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 Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma pedagoger uppfattar 

leken, om den har betydelse som lärandeform i förskoleklassen. Den 

ursprungliga tanken med förskoleklassen var att den skulle fungera som en 

bro mellan förskolan och skolan, då den använder sig av en kombination av 

verksamheternas olika metodiker. Men detta har inte skett i den mening som 

regeringen hade i tanke när de utformade sitt förslag. Vi vill lyfta fram 

pedagogernas uppfattning kring lekens betydelse för lärande och hur lärande 

genom leken används i verksamheten, men också vilka faktorer som 

motverkar leken. För att undersöka detta valde vi att göra en intervjustudie 

med sju verksamma pedagoger i förskoleklass. Vi valde att göra kvalitativa 

intervjuer, med en fenomenografisk ansats. Resultatet sammanställdes till fem 

kategorier, informanternas åsikter citerades för att synliggöra deras åsikter. 

Från resultatet kan vi konstatera att de intervjuade pedagogerna använder sig 

av leken som lärandeform. Leken finns i förskoleklassen, och alla pedagoger 

har en tanke med hur de utnyttjar leken. Pedagogernas bakgrund har 

betydelse, och vad de har för pedagogisk grundsyn när de använder leken som 

lärandeform. Förskoleklassen kan erbjuda det bästa av två världar, där lek, 

skapande och utforskande är viktiga delar och elevernas nyfikenhet och lust 

tas tillvara. 

 

Nyckelord: förskoleklass, lek, lärande, pedagoger, sociokulturellt perspektiv  
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 Inledning  
Nästan alla barn i Sverige går i förskoleklass och under läsåret 2013/14 deltog 

95,5 procent av sexåringarna i verksamheten enligt skolverkets statistik 

(Skolverket, 2014). Förskoleklassen ses som en viktig övergångsfas i barnens 

liv, i vilken de ska få möjligheter till möten med skolans krav på kunskaper 

och färdigheter som är förberedande men mjuka, lekfulla och lustfyllda 

(Ackesjö, 2010). Vi är båda nyfikna på förskoleklassen, och vi har på olika sätt 

kommit i kontakt med den. Annette har lång yrkeserfarenhet inom förskolan 

som barnskötare, för att sedan börja arbeta som fritidshemspedagog, där hon 

dagligen kommer i kontakt med förskoleklassen. Senare började hon utbilda 

sig till fritidshemspedagog och då träffades vi. Anna har ingen tidigare 

erfarenhet utan håller på att utbilda sig till förskollärare. Båda av oss har i 

något sammanhang jobbat eller gjort praktik i förskoleklassen. Genom 

erfarenhet och utbildning har vi fått en förståelse för hur viktig leken är för 

lärandet. Något som har gjort att vi har blivit nyfikna på förskoleklassen, vad 

är tanken med förskoleklassen? Framförallt är det arbetssättet som vi är 

intresserade av, då vi har upptäckt att pedagogerna arbetar så olika.  

 

Förskoleklassen omfattar femhundratjugofem timmar och ska bedrivas under 

ett läsår. Kommunerna är skyldiga att erbjuda alla barn som fyller sex år en 

plats i en förskoleklass eftersom alla barn i Sverige har rätt till det (Skolverket, 

2011a). Den tidsmässiga verksamheten i förskoleklassen varierar mellan 

femton till tjugofem timmar i veckan, vilka är fördelade mellan tre till fyra 

dagar i veckan (Skolverket, 2001). Pedagoger som tidigare arbetat i förskolan 

är de som till största delen utgör förskoleklassen pedagoger enligt Ackesjö & 

Persson (2010). I en studie som gjordes i rapporten – Att bygga en ny skolform 

för sexåringarna - visar att nio av tio kommuner har uppgett att 90 % av 

sexåringar går i förskoleklass (Skolverket, 2000). Men trots detta så har några 

kommuner uppgett att det inte finns någon förskoleklass i kommunen och att 

sexåringarna ingår i grundskolans första årskull (Skolverket, 2001). Ackesjö & 

Persson (2010) säger att detta är något som forskningen också visar, att 

förskoleklassen håller på att skolifieras. Vilket vi också undrar, håller 

förskolans pedagogik på att försvinna till förmån för skolans metodik?  

 

Höstterminen 2011 kom den nya samlade läroplanen, läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011a). 

Förskoleklassen kombinerar förskolans och skolans metodik, syftet med detta 

blir att förskoleklassen kan erbjuda det bästa av två världar. Där lek, skapande 

och utforskande är viktiga delar och elevernas nyfikenhet och lust tas tillvara 

(Skolverket, 2011a). Förskoleklassverksamheten styrs av skollagen samt det två 

första delarna av den samlade läroplanen Lgr 11. Den sista delen som 

innehåller kursplaner och kunskapskrav för samtliga skolämnen gäller inte för 

förskoleklassens verksamhet. I skolagens nionde kapitel som tar upp syftet 

med förskoleklassen kan man läsa att verksamheten ska stimulera elevers 
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utveckling och lärande och förbereda dem för en fortsatt skolgång (Skolverket, 

2011b). Väsentliga delar som ska ingå i förskoleklassen är lek och skapande, 

där lust och nyfikenhet ska tas tillvara i det aktiva lärandet. Detta finns skrivet 

i regeringens proposition om den nya skollagen. Utgångspunkten är att 

lärande och utveckling sker ständigt i förskoleklassen och nästan aldrig i 

arrangerade inlärningssituationer. Kombinationen av förskolans och 

grundskolans metodik och arbetssätt ger därför en identitet till förskoleklassen 

(Skolverket, 2011b). Vi hoppas att genom denna undersökning så kan vi få syn 

på detta, och få en bättre förståelse vad det innebär att arbeta som pedagog i en 

förskoleklass. 

 

Forskaren Eva Kane höll en föreläsning om lekens betydelse den 2014-02-20 

som arrangerades av Mittuniversitetet i Sundsvall. Här tog Eva Kane upp att 

lek och lärande kan förklaras i olika kunskapsformer. De fyra F:n, det första 

står för fakta (kunskap som information), det andra står för förståelse (kunskap 

som tolkning/förklaring/meningsskapande), det tredje står för färdighet 

(kunskap som utförande) och det fjärde står för förtrogenhet (kunskap som 

omdöme/erfarenhet). I Lgr 11 (Skolverket, 2011c) är skapande arbete och lek 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 

leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Eva Kane 

tolkar de allmänna råden i Lgr 11 där det står att förutsättningar för att barnen 

skall uppleva lärandet som meningsfullt är att verksamheten är trygg, rolig 

och stimulerande, och en plats där lek och skapande får stort utrymme och 

formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Eva 

Kane tog upp att forskning har visat att lek är ett emotionellt beteende, och det 

är detta som formar hjärnans arkitektur. Dessa känslor tillhandahåller både 

motivation och belöning i en kontinuerlig cykel av emotionellt och kroppsligt 

engagemang med den sociala och fysiska miljön enligt Eva Kane.  

 

Från ovanstående resonemang drar vi slutsatsen att leken har betydelse för 

lärande. Detta leder till frågeställningarna som undersökningen utgår ifrån: 

Vilken uppfattning har pedagogerna kring lekens betydelse för lärande? Hur 

uppfattar pedagogerna att de praktiserar lärande genom leken i 

verksamheten? och vad uppfattar pedagogerna för faktorer som motverkar 

möjligheten till lek i förskoleklassens verksamhet? Denna uppsats kommer att 

lyfta fram pedagogernas uppfattning om leken, om den har betydelse som 

lärandeform i förskoleklassen. 
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 Bakgrund 
Här presenteras leken, och dess betydelse för barns utveckling. För att sedan 

gå in på lärandet i leken och vad det har för betydelse för barnen. Sedan 

beskrivs förskoleklassen, dess utveckling och undervisning. Avslutningsvis 

lyfter vi fram det sociokulturella perspektivet för att belysa vilket teoretiskt 

perspektiv vi har på leken och lärandet. 

 

Leken är ett spännande fenomen 

Hur det känns att leka vet alla men det är svårt att definiera lek. I den engelska 

ordlistan finns hundrasexton olika förklaringar på ordet lek (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Även forskare har svårt att enas om 

begreppet lek. Det ligger i förståelsen av fenomenets natur vilket i sin tur 

kräver olika perspektiv från flera olika discipliner menar Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson (2003). En del ser det som möjligt att lek och lärande 

interagerar, medan andra ser det som två skilda saker omöjliga att förena (a.a.). 

Filosofen Ludwig Wittgenstein förklarar begreppet lek med att använda ordet 

rep och med det menar han enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

(2003) att leken är sammantvinnad av flera fibrer. Delarna utgör tillsammans 

en större helhet med variationer av innebörder och kan inte ses som bara en 

sammanvävd helhet med bara en innebörd (a.a.). Lek är ett spännande 

fenomen menar Knutsdotter Olofsson (2003) det är något utöver det 

vardagliga som ger livet mening, en guldkant på livet. Lär man sig leka kan 

man när som helst bege sig in i lekens värld (Knutsdotter Olofsson, 2003). För 

att barn ska kunna skapa mening på ett lustfyllt sätt och förhålla sig till sin 

omvärld behövs leken menar Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

(2003). 

