det i förskoleklassen är eleverna som 
rör på sig i undervisningen medan det i år 2 är läraren som rör sig mellan eleverna. 
Vi tolkar att detta beror på att lärarna i år 2 känner en större kontroll när eleverna är 
stilla och det är de som själva går till eleverna. Skolverket (2011) framhåller att 
skolans skyldighet är att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. I förskoleklasserna 
ges eleverna del av kontrollen. Detta tolkar vi som att det är lärarnas plan för att göra 
eleverna delaktiga och ge dem valmöjligheter vilket ger en stabil grund för lustfyllt 
lärande. 

6.1 Pedagogisk relevans av examensarbetet 

Genom detta examensarbete kan lärare utveckla kunskaper om den styrda lekens 
betydelse och få idéer kring hur de kan arbeta med styrd lek i undervisningen, i 
synnerhet i matematikundervisningen. Arbetet kan vara underlag för pedagogiska 
diskussioner för att utveckla det pedagogiska arbetet och utveckla nya lustfyllda 
arbetssätt för att öka elevernas inre motivation. Lärare kan reflektera över sitt eget 
sätt att arbeta och kan fundera kring om de vill eller bör använda styrd lek i 
undervisningen mer än de gör idag. På detta sätt kan undervisningen utvecklas till 
att bli mer lustfylld för eleverna och detta kan göra att kunskaper utvecklas genom 
att flera sinnen används och kunskapen då blir djupare. 

6.2 Vidare forskning 

Genom examensarbetet har vi fått insikt i att den återkommande dialogen och 
diskussionen mellan lärare som i vår studie är tydlig i förskoleklass men saknas i år 2 
är av stor betydelse då lärarna kan få inblick i vad de gör bra och vad de behöver 
utveckla. Vi tolkar det som att det skulle vara utvecklande för undervisningen i år 2 
om det fanns fler lärare i samma klass på lektionerna för att lärarna skall kunna 
utvärdera varandra och på detta sätt utvecklas i sin lärarroll så som de gör i 
förskoleklasserna. I förskoleklass där de är tre stycken lärare i varje klass finns 
möjlighet att diskutera samt få och ge konstruktiv kritik. Dessutom kan lärarna bli 
observerade av varandra och därmed få omedelbar respons på sitt arbetssätt. I år 2 
däremot är lärarna ensamma i klassrummet och de har inte någon möjlighet att få 
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omedelbar respons i och med att lärarna inte kan bli observerade. I och med att 
dessa lärare inte kan få någon respons på sitt arbetssätt saknar de insikt i hur de 
verkligen arbetar ur ett lekinriktat perspektiv. Lärarna i år 2 såg det som positivt och 
utvecklande att få bli observerade och få ta del av observationerna och skulle gärna 
bli observerade och få respons kontinuerligt. Ett förslag på vidare forskning är att ta 
reda på om det verkligen är utvecklande att bli observerad och få kontinuerlig 
respons för de som arbetar ensamma. Samt på vilket sätt det skulle förändra lärarnas 
arbetssätt. 

6.3 Slutsatser 

En slutsats som har framkommit genom arbetet är att lärare ser styrd lek som 
betydelsefullt för matematikundervisningen genom att matematiken blir konkret, 
lustfyllt och meningsfullt trots att många elever uppfattar matematik som svårt. 
Dessutom ökas elevernas inre motivation genom användning av styrd lek i 
undervisningen. En annan slutsats är att lärare vill använda styrd lek i sin 
undervisning men lärare i år 2 är osäkra på hur de ska använda styrd lek i 
undervisningen. Ytterligare en slutsats är att de hinder som finns för att använda 
styrd lek i undervisningen är att lärarna i år 2 upplever att det är för få lärare i 
klassrummen och att de inte alltid har passande lokaler för styrda lekaktiviteter. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor. 
 

1. Vilken utbildning har du?  
2. Vilken var din inriktning när du utbildade dig? 
3. Vilket år tog du din examen?  
4. Hur många år har du arbetat i yrket. 
5. I vilken årskurs går eleven du arbetar med? 

 
Lek. 
 

6. Vad betyder begreppet lek för dig? 
7. Vilka tankar om och erfarenheter av styrd lek har du? 
8. Använder du styrd lek som pedagogiskt verktyg i din undervisning. Beskriv på 

vilket sätt gör du det? Om inte, Varför? 
9. Vilken betydelse anser du att styrd lek har för lärandet? 
10. Vilka möjligheter eller hinder ser du att det kan finnas för dig att använda 

styrd lek i din verksamhet? 
11.  Tror du det är skillnad i hur styrd lek används i verksamheten under 

Förskoleklass, år 1 och år 2? 
 

Framtiden. 
 

12. Skulle du vilja använda styrd lek som pedagogiskt verktyg mer i framtiden än 
du gör idag? Varför? 

13. Skulle du vilja utveckla din kunskap och kompetens i relation till ett 
lekinriktat arbetssätt?  

14. Tycker du att styrd lek ska användas mer i skolan som pedagogiskt verktyg? 
Hur? 
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Bilaga 2 
 

Observationsunderlag av styrd lek i matematik 
 
Styrda lekaktiviteter i matematik 
Skapande arbete  
Drama och rollspel 
Spela spel 
Utomhuspedagogik med matematik 
 
Frågor som är relevanta vid observationerna 
Finns det ett syfte? 
Roligt, tänker inte på att man lär sig. 
Ser vi styrd lek under matematiktillfället? 
Vilka är det som leker? Hur och vad leker de? 
Vad använder de för material?  
Är alla med i leken? 
Tycker alla det är roligt? 
 
Ser vi något av detta? 

 Fantasi 

 Kreativitet 

 Lust och glädje 

 Meningsskapande 

 Valmöjligheter 

 Fysisk aktivitet  

 Elevens kontroll 

 Socialt samspel 

 Dialog 

 Syfte 
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Bilaga 3 
 

Hej! 
 
Jag heter Lena Hellmark och jag går min sista termin på Lärarprogrammet på 
Mälardalens högskola. Under denna termin ska jag skriva mitt examensarbete 
tillsammans med min studiekamrat, Anna Eriksson.  
 
Vi ska i examensarbetet undersöka hur matematikundervisningen i Förskoleklass, år 
1 och år 2 ser ut. Detta kommer vi att göra genom observationer av 
matematiklektioner och intervju av lärare i nämnda årskurser. Vårt fokus kommer 
inte att ligga på hur eleverna arbetar utan på hur lärarna arbetar ur ett pedagogiskt 
perspektiv med inriktning på lek. Vi kommer att utföra observationerna och 
intervjuerna under v.10 till 13 samt eventuellt komplettera under v. 15 till 17. 
 
Intervjuerna är frivilliga och helt anonyma vilket gör att lärarna inte behöver svara 
eller delta i intervjun om de inte vill. De som väljer att delta i intervju har rätt att 
ställa frågor om vår undersökning och intervjumaterialet kommer att behandlas 
anonymt. Det vill säga i slutresultatet skall det inte gå att upptäcka källans ursprung. 
 
Vi beräknar att 30 till 60 minuter behövs för varje enskild lärarintervju. 
Bandinspelningar och anteckningar kommer att göras vid intervjuerna och 
anteckningar kommer att göras vid observationerna. 

Har ni eventuella frågor eller vill veta mer så är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Lena och Anna 