 

Barns lek uppfattas ofta som något fritt och lustfyllt som kommer innan man 

tar itu med livets allvar. Vuxna kan ofta uttrycka sig att nu är leken slut, för nu 

är det allvar (Strandberg, 2009). Men allvaret har redan börjat för barnen när 

de leker, leken är ändå förvisso lustfylld men samtidigt på allvar. Det unga 

barnet vill tillfredsställa sin lust med en gång, och har inte tålamodet att vänta 

till lördag (Strandberg, 2009). För små barn är behovstillfredsställelsen 

likvärdig, men fortsätter den att dominera genom hela livet så ställer den till 

problem. Genom att leka får barnet en förståelse, att alla önskningar inte kan 

genomföras. Leken hjälper också barnet att stå ut med att få sitt behov 

uppskjutet (Strandberg, 2009). För ett förskolbarn är lek centralt, något som 

sker ofta vilket ger barnet en inre tillfredställelse (Lillemyr, 2002). 

 

Genom rik, engagerad och meningsfull lek skapar barn sin kunskap menar 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003). Det handlar om att först 

upptäcka den fysiska världen genom lek för att den sedan övergår mer till 

rollspel. För att göra sin värld meningsfull framhåller Pramling Samuelsson & 
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Asplund Carlsson (2003) att barnen skapar och gestaltar sina erfarenheter med 

kroppen, språket och material av olika slag. Kompisar och lek tillåter barn att 

öva och utveckla tidigare kunskaper, arbeta i grupp, öva självkontroll, ta turer, 

kunna vara med andra och samverka. Enligt Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson (2003) påverkar leken också barns emotionella utveckling och genom 

leken skapas ett engagemang hos barn som ger dem tillfällen att själva göra 

saker, att testa tills de får känslan av att de behärskar något. En känsla av 

möjlighet och egen makt är något som barnen på så vis vinner utifrån detta. 

Centralt i leken är och också symboliskt tänkande menar Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson (2003) vilket i sin tur påverkar den kognitiva 

utvecklingen. Vad som är intressant och meningsfullt för barn i leken ger 

oanade möjligheter till användandet av olika material, och vad de kan 

symbolisera, vilket sedan leder till lärandet som är viktigt (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

 

Enligt Lillemyr (2002) har leken för barn har en stark dragningskraft, den 

motiveras inifrån och är ofta förknippad med lustkänsla och spänning. 

Belöningen för barnen är leken och får de välja kommer den fria leken i första 

hand, eftersom de själva får bestämma innehållet (Lillemyr, 2002; Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Leken gör också att barn övar upp sin 

förmåga att ta ansvar och bli självständiga. Den har ett stort pedagogiskt 

nyttovärde och fyller många funktioner enligt Lillemyr (2002). Leken ger också 

viktig information om barnets behov. Den gör också att barnet lär känna sig 

själv, stimulerar till utveckling, lärande och estetiska uttryck. Genom att leka 

med andra barn lär sig barnet samspel och kommunikation, samtidigt som det 

ger en socialisation till miljö, samhälle och kultur (Lillemyr, 2002).  

 

Att göra det osynliga synligt 

Leken och samvaron med andra barn gör det möjligt för barn att lära sig att 

utöva medbestämmande och vad det innebär att vara delaktig. Men också vem 

som har makt och vem som får vara med och bestämma reglerna. Uttryck för 

demokrati visar sig när barnen kan bestämma med vem de vill leka med, vad 

de vill leka, men att barnen ändå har förståelsen att de inte kan bestämma över 

vad kompisen vill leka och vem kompisen vill leka med (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2003). Flera genomförda studier visar att barn skapar 

kunskap när de leker. Framförallt ger leken möjligheter till barnen att själva 

bestämma vad som ska hända om saker som de redan har kunskap om. 

Tillsammans med kompisar tillåts barnen att utöva självkontroll, turtagande 

och samarbete (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Av dessa 

skäl anses leken ha en hög kvalitet för barn, och den tid som pedagogen 

avsätter för detta speglar till barnen om dess betydelse och värde enligt 

Martlewa, Stephen & Ellisc (2011). 

 

En nödvändig del i lekandet som behövs för att det ska fungera är 

metakommunikation, samtal mellan barnen om den pågående leken. Lek 

bidrar till utveckling även om all lek inte är skapande och kreativ (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Utvecklingen sker genom 
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metapragmatisk förhandling och med detta menar Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson (2003) är hur barn gör bruk av saker. Det är inte bara 

metakommunikation som pågår utan även sättet att agera och kommunicera, 

vilket har stor betydelse i leken då den sker på alla plan och med alla 

hjälpmedel. Att göra det osynliga synligt är vad Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson (2003) vill förmedla att barnen spontant använder leken till.  

 

Lek som lärande och lärande som lek  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att lekforskningen har 

utvecklats till olika teorier där det har studerats om hur och vad barn leker och 

om det har någon betydelse för barnens tänkande och lärande. Det finns olika 

teorier om leken och lärandet. Det som forskarna är samstämmiga om är att 

leken är lustfylld, spontan och frivillig. De menar att genom lek utvecklas den 

sociala, motoriska, känslomässiga och intellektuella färdigheten. Barnens 

hypoteser och tankar prövar de ihop med andra barn eller själva och därmed 

befäster de sina begrepp i den nya kunskapen (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006). Men synen på lek och lärande som två olika delar är ganska 

vanlig, även om man kan ställa sig frågan om inte leken är betydelsefull för 

lärandet. Det är inte ofta man diskuterar hur lek och lärande hör ihop. Det 

finns exempel inom pedagogiken där pedagoger använder sig av drama 

tillsammans med barnen som ett sätt att delge kunskap för att pedagogen tror 

att barnen lättare ska kunna ta till sig och förstå lärandet på detta sätt.  Ett 

problem som kan uppstå är att pedagogen blir för ivrig, vilket leder till att det 

blir mer lärande än lek (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008).  

 

Möten mellan lek, lärande och undervisning 

Lek är något som barnen ofta initierar medan lärande ofta är något som en 

vuxen initierar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Att bli 

delaktig i barnens värld som pedagog innebär att man måste ta tillfället i akt 

och släppa lärandets struktur och titta, lyssna och reflektera (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Vygotskij, en psykolog, pedagog och 

filosof som levde mellan åren 1896 och 1934 lade grunden för människans 

lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005). När 

Vygotskij betraktade människans utveckling och lärande använde han sig av 

begreppet, den proximala utvecklingszonen (ZPD). Vygotskij förklarar ZPD 

enligt Säljö (2000) som ”avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam 

och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning 

eller i samarbete med mer kapabla kamrater å andra sidan” (Säljö, 2000, s.120). 

Genom att vara delaktig i leken kan pedagogen enligt Herrlin, Ackesjö & 

Frank (2012) & Knutsdotter Olofsson (2003) utmana i lärandet så att barnen tar 

sin lek ett steg längre vilket de troligtvis inte klarat av på egen hand. Herrlin et 

al. (2012)  använder Vygotskij och hans förståelse om hur viktig leken är med 

andra för lärandet och vilken potential den har om barnen går över gränsen för 

sitt eget kunnande. Detta är den proximala utvecklingszonen som enligt 

Herrlins et al. (2012) tolkning av Vygotskij har stor betydelse för de sociala 
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processer, där vuxna och kamrater hjälper varandra till att utföra olika 

uppgifter och på så sätt få ny kunskap som vidgar deras erfarenhetsvärld. 

 

Att förklara vad ett barn är, eller vad ett barn kan, är något som Vygotskij inte 

nöjer sig med enligt Strandberg (2009). Vad barnet ännu inte är, det vill han 

uppmärksamma, för den passiva mognaden hör inte till utvecklingen. 

Vygotskij vill uppmärksamma att genom delaktighet, genom aktivitet och 

genom interaktion kan utvecklingen organiseras (Strandberg, 2009). 

Instruktioner och interaktioner spelar stor roll för utvecklingszonerna menar 

Strandberg (2009) när han tolkar Vygotskij. För det är interaktionen med andra 

som ger barnet möjlighet till imitation, och skapar lärandeprocesser. Vilket gör 

att leken också blir för Vygotskij en metod, till användandet av 

utvecklingszonerna enligt Strandberg (2009). För i leken, som Vygotskij kallar 

för en prototyp, fann han utvecklingszoner, där, låg förståelse omvandlades till 

högre förståelse enligt Strandberg (2009). 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver hur man i Norge tänker kring leken och 

varför den är nödvändig ända upp till lågstadiet. Där gav pedagogen barnen 

fri lek några timmar i veckan. I dessa lekar fick barnen själva bestämma vad de 

ville leka, men pedagogen var med för att stötta och hjälpa dem. Resultatet av 

detta visade att barnen fick större självständighet, kreativitet och engagerade 

sig mer i de traditionella lektionerna (Knutsdotter Olofsson, 2003). Även 

Hyvonen (2011) verksam vid Oulu Universitet i Finland undersöker om lekens 

betydelse för lärande omfattar hur pedagoger tänker kring sin verksamhet och 

hur de ska motivera och utmana barnen i skolsammanhang. Lek är viktig för 

att främja lärande och utveckling, men pedagogernas attityder och politiskt 

styre när det gäller användningen av lek i undervisningen varierar kraftigt.  

För att det ska bli möjligt med lek och lekfullt lärande i skolorna så måste 

behovet av bättre empiriska och teoretiska förståelser fyllas. Ett viktigt första 

steg är att lyssna på dem som jobbar på fältet för att förstå hur pedagoger 

anser i allmänhet och hur de använder lek i sina dagliga rutiner (Hyvonen, 

2011). 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) har tagit fasta på att karaktärisera 

definitionen lärande i leken. Deras avsikt är inte att föra samman lärande och 

leken till en enhet, utan att se dessa som två olika verksamheter. Deras 

forskning inom detta område visar att positioner, som kontroll, kreativitet och 

fantasi är involverade i lärandet och leken. Lärandet ses som en akt och ett 

objekt i utvecklingspedagogiken, där objektet är den teoretiska ansatsen i 

barns förmågor, förståelse och kunnande, och akten är reflektion och 

kommunikation. Kommunikationen är det som synliggör det osynliga för 

barnen. Det har visat sig i olika studier om lärandets akt, att pedagoger skapar 

ett gott lärande för barnen om man skapar en situation där barnen blir 

utmanade att tänka och fundera. Men också där pedagogen uppmuntrar 

barnens olika sätt att tänka och tala, vilket ger alla barnen möjlighet till att 

delta i kommunikationen. Detta för att det osynliga framträder som en helhet 

av omvärlden (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Lek och lärande är 

dimensioner som stimulerar varandra och skulle kunna ses som en odelbar 
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helhet, vilket är en del av barns upplevelser, och som hjälper dem att skapa en 

förståelse för sin omvärld i en livslång process (Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2006). 

 

Lära i lekens medvetandetillstånd 

För utveckling och lärande har leken en grundläggande betydelse. Leken är en 

förberedelse inför vuxenlivet, man undersöker och experimenterar vilket också 

gör leken till en metod för lärandet (Lillemyr, 2002). Knutsdotter Olofsson 

(2003) beskriver hur hon såg likheter mellan undervisning och lek, det hon såg 

var att ”maktkamp inom klassen och översitteri kan hindra den atmosfär av 

hängivenhet och självförglömmelse, som utmärker leken och en optimal 

inlärningssituation” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.73). Hon menar att lärandet 

i leken ska vara ett ömsesidigt givande och tagande i undervisningssituationer, 

där en rolig lek utmärker en god undervisningsmetod. Barns lek bygger på 

deras förmåga att föreställa sig olika situationer, och hur de upplever dessa. 

Men leken kan vara lättstörd och svår att återuppta om de blir avbrutna mitt i 

den (Knutsdotter Olofsson, 2003). Om barnen får en utvecklad 

föreställningsförmåga så väcks minnen, associationer och ny information 

sammankopplas till barnens egna erfarenheter. De ser saker med nya ögon. 

Vilket är en förutsättning för att barnen ska få ett lärande i sin undervisning. 

Leken i förskoleklassen och förskolan är nödvändig för att barnen ska få träna 

upp sin föreställningsförmåga (Knutsdotter Olofsson, 2003). Även Pramling 

Samuelsson & Johansson (2006) pekar ut leken som en viktig del av 

inlärningsprocessen och att pedagogerna har ett ansvar för att lek ska bli 

lärande. Det finns en uppenbar ambition att skydda barnens lek och att se till 

att pedagogerna inte tar över eller tar bort barnens lust att leka, eller ens 

begränsar barns skapande av sin egen kultur i sin lek i förskolan. Därför får 

pedagogen gå försiktigt fram när de integrera dimensioner av lärande i lek och 

lek i lärande. Vilket också kan bli problematiskt för pedagogerna, för alla har 

olika uppfattningar om ordet försiktigt, och hur man väljer att lägga upp sin 

strategi för att lyfta lärandet i leken (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). 

 

Förskoleklassens uppdrag 

Sedan 1970-talet har sexårsverksamheten varit i bruk, först kallades den 

lekskolan sedan deltidsgrupp och nu på senare tid används uttrycken 

sexårsverksamhet eller förskoleklass. Verksamheten bedrevs ofta i förskolans 

lokaler, under förskolans traditioner. I mitten av 1990- talet startade politiker 

en diskussion som gällde den obligatoriska skolstarten om hurivida den skulle 

börja vid sex års ålder. Denna diskussion ledde till att det blev en skolform för 

sexåringarna som infördes 1998, men den var frivillig och det bestämdes att 

den skulle heta förskoleklass (Herrlin et al., 2012). Detta blev en egen avgiftsfri 

skolform som kommunerna var tvungna att tillhandahålla enligt 

riksdagsbeslutet (Melander & Pérez Prieto, 2006). Bakom riksdagsbeslutet låg 

också en pedagogisk och ekonomisk orsak. Förskolan behövde inte byggas ut 

och de tomma skollokalerna blev en sexårsverksamhet där lärarresurserna 
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samordnades (Herrlin et al., 2012). Här sågs möjligheten att medvetet låta 

skolan ta till sig förskolans pedagogik genom att låta förskoleklassen flytta in i 

skolans lokaler (Melander & Pérez Prieto, 2006). Förskolan och skolan fick en 

bro mellan sig för att närma sig varandra, vilket också skulle bli 

förskoleklassen uppdrag (Herrlin et al. 2012). Dalhberg & Lenz Taguchi (1994) 

lyfter dock fram en aspekt som kan hindra mötet mellan förskolan och skolan, 

vilken är makt- och värderelationer som behöver granskas noggrant och 

tydliggöras. För tittar man närmare så har alltid prestige och status i skolans 

kultur dominerat över förskolan (Dalhberg & Lenz Taguchi, 1994). 

 

Förberedande men ändå lekfullt 

Melander & Pérez Prieto (2006) lyfter fram att förskolans traditionella 

arbettsätt skulle kunna förändra skolan, som är en mer ämnesorienterad 

verksamhet, till att ta till sig arbetsätten med mer barncentrerade aktiviteter 

och samarbete i lärarlag. Som ett möte mellan kunskaper och krav på 

färdigheter från skolan, v ilka sker på ett mjukt men förberedande, lusfyllt och 

lekfullt sätt, med flera möjligheter i en viktig övergångsfas så ser Herrlin et al. 

(2012)  på förskoleklassen. Pedagogernas undervisningsuppdrag ska vara både 

skolförberedande och hålla sig till förskolans traditioner (Herrlin et al., 2012). 

Det är ett gränsland, då detta inte definieras för förskoleklassens verksamhet. 

Hur ska då pedagogerna konstruera ett grundläggande lärande inför 

grundskolan undrar Herlin et al. (2012)? Det uppstår ett dilemma som bidrar 

till förvirring genom att det inte finns några riktlinjer eller mål för 

verksamheten. Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2006) så förväntas 

det att verksamheten ska integrera leken och lärandet och se möjligheterna 

med denna lärandeform. När förskoleklassen flyttade in i skolans läroplan och 

styrdokument fanns det en oro, att en mer skolinfluerad verksamhet skulle ta 

över. Eftersom barn i skolan inte kopplar leken till lärandesituationer, utan 

oftast hänger leken ihop med raster eller särskilda lekaktiviteter. Lärandet har 

varit det som pedagogen planerat för att nå målen i läroplanen. Forskning och 

pedagoger har nu efter det förändrade uppdraget sett att lek och lärande 

utmanas och prövas tillsammans (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

Utvärderingar och forskning visar att verksamheten i förskoleklassen 

organiseras på en mängd olika sätt. Några förskoleklasser har ett mer 

skolifierat arbetsätt, medan andra arbetar utifrån förskolans traditioner 

(Herrlin et al., 2012). 

 

Undervisning – att vägleda och stötta 

Det talas om en ”speciell pedagogik” med mycket fri lek som grund för 

förskoleklassens verksamhet. Att verksamheten är grundad på en ”speciell 

pedagogik” kan tolkas som om den är förenklad, där pedagogen inte 

anstänger sig för att reflektera och problematisera över lekens funktion och 

syfte (Herrlin et al., 2012). Leken har och bör ta stor plats i förskoleklassens 

verksamhet, men för att lärandet i leken ska bli av så krävs det att pedagogen 

har ett syfte med aktiviteten, så att lärandet sker i en lekande situation. Dock 
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när pedagogen använder uttryck som språklek eller mattelek är det viktigt att 

belysa själva lärandet i uppgiften för barnen så att de inte blir förvirrade när de 

hör ordet lek (Herrlin et al., 2012). Leken är viktigt och genom den egna leken 

stärker barnen sin sociala kompetens och bearbetar sitt lärande (Herrlin et al. 

2012; Martlewa et al., 2011). Pedagogen använder leken som en metod i sitt 

syfte för lärande och gör detta genom att planera lekaktiviteterna. ”Genom att 

styra leken mot ett innehåll och tydliggöra detta innehåll för barnen har leken 

potential att bli lärande och lärandet blir synliggjort” (Herrlin et al., 2012, s.32).  

 

Pedagogerna kan utveckla sitt arbete i förskoleklassen med en målinriktad 

undervisning. Undervisningen blir då baserad på barnens egna aktiviteter. 

Leken planeras av pedagogen, som riktar aktiviteten mot ett visst innehåll som 

de tillsammans ska utforska (Herrlin et al., 2012). Detta är ett arbetssätt som 

ger barnen och pedagogen en undervisningsaktivitet. Det ges utrymme för 

spontanitet och associationer, vilket skapar en kommunikativ 

undervisningsmiljö. Där sociala relationer är viktiga för hur pedagogen ska 

lägga upp undervisningen. Detta kan konstrueras genom en direkt 

undervisning som till exempel språklekar eller matematiklekar. Men också 

genom indirekt undervisning, där pedagogen finns till hands och stöttar 

barnen i deras lek och aktiviteter (Herrlin et al., 2012). 

 

Hur didaktiken används i lärandet förklarar Herrlin et al. (2012) med att det 

handlar om hur olika verktyg och metoder används. Didaktiken behandlar 

syfte, innehåll och metoder som ska svara på frågorna vad, hur och varför. Är 

det möjligt att ha ett barncentrerat förhållningsätt i kombination med tydlighet 

i undervisning undrar Herrlin et al. (2012)? Detta är en diskussion om 

didaktiken i förskoleklassen som väcker många tankar. Går det att kombinera 

ett formellt och lekbaserat lärande frågar sig Herrlin et al. (2012)? Den 

allmänna didaktikens scaffolding får hög prioritet som arbetsmetod i 

förskoleklassen (Herrlin et al., 2012). Scaffolding benämns också som 

kommunikativa stöttor, det innebär att hjälpa någon att stukturera ett problem. 

Först behöver man veta var man ska börja sedan handlar det om att veta när 

man kan gå vidare (Säljö, 2000). Arbetssättet baseras på barnens intressen, 

tankar och nyfikenhet men samtidigt ska innehållet kombineras med de mål 

som ska nås (Herrlin et al., 2012). Det gäller att pedagogen är medveten om de 

mål som ska nås i aktiviteten men också samtidigt vara följsam i barnens 

tankar och frågor. Genom att arbeta med ett tematiskt arbetssätt når 

pedagogerna frågorna vad och hur i didaktiken. Detta arbetssätt lyfter fram ett 

område som synliggörs ur olika metoder, vilka utvecklar barnens förståelse 

och ses i ett verklighetsanknutet sammanhang. Pedagogens viktigaste del i 

detta arbetssätt är inte bara planering, utan även att kunna stötta barnen till att 

bli inspirerade, hitta egna frågor från sina egna erfarenheter. Detta arbetssätt 

har inspirerats av Deweys (2004) tes learning by doing vilket innebär att man 

arbetar med tematiska utgångspunkter utifrån barnens erfarenheter. På så sätt 

lockar man fram deras nyfikenhet, inspiration, lust och kreativitet. Detta 

stämmer överens med Vygotskijs syn på lärande enligt Herrlin et al. (2012). 

Johansson & Pramling Samulesson (2006) framhåller att villkoren för lärande 

är lust och engagemang, det är de viktigaste beståndsdelarna i barns lärande 
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och därför behövs leken i lärandet. Barn lär sig bäst är när de är engagerade 

och intresserade (Johansson & Pramling Samulesson, 2006). 

 

Balansen mellan lek och lärande 

Det finns väldigt lite forskning om hur barn ser på och uppfattar sin värld i 

förskoleklass. Det har gjorts en undersökning av Herrlin et al. (2012) där de 

intervjuade drygt tvåhundra sexåringar, med fokus på barnens perspektiv i 

förskoleklass. De fick frågorna om hur de upplevde flytten från förskolan till 

förskoleklass, hur de upplevde att vara i förskoleklass och hur de upplevde 

skillnaden i de olika verksamheterna. När vissa barn själva talar om leken så 

betonade de ofta att de inte får samma möjligheter att leka i förskoleklass. De 

saknar leken och leksakerna från förskolan. Den skolmiljö som 

förskoleklassens lokaler ofta är i brukar vara klassiska klassrum, detta kan vara 

ett hinder för barnens lek. Några barn upplevde en spänning i lärande- och 

lekaktiviteter, medan andra barn inte tyckte att de lärde sig någonting och 

efterlyste mer lärandeaktiviteter (Herrlin et al., 2012). Barn är lekande lärande 

individer men när de kommer till skolan lär de sig att lek och lärande är två 

olika saker, eftersom det är den rådande kulturen som skolan förmedlar 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). 

 

Lärande från ett sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) tar upp vikten av kommunikation i lärandet. Han betonar 

släktskapet mellan tänkandet och kommunikationen. Genom att barnen deltar 

i samtal i olika sammanhang, kan de ta till sig nya sätt att tänka, resonera och 

handla. Vi har i varje möte med andra människor möjlighet att appropriera, att 

ta över och ta till oss nya kunskaper. Vygotskijs idévärld enligt Säljö (2000) är 

att människor ständigt utvecklas och förändras i och med möten med andra. 

Många situationer inom skolans värld och vår vardag handlar om att vi förstår 

vad som sägs eller görs, vi kan inte på egen hand klara av förståelsen i alla led. 

Inom det sociokulturella perspektivet som Säljö (2000) står för, menar han att 

vi möter olika sociala praktiker och i efterhand så lär vi oss att genomskåda 

dem och blir förtrogna med dem. Detta perspektiv är en slags modell, hur 

kunskap och färdighet blir till lärande. Säljö (2000) beskriver lärandet som ett 

samspel mellan teori, artefakter och kommunikation. Genom att vi lär oss att 

använda dessa resurser kan vi lösa problem och behärska olika sociala 

praktiker. Då kommer vi fram till hur man lär och bemästrar olika situationer.  

 

”När människor samlar erfarenheter av att hantera ett specifikt, fysiskt 

problem, och utvecklar nya hjälpmedel och tekniker, kan hon samtidigt också 

utveckla intellektuella kunskaper. De intellektuella kunskaperna kan sedan i 

sin tur bygga in fysiska redskap som man kan använda i olika sociala 

praktiker” (Säljö, 2000, s.77).  
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Kunskapstradering 

Enligt det sociokulturella perspektivet har människan förmågan att utvecklas 

och lära, både individuellt och kollektivt. Lärande har ingen gräns, för vi 

skapar nya redskap hela livet som vi använder för att lösa olika intellektuella 

och fysiska problem (Säljö, 2000). Arfwedson & Arfwedson (1995) tar även upp 

Deweys teori om barns tänkande som ett resultat av en fysisk aktivitet. Det 

innebär att de till exempel tillverkar saker, försöker ändra föremål eller 

situationer och sedan får fundera vad som hänt, för att de då skaffar sig 

erfarenheter som utvecklar deras tänkande. Vygotskij menar enligt Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) att lärandet i form av upptäckande, 

kreativt tänkande och nya idéer är något som barn uppmuntras till i samarbete 

med andra. Det barn som tar initiativ och är kreativt, drar till sig andra barn i 

leken (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

 

Wahlström (2008) tar upp barns lärande, där det är viktigt att de har en god 

självkänsla. Det är pedagogernas uppgift att skapa en miljö runt barnen som 

innebär att de känner sig trygga. Självförtroendet växer om barnen har en god 

kvalitet på de relationer som finns i deras omgivning, där barnen får känna att 

de blir sedda och att de duger som de är. Det stärker barnens självförtroende, 

de vågar prova nya saker och vågar misslyckas i sitt lärande. Det 

sociokulturella perspektivet betraktar lärandet som ett samspel mellan 

människors kommunikation, där människor alltid har lärt sig och delar med 

sig av olika kunskaper. Kunskapstradering fungerar utan att vi är medvetna 

om att det är ett lärande. Det sker under en aktivitet mellan människor, och ger 

oss insikter och kunskap som vi formas av (Wahlström, 2008). 
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma pedagoger uppfattar 

leken, om den har betydelse som lärandeform i förskoleklassen. Våra 

frågeställningar är: 

 

Vilken uppfattning har pedagogerna kring lekens betydelse för lärande? 

 

Hur uppfattar pedagogerna att de praktiserar lärande genom leken i 

verksamheten? 

 

Vad uppfattar pedagogerna för faktorer som motverkar möjligheten till lek i 

förskoleklassens verksamhet? 
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Metod 
Här presenteras hur vi har valt att gå tillväga och hur det empiriska materialet 

insamlats. Först beskrivs den metod som valts, samt motveringen till detta och 

fenomenografin som är vår ansats. Urvalet till studiens beskrivs och i 

genomförandet berättar vi hur vi har gått tillväga med undersökningen.  Vi 

fortsätter med de forskningsetiska principer som vi använt oss av, vilket följs 

av en analys, hur vi kom fram till kategorierna till resultatet. Efter detta 

kommer studiens tillförlitlighet och till sist diskuterar vi metodvalen. 

 

Val av metod 

Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer som en metod för vårt 

tillvägagångsätt. Kvalitativa intervjuer är en metod som bygger på ord och inte 

på siffror. Den kvalitativa studien omfattas ofta av ett fåtal personer eftersom 

man försöker göra sin undersökning djupare (Bryman, 2002). Man vill inte 

generalisera, förutsäga eller förklara hur något är, utan man vill gestalta eller 

karaktärisera något med kvalitativa intervjuer (Stukát, 2005). Vi valde därför 

att göra kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger i förskoleklass och 

där använde vi oss av öppna frågor i intervjuerna, så att vi fick ta del av 

förskollärarnas insikt och arbetsmetoder om hur de använder leken som 

lärandeform. 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som innebär att man utgår 

från frågeområden och inte detaljerade, exakta frågor. På detta vis får man ett 

mer naturligt samtal och ordningen på frågorna kan till viss del styras av 

informanten. Man vill att informanten ska berätta så mycket som möjligt utan 

bli styrd av intervjuaren, för att på så sätt få informantens syn på verkligheten 

(Bryman, 2002). Tanken med kvalitativa intervjuer är att få så uttömande svar 

av det som intervjun handlar om från den man intervjuar (Johansson & 

Svedner, 2001). I den kvalitativa forskningsprocessen försöker man att hålla sig 

till grunden av sin empiri för att komma fram till en modell eller någon 

förklaring av det man avser att undersöka (Bryman, 2002). 

 

Fenomenografi 

Dimenäs (2007) menar att fenomenografin har metodologiska inslag, men den 

är i sig själv inte en metod. Istället är den en ansats med fokus på 

forskningsfrågor som är betydelsefulla för att förstå olika 

undervisningsmiljöer. En forskningsgrupp som verkar på Göteborgs 

universitet vid Institutet av pedagogik som kallas Inom-gruppen har utvecklat 

den kvalitativa metoden inom fenomengrafin och gett ansatsen ett visst 

särdrag enligt Larsson (1986). Kvalitativ metod finns som första och andra 

ordningen men eftersom fenomenografins domän hör till andra ordningen så 

blev detta vårt val som ansats. Andra ordningens perspektiv vill förklara hur 
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någon upplever något och hur det kan upplevas. Det är frågan om vad man 

studerar, och inte om något är sant eller falskt (Larsson, 1986). Med en 

fenomenografisk ansats vill man beskriva hur människor uppfattar fenomen 

och hur de tolkar sin omvärld. Man är inte ute efter att hitta samband, 

förklaringar eller frekvenser, utan man vill se innebörder. Vi vill med vår 

insamlade empiri inte förklara hur något egentligen är utan beskriva hur något 

uppfattas av dessa människor. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

(2003) beskriver att metoderna som används inom fenomengrafin för att samla 

in empiri måste inbjuda människor att dela med sig av sin erfarenhetsvärld, till 

reflektion och tanke för att generera ett resultat.  

 

Urval och undersökningsgrupp  

Undersökningsgruppen består av sju verksamma förskollärare i förskoleklass, 

av dessa var det sex kvinnliga och en manlig. Alla är utbildade förskollärare i 

medelåldern, sex av dem började sin yrkeskarriär inom förskolan och en av 

dem började i en F-2 då hennes utbildning även täcker in grundskolans 

tidigare år. Flera jobbar även inom fritidshemsverksamheten och en del har 

också jobbat inom skolans värld. En av de intervjuade pedagogerna har bara 

jobbat i sex år och fyra av dessa är inom förskoleklass de andra intervjuade 

pedagogerna har mer än tjugo års erfarenhet inom yrket. De är geografiskt 

utspridda till fyra skolområden i tre kommuner i två län. De förskollärare som 

deltog i intervjuerna var de som först tackade ja på de skolor som ringde upp, 

förutom en intervju med två pedagoger som blev rekommenderade till oss i 

förhoppning att de skulle kunde bidra till vår studie. Skolorna som valdes ut 

var de som låg geografiskt närmast vår egen kommun.  

 

Genomförandet 

Vi började vårt arbete genom att söka efter verksamma pedagoger inom 

förskoleklassen via internet på olika kommuners hemsidor. Vi valde sedan att 

skicka ut missivbrev till rektorer i två skolområden, då vi i de andra 

skolområdena redan hade kontakt med flera verksamma pedagoger i 

förskolklassen. Sökningen efter pedagoger att intervjua startades tidigt. Vi ville 

lägga tid på att läsa in oss på ämnet innan vi intervjuade för att lättare kunna 

hänga med under samtalets gång. Därför valde vi att lägga intervjuerna i ett 

senare skede, vilket ledde till att vi inte var uppmärksamma på att tiden gick 

och vi inte fick svar från de som vi skickat ut missivbreven till.  Det var svårt 

att få kontakt med rektorerna som vi först skickat ut missivbreven till. Mycket 

lättare var det med de pedagoger som vi hade direkt telefonkontakt med, då 

kunde vi boka en tid för träff. Detta ledde till att det har tagit lång tid för oss 

att genomföra alla intervjuer. Vi valde dock till slut att själva leta efter 

telefonnummer till de verksamma pedagogerna då vi inte fick svar från 

rektorerna. Vi hade även ett bortfall då en pedagog tackade ja till intervjun 

men sedan ändrade sig och inte ville vara med. Vi har lärt oss att bästa sättet 

att få snabb kontakt med någon är att få tag på ett telefonnummer och ringa. Vi 

är nöjda med de sex intervjuer som vi fick ihop och även svaren som vi fått av 

alla sju pedagoger. I samband med första telefonkontakten med de 
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pedagogerna som valde att ställa upp på intervjun, ställde vi frågan om det var 

okej att vi spelade in intervjun och alla svarade att det var okej. Detta är vi 

mycket nöjda med då det har underlättat vår bearbetning och 

sammanställning av intervjumaterialet. Dock har själva transkriberingen av 

intervjuerna tagit tid vilket Stukát (2005) också påpekar att det gör och därför 

är det viktigt att man är medveten om detta. Under första kontakten med 

pedagogerna valde vi också att fråga om de ville att vi skulle skicka ut 

frågorna innan vi träffades för intervju och alla svarade ja på den frågan. Dock 

funkade inte en mail adress till en av pedagogerna och därför fick hon inte 

möjlighet att läsa igenom frågorna innan intervjun. I samma veva skickade vi 

också ut missivbrevet (se bilaga 1) till alla pedagoger som tackat ja till 

intervjun. Till själva inspelningen av intervjuerna valde vi att använda våra 

mobiltelefoner. Dessa testades innan för att kontrollera att vi fick bra 

ljudupptagning. På detta sätt kunde vi också gardera oss med inspelningarna 

av intervjuerna då vi båda spelade in samtidigt. Dock har vi lärt oss att det kan 

vara en bra idé att ställa om mobiltelefonen på vibbrationsfunktionen så att 

den inte ringer under pågående intervju, vilket var precis det som hände under 

en intervju.  

 

För oss föll det av olika anledningar naturligt att intervjua tillsammans. Stukát 

(2005) påpekar dock att är man fler som intervjuar än den som blir intervjuad 

kan denna person känna sig i underläge och kanske inte svara som det var 

tänkt. Detta var vi medvetna om. Efter att ha lyssnat på intervjuerna har vi 

märkt att det är lätt att ryckas med och då omedvetet leda bort informanten 

från frågan som ställdes. Vid varje träff med informanterna så fick de 

bestämma plats och tid, och därför träffade vi dem på deras arbetsplatser 

vilket också är något som Stukát (2005) tycker är viktigt för det innebär att 

informanten känner sig trygg och bekväm inför intervjun. 
 

Forskningsetiska överväganden 

I vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska krav (2002) 

och informerat alla intervjuade förskollärare om att detta är helt konfidentiellt 

och att de är helt anonyma och inte kommer att nämnas vid namn, utan, vi 

väljer att benämna dem som informanter med ett fingerat namn. De fyra 

forskningsetiska principerna som vi utgått från är: 

Informationskravet - Vi kommer att informera de berörda personer om vad 

undersökningen handlar om och dess syfte samt att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckekravet - De personer som vi kommer att intervjua får bestämma om 

de vill vara med och har rätt att avbryta när de vill.  

Konfidentialitetskravet - Inga personuppgifter kommer att redovisas i vår 

studie och vi kommer att förvara studien på ett säkert sätt.  

Nyttjandekravet - Vårt insamlade material ska bara användas i vårt 

forskningssyfte. 
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Analysen 

Vi började med att transkribera intervjuerna. Sedan har vi läst intervjuerna 

flera gånger för leta efter mönster i svaren. Vi började med att hitta svaren på 

frågorna som ställdes och utifrån detta så fortsatte vi med att leta efter fler 

förklaringar på våra frågor och hur de uppfattades av pedagogerna. Under 

bearbetningen av resultatet framkom flera kategorier vilka till slut blev Leken i 

lärandet och lärandet i leken, Synligöra lärandet, Förskoleklassen genom 

pedagogens ögon, Skola eller förskola och till sist Faktorer som motverkar 

leken. 

 

Studiens tillförlitlighet 

Stukát (2005) påpekar att det är viktigt att undersökningens kvalitet diskuteras. 

Det är viktigt att undersökaren tydligt beskriver hur man har tänkt för att få 

fram resultaten och hur man gjort. Detta för att resultaten ska bli trovärdiga, 

men också för att studien ska vara möjlig att göra om (Stukát, 2005).  

 

Reliabiliteten innebär hur noga vi kan mäta kvaliteten på intervjuerna som 

genomförts till vår studie (Johansson & Svedner, 2001). All insamling av data 

har skett på samma sätt, då vi har spelat in alla intervjuer, detta för att öka 

reliabiliteten i vår studie enligt Kihlström (2007). Sättet att göra intervjuerna 

har skilt sig lite åt då en intervju gjordes med två pedagoger samtidigt med 

bara en av oss intervjuare som närvarade. De andra intervjuerna gick till på det 

sättet att vi var två som intervjuade en pedagog. Frågorna som ställdes vid 

intervjun vad sådana att de gick in lite i varandra men det gjorde bara att vi 

fick en bredare bild av vad pedagogen ansåg utifrån frågorna. En annan sak 

som kom upp vid sammanställningen av resultatet var att vi inte alltid fick 

svar på frågan som vi ställde, svaret kunde ändå hittas när vi bearbetade 

resultatet. Vi anser att vår studie har god tillförlitlighet. 

 

Validiteten innebär att det som undersökts ger en sann bild av resultatet 

(Johansson & Svedner, 2001). Validiteten är grundläggande för 

undersökningens värde, men den är också svårfångad och mångtydig. Det är 

därför viktigt att fråga sig upprepade gånger om man verkligen undersöker 

det man vill undersöka (Stukát, 2005).  Vi har valt att lyfta fram citat från 

informanterna på flera ställen i resultatet för att öka validiteten i vår 

undersökning. 

 

Generaliserbarheten innebär att man måste förstå för vem eller vilka som 

resultatet gäller för (Stukát, 2005). Resultatet för vår forskning kan vi inte 

generalisera och säga att det gäller som en norm för alla pedagoger i 

förskoleklass. Detta på grund av att antalet pedagoger som intervjuats bara är 

sju till antalet och området som intervjuerna utförts i är begränsat till två län, 

tre kommuner och fyra skolområden. Studien har heller inte pågått en längre 

tid och är inte omfattande, därför kan man inte generalisera resultatet av 

studien. 
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Metoddiskussion 

Metod 

Vi valde den kvalitativa metoden för att det är något som vi har erfarenhet av 

från tidigare uppsatsarbeten. Just att intervjua var något som vi visste från 

början att vi skulle vilja göra. Genom att ställa öppna frågor så var möjligheten 

stor att vi skulle få intressanta svar. Det blev ett givande samtal, där 

pedagogerna delade med sig av sina uppfattningar kring leken som 

lärandeform. Tidsaspekten var en bidragande faktor till att vi enbart valde att 

göra intervjuer och inte observationer, dock såhär i efterhand hade varit 

mycket intressant att få vara med i förskoleklassen och uppleva hur de arbetar. 

 

Fenomenografi 

Vi gjorde detta val till ansats eftersom den med hjälp av betydelsefulla 

forskningsfrågor riktar in sig på att förstå olika undervisningsmiljöer 

(Dimenäs, 2007). Det stämmer överens med vårt syfte som var att undersöka 

pedagogers uppfattning om leken har betydelse som lärandeform i 

förskoleklassen. Den fenomengrafiska ansatsen betonar att man ska vara 

neutral och inte påverka den som man intervjuar (Kihlström, 2007). Detta 

upptäckte vi var svårt att inte göra när man rycktes med i svaren som man fick 

från den man intervjuade.  

 

Urval och undersökningsgrupp 

Genom yrkeserfarenhet och verksamhetsförlagd utbildning har vi ett stort 

gemensamt intresse av förskoleklassen verksamhet. Därför var intresset stort 

att intervjua verksamma pedagoger i förskoleklass för att få svar på våra 

forskningsfrågor. Vårt val av verksamma pedagoger har varit slumpmässit, 

men vi är nöjda att de ändå blev dessa pedagoger. Den blandade bakgrunden 

hos alla pedagoger har gjort det hela mer intressant, eftersom de flesta har 

jobbat inom flera verksamheter, förskolan, fritidshem och skolan.  Detta blir 

intressant eftersom det ändå finns en skillnad på hur man arbetar. I förskolan 

finns det informella lärandet och i skolan finns det formella lärandet, denna 

skillnad märks bland pedagogerna som vi intervjuade. 

 

Genomförandet 

Under arbetets gång har vi stött på hinder, det började redan när vi valde att 

skicka ut missivbrev till två rektorer i två skolområden. Från tidigare 

erfarenhet har vi fått ett snabbt svar, och eftersom vi inte hittade 

telefonnummer till förskoleklassen, ansåg vi att detta var rätt väg att gå. I detta 

fall blev det inte så, och försöken att få tag på rektorerna blev långdragen 

innan vi gav upp. Det har varit svårt att hinna med allt, på grund av att det tog 

sådan lång tid att göra alla intervjuerna. Det är en omfattande process att 

transkribera och sammanställa intervjuerna, därför kände vi att de sju 

pedagoger som vi intervjuade var tillräckligt med hänsyn till tidsramen. Vårt 
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val att skicka ut frågorna innan intervjuerna gjordes för att vi hoppas att vi 

skulle få ett mer utförligare svar som skulle bidra till ett större material. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna information är viktigt, och vi var noga med att informera alla 

pedagoger att de när som helst kunde tacka nej till intervju, även under 

pågående intervju. Det känns tryggt både för oss som intervjuar och för de som 

blir intervjuade att veta att dessa finns. För en pedagog valde att utnyttja detta, 

när denna ångrade sig efter att först tackat ja till intervju. 

 

Analysen 

Något som kom upp vid sammanställningen av resultatet var att vi inte alltid 

fick ett direkt svar på frågan som vi ställde, men svaret kunde ändå hittas när 

vi bearbetade resultatet. Det svåra har varit att jämt fördela citaten mellan de 

intervjuade pedagogerna. Vi märker att några får komma till tals mer och det 

kan vara något negativt. För att få ett mer genomarbetat resultat hade det varit 

bra om vi haft möjlighet att följa upp intervjuerna med observationer. Detta för 

att få en djupare förståelse och se hur pedagogerna arbetar med leken som 

lärandeform i förskoleklassen.  

 

Studiens tillförlitlighet 

Frågorna som ställdes vid intervjun var sådana att de gick in lite i varandra, 

men det gjorde bara att vi fick en bredare bild av vad pedagogen ansåg, det 

gav frågorna en större tillförlitlighet. Vår undersökning hade nog fått större 

tillförlitlighet om vi också hade valt att observera innan vi gjorde intervjuerna. 

Då hade vi haft en större möjlighet att jämföra hur pedagogerna använder 

leken som lärandeform gentemot vad de säger att de gör. 
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 Resultat  
Detta är vår sammanställning av det empiriska materialet där vi har intervjuat 

sju verksamma pedagoger från fyra olika skolor. Från bearbetningen av 

resultatet fick vi ihop fem kategorier, Leken i lärandet och lärandet i leken, 

Synliggöra lärandet, Förskolklassen genom pedagogens ögon, Skola eller 

förskola och Faktorer som motverkar leken. Vi börjar med att presentera 

informanterna och sedan följer de olika kategorierna, och vad informanterna 

har sagt. Till sist rundar vi av med en sammanfattning på våra tankar kring 

vad vi fått fram från resultatet.  

 

Presentation av informanterna 

De sju informanterna som vi intervjuat har en blandad erfarenhet från 

förskolan, fritidshemmet och skolans värld. Vi väljer att benämna dessa 

informanter med fingerade namn och här följer en kort presentation av varje 

informant och deras yrkeserfarenhet: 

 

Eva har jobbat 38 år inom yrket och är utbildad förskollärare. Började 

jobba i deltidsförskolan och har sedan jobbat i skolan upp till årskurs 

sex. Jobbar nu i förskoleklassen och på fritids sedan fyra år tillbaka.  

 

Lena har jobbat 6 år i yrket och är utbildad förskollärare men har också 

en inriktning mot grundskolan tidigare år. Hon började sin yrkesbana i 

en F2:a och jobbar nu i förskoleklassen och på fritids sedan fyra år 

tillbaka.  

 

Pia har jobbat 15 år inom yrket och är utbildad förskollärare och har 

jobbat i förskolan och jobbar nu i förskoleklassen. 

 

Helene har jobbat 36 år inom yrket är utbildad förskollärare. Hon har 

jobbat i förskolan och jobbar nu i förskoleklass och på fritids. 

 

Stina har jobbat 28 år inom yrket och är utbildad förskollärare. Hon har 

jobbat i förskolan och jobbar nu i förskoleklassen och på fritids. 

 

Monica har jobbat 35 år inom yrket och är utbildad förskollärare. Har 

jobbat väldigt lite i förskolan och på fritids. Har till större delen jobbat i 

förskoleklass och med F1:or upp till F3:or. 

 

Anders har jobbat 20 år inom yrket och är utbildad förskollärare. Han 

började i skolan med en klass 1 och en klass 2 har sedan jobbat 15 år i 

förskoleklassen. 
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Leken i lärandet och lärandet i leken 

 

Alla informanterna är överens om att i leken använder barn sin fantasi och 

bearbetar erfarenheter. Men också att lek i sig innebär att något är på låtsas. 

Leka kan man göra själv eller tillsammans med andra. Eva menar att ”allt vårt 

varande är lekbaserat”. Men Eva, Lena och Helene menar också att en 

förutsättning för lek är att alla deltagare har en någorlunda likadan syn på 

lekens grundidé, leker fyra barn tillsammas men bara tre barn har roligt är 

detta ingen lek. Helene och Anders menar också att lek ska vara lustfylld för 

alla deltagare men det är också en aktivitet där barnen själva kan styra över 

innehållet. Helene understycker detta med att säga: 

 

”Lek är glädje med ett viss mått av egenstyrd aktivitet.”  

 

Leken är viktigt för barnets sociala mognad menar Pia, Helene och Stina och 

används som ett verktyg för att stärka gruppdynamiken och bygga goda 

relationer. Ibland kommer barnen från olika förskolor och de känner inte 

varandra när de slås samman i förskoleklassen. Det kan också vara svårt att 

lära sig nått nytt om inte tryggheten inte finns i gruppen menar Helene och 

Stina. Därför utnyttjas leken ofta och man leker fram tryggheten och Helene 

understryker detta genom att säga: 

 

”I början av en ny termin använder jag mig av samverkanslekar för att barnen ska bli 

trygga.” 

 

Leken är ett sätt för barnen att utveckla kunskaper, som de sedan kan 

bearbetar till ny kunskap. Pia och Stina använder sig av teater som ett sätt att 

lära barnen något, och speciellt bra är det för att bearbeta känslor, jobba med 

värdegrunden, som annars kan vara svårt att synliggöra. Barnen uppfattar 

detta som en lek och det gör att ingen känner sig utsatt eller utpekad. Pia och 

Stina berättar att de ofta använder handdockor eller mjukisdjur för att skapa 

lärandesituationer. De ser detta som ett värdefullt verktyg. Pia berättar att det 

kan vara lättare att prata till en docka istället för att prata med pedagogen och 

uttrycker det så här: 

 

”Ibland kan det vara jobbigt att vara snäll mot sin kompis men kanske är det lättare att 

vara snäll mot ett gosedjur, man får uppleva känslan med att man törs vara snäll mot 

gosedjuret.” 

 

Stina berättar att hon har en stor fantasi och älskar att spela teater. Hon har 

skapat alla sina handdockor. Det finns en handdocka för olika 

situationer/ämnen och Stina använder dessa vid varje tillfälle till lärande. Stina 

har femton olika dockor, bland annat en mattedocka, en svenskadocka, en 

docka med ett annorlunda öra som blir retad för detta och en docka som ser ut 

som uggla. Denna uggla kommer fram när de har friluftsliv och berättar att i 

skogen får man inte bryta grenar. Stina berättar: 
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”Jag har en docka som är alltid ute och leker på rasten och kommer in och säger att jag 

har haft jätteroligt och lekt med kompisar, men innerst inne så är det inte så, utan den 

här dockan har inte alls haft det så himla bra, utan han säger bara det för han vill inte 

ha uppmärksamheten. Det finns ju många elever som har det så, att det har hänt något 

på rasten, då är det alltid den dockan som kommer upp och berättar, än att jag ska sitta 

och berätta, de känner in sig lite mer i dockan.” 

 

Dessa dockor hjälper till och skapar lärandesituationer vilka uppfattas som en 

lek av barnen. Fast barnen hör att det hon som pratar genom dockan så blir 

barnen mer tillitsfulla och öppna mot dockan. Med hjälp av handdockorna 

menar Stina att hon har: 

 

”Har lek och lärande hela tiden i allt jag gör, för det finns en tanke bakom allt jag gör.” 

 

Stina berättar också att med handdockornas hjälp i lärandet blir det lättare för 

barnen att relatera till det som det lärt sig. Barnen kan sätta in lärandet i ett 

sammanhang som blir begripligt för dem, eftersom man leker fram lärandet. 

Stina uttrycker det såhär: 

 

”Lärande för mig är mycket lek, drama och mina handdockor. Bland annat håller vi på 

med dubbelt i matte. Då kommer min bagare Matteus in, som ska baka en beställning 

med dubbelmackor. Vad är då dubbelmackor? Vad är då dubbelt? Fyra stycken skulle 

bakas, hur många brödbitar är då det? Då kommer han med klurigheter, vad är detta 

för något? Hjälp mig för jag förstår inte. Då blir det inlärningen direkt, för barnen får 

hjälpa bagaren Matteus att fundera ut hur man ska göra. Det är lärande, man kan 

förknippa det med något, vad sa bagaren? Barnen förstår bättre för de måste ju hjälpa 

bagaren, istället för att jag säger nu ska vi jobba med dubbelt och tjata på. Här får man 

in leken för leken är inlärning som bara den. Det går inte att få in en bättre 

inlärningsmetod i förskoleklassen som leken.” 

 

Vi tolkar alla våra informanter som att de ser leken som lärande, som en viktig 

och självklar del för lärandet. Monica uttrycker sig så som alla informanter 

menar att: 

 

”Jag gör allt på lek, matte, svenska där barnen får springa mellan bokstäverna när jag 

stänger av musiken, allting blir ju mycket roligare på lek, så det använder jag mig 

mycket utav, att använda leken hela tiden och göra lekar av allt, att få det lustfyllt så 

det blir kul att lära sig.” 

 

Leken fångar barnen och omedvetet tränar de sin uppmärksamhet och barnen 

blir mer koncentrerade vilket är det positiva med att leka fram lärandet menar 

Eva, Lena, Pia och Helene. Anders menar att man kanske inte fångar alla 

barnen, men leken är viktigt och betydelsefull för lärandet och uttrycker sig 

såhär: 

 

”Att leka in lärandet fångar de flesta barnen.” 
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Det händer ofta att barnen leker det som hänt under lektionen och då får man 

bekräftelse att detta var ett rätt val för just denna grupp menar Helene. Precis 

så som Monica uttrycker sig: 

 

”Att man tar till sig något nytt och lägger till det på det man redan vet och på så sätt 

lägger till kunskaper och bygger på eftersom, att man får en aha upplevelse ibland, det 

är ju härligt. Sen är det ju så mycket olika sorters lärande, man kan ju lära sig simma, 

lärande finns i allt, både i rörelsen och i hjärnan.” 

 

Synliggöra lärandet för barnen 

 

På en fråga som dök upp under intervjuns gång, hur pedagogerna 

synliggjorde lärandet för barnen svarade Eva, Lena, Pia och Anders att de 

tycker det är viktigt att reflektera med barnen om vad de har lärt sig om både 

smått och stort, medan Stina kanske inte hade tänkt så mycket på om hon 

reflekterade med barnen. Lena uttrycker sig såhär: 

 

”Eftersom vi jobbar tematiskt, börjar vi alltid med att fråga - Vad vet ni om detta? Vad 

kan ni? Sedan har vi ett blädderblock där vi skriver upp allt de kommer på, och så 

utgår man ifrån det, men vi fortsätter också att fundera över om det något mer man 

vill lära sig.” 

 

Frågan som de flesta använder var – Vad har vi lärt oss? vilket gör att barnen 

får tänka efter. Gör man detta i klassrummet där alla får ställa sig upp en åt 

gången och berätta vad de lärt sig, passar man på och tränar att man står upp 

och pratar inför alla och barnen upptäcker att deras åsikt räknas och alla 

lyssnar på mig. Eva säger: 

 

”Jag kan berätta att jag lärde mig det här och det här, men därmed är det inte sagt att 

det var det enda jag lärde mig.” 

 

Dokumentation och barnens egna pärmar är också ypperliga tillfällen som Pia 

och Monica använder för synliggöra lärandet. Här kan de tillsammans med 

barnen titta på hur långt det har kommit och visa vad de faktiskt lärt sig. Pia 

uttrycker sig såhär om detta när hon använder dokumentation för att 

reflektera med barnen: 

 

”Tänk när vi gjorde så här förut, vad svårt det var men tänk nu idag vad bra det gick.” 

 

Många barn funderar inte över att de har matteträning när de sorterar kapsyler 

eller spelar spel, då är det upp till oss pedagoger att förmedla detta menar Eva. 

Det är viktigt att ge barnen flera sätt att lösa en uppgift och Helene uttrycker 

detta med att säga: 

 

”Lärande är när allt faller på plats, man får en djupare kunskap som inte faller bort när 

situationen förändras.” 
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Under intervjun med Stina och Anders kom det fram att bedömning av barnen 

förekom. Anledningen som gavs var att man använde det till 

utvecklingssamtalen för att visa föräldrarna vad deras barn kunde och ta reda 

på vad just det barnet behövde lära sig mer av. Vilket Stina uttrycker såhär: 

 

”Inför varje utvecklingssamtal så testar jag barnen i matte och svenska, för min tanke 

är, att bygger du ett hus så behöver du en bra en bra grund. Det behöver du också i 

förskoleklassen. För har du ingen bra grund är det lätt att det faller, men har du en bra 

grund så kan du ta emot smällar, eller ta emot den vind som blåser lite hårdare. Detta 

gör att man kan ta emot de hinder som man möter, ända upp i ettan, tvåan och trean.” 

 

Medan Eva och Lena menade att i den nya läroplanen poängteras det att det 

inte får finnas några kunskapskrav i förskolan och förskoleklassen och därför 

är man noga med att inte titta på individen utan man tittar på hela gruppen 

och verksamheten men det innebär inte att det är lätt att få syn på lärandet. 

Eva tydliggör detta genom att säga: 

 

”Det är svårare att synliggöra lärandet på sikt men lärandet i stunden, det kan man 

synliggöra.” 

 

  

Förskoleklassen genom pedagogens ögon 

 

I förskoleklassen finns inga krav på att barnen ska lära sig något, vilket var 

något som alla informanter var överens om. Men Lena menar: 

 

”Det finns ändå en förväntan hos en del barn som börjar förskoleklassen att man ska få 

läxor och böcker, och har man inte något av det så blir de snopna. Ska vi inte få sätta 

oss och jobba? De ser inte det praktiska som vi gör, för det är ju bara lek.” 

 

En lösning som Eva använde sig av, var att i början av första terminen fråga 

barnen vad de tyckte man behövde lära sig i förskoleklassen innan man 

började skolan. Att läsa var viktigt men för att läsa vad behöver man kunna 

då? Jo man behöver kunna bokstäver och därför skulle de också arbeta med 

detta. Räkna plus var också viktigt och vad behöver man kunna då? Jo siffror 

så då kom de överens att arbeta med siffror. På så sätt får barnen också vara 

delaktiga men det största ansvaret vilar dock hos pedagogen vilket Eva 

uttryckte så här: 

 

”Det ska utgå från barnen men jag kan inte sätta mig på en stol och säga… Jaha vad 

ska vi göra idag? Utan jag måste ha någon sorts tanke.” 

 

Anders menar, även om han har planerat en lektion och har en tanke med vad 

de ska göra, kan det hända att barnen istället blir intresserade av något annat. 

Då är han inte sen att hänga med på det som barnen var mer nyfikna på och 

uttrycker det såhär: 
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”Jag tycker att det är jättespännande när barnen blir nyfikna på något som jag inte 

hade planerat. För då vet man inte var man hamnar, men det blir ändå en 

lärandesituation som både jag och barnen uppskattar.” 

 

Pia tog även upp att hur de jobbar med bokstäver i förskoleklassen, och hur 

barnen går upp i denna lek och drar med sig de barnen som inte riktigt förstår. 

Pia uttrycker det såhär: 

 

”Vi håller lite grann med bokstäver, och barnen älskar detta, när vi har en ny bokstav 

och leker bokstavsplaneten. Jag ritar upp en planet, och så skriver vi upp alla ord vi kan 

komma på till exempel bokstaven T. Vi vill veta vilka som bor på denna planet, vad de 

äter, vad de gör, vilka djur som finns där och sådär. Alla barnen går igång på detta och 

just en tjej, hon kan nästan inte se mig när vi träffas nästa dag för då har hon kommit 

på något mer, vet du vad vi glömde på T planeten! Trombon! Sådär är det hela tiden 

och barnen går igång på detta, och det gör att de drar med sig de som inte riktigt 

förstår.” 

 

Det finns inga kunskapskrav i förskoleklassen men det finns ändå en förväntan 

från de som sedan får barnen, att barnen ska behärska skolans språk menar 

Eva, Lena, Pia och Stina. Så informanterna ser det som deras uppdrag att 

förbereda barnen för vidare utveckling och vidare lärande, då behöver man 

behärska vissa regler, vilket Eva lyfter fram med detta citat: 

 

”Vi ser ju det som vår uppgift att förbereda barnen för skolan, så vi tränar det här med 

att vänta på sin tur, lyssna på varandra och sitta still en stund, den biten av 

förberedelse för skolan, men sedan så är det ju också förberedande på så vis att vi tränar 

finmotorik och grovmotorik och vi tränar ju minnet, för utan detta kanske barnen inte 

får en möjlighet att lära sig någonting. Vi håller på med bokstäver också för alla del, 

men vi har ju inte kravet att de ska lära sig så här skriver man bokstaven, utan vi 

sjunger bokstavssånger och vi letar saker som börjar på samma bokstav. Så lägger vi 

ner rätt mkt tid på språkträning med ramsor och sånglekar.” 

 

Barn är nyfikna och vill veta mer och ofta har man en idé när man planerar och 

lägger upp lektioner i förskoleklassen menar alla informanterna. Men det som 

är viktigt att våga följa barnen och vara flexibel och ha många saker i 

bakfickan, att våga inse att något inte funkar och släppa det. Lärandet slutar 

inte bara för att det man planerat inte funkade menar Lena med detta citat: 

   

”Allt som man gör, alla erfarenheter som man får, det är ju lärande och lärandet pågår 

hela tiden, det är ju inte så att nu är klockan åtta så nu ska i ha lite lärande och nu är 

klockan kvart över så nu kan vi andas ut och låta bli att lära oss. Det är en pågående 

process, även för oss vuxna, man blir aldrig fullärd.” 

 

Eva, Lena, Pia och Helene ser lekens värde och finns det en bra fungerade lek 

så känner man inget behov av att bryta bara för att nu måste vi ha lektionen 

som var planerad. Pia berättar att för ett tag sedan höll de på med antal och 

siffror och då lekte barnen ofta affär men sedan upphörde den leken, men nu 

hade barnen börjat leka affär igen och eftersom Pia såg värdet i leken, barnen 
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lekte matte, så hon lät affären stå kvar till nästa dag för en förhoppning om att 

barnen skulle fortsatta leka. Så här yttrycker sig Lena: 

 

”Vi kan vara flexibla, för vi är bara beroende av oss själva.” 

 

Men Monica tog upp en annan aspekt på att leka affär med dagens barn i 

förskoleklassen vilket hon uttrycker såhär: 

 

”Det är mycket som barnen kunde förut som de inte kan längre, mycket som de lärde 

sig hemma förr som till exempel klockan och pengar. Vilka är svåra grejer att få in på 

ett vettigt sätt. Det är svårt att göra det roligt för man måste traggla in det, träna på 

detta hela tiden. Det man kan göra är att leka affär och försöka få det roligt. Men helst 

ska det gå att äta det barnen handlar, det ska inte bara vara plastgrejer. Ta bara det här 

exemplet när man kunde gå och köpa godis för veckopengen, det gav mycket det i 

matte. För då fick man stå och fundera, då stod det vad varje godisbit kostade och man 

fick fundera om jag tar den, och den, då kostar det såhär mycket. Detta behöver man 

inte göra på samma sätt längre för nu handlar alla med kort istället.” 

 

Den fria leken var något som kom upp under intervjuerna med Eva, Lena, 

Monica och Pia. Eva menade att den inte existerade i den bemärkelsen att 

barnen fick göra precis vad de ville. Eva, Lena och Pia menade att det inte är 

juste att lägga det ansvaret på barnen att bli utlämnade till sin lek, framförallt 

om de inte känner varandra. En del saker får barnen välja själva och en del 

väljer pedagogerna men det finns alltid en tanke bakom det som de gör menar 

Eva och säger såhär: 

 

”Vi pedagoger är inblandade i barnens görande från att de kommer tills de går.” 

 

Eva och Lena menar också att det är viktigt att låta barnen hjälpa och stötta 

varandra för ibland har de en bättre lösning på ett problem. Pedagogen kan 

inte allt utan man hjälper varandra. När allt låser sig kan det hjälpa att få sitta 

bredvid någon som klarar av något och se hur den har gjort och på så vis ta sig 

förbi det svåra hindret. Vilket Eva förklara med att säga: 

 

”Barn kan lära pedagogen och pedagogen kan lära pedagogen och barnen kan lära 

varandra.” 

 

Skola eller förskola  

 

På frågan om hur informanterna tänker kring katederundervisning kontra 

lekstyrd undervisning menar Stina att hon använder sig ofta av 

katederundervisning, då hon uppfattar sig själv mer som en lärare. Stina 

fortsätter också och berättar att hon har mycket undervisning, antagligen mer 

än andra förskoleklasser. Stina uttrycker det såhär: 
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Jag känner mig mer som en lärare, och jämför man min förskoleklass med andra 

förskoleklasser så kommer man att upptäcka att jag har betydligt mycket mer 

undervisning än vad de flesta andra har. Jag lägger upp dagen med två svenskapass, 

och en fruktrast mellan eftersom jag bara har barnen mellan kl. åtta på morgonen till 

tio i tolv, innan de slutar så ska vi ha ätit lunch också. Undervisningen börjar med att 

jag förklarar vad vi ska göra, alla gör samma saker, jag jobbar jättemycket med material 

från början så att barnen får känna och fundera, tänka tillsammans i material. Sedan 

efter fruktrasten, då kan vi koppla det till boken, för då har de fått en bild också över det 

vi gjorde. Så jag har nog lite katerderundervisning först, för att ha en genomgång, och 

sedan så har jag mycket lek, där de får prova sig fram, de får jobba lite fritt, men alla 

gör samma saker, och sedan kan det vara att man är olika snabb och då får man gå 

tillbaka. Men jag trivs med katederundervisning. Sedan så måste jag se till alla elevers 

behov, och alla elever kanske inte gillar det här med katerderundervisning och då får 

jag ge dem det behovet de behöver, så att det blir en inlärning för dem också.” 

 

Denna informant är ensam med nitton barn medan de andra intervjuade 

informanterna jobbar parvis, vilket vi delvis tror har att göra med svaret som 

vi fick på frågan. De andra svarade att de har en lekstyrd undervisning men att 

samlingen på morgonen är det tillfälle som mest kan likna 

katederundervisning. Eva befäster detta genom att säga: 

 

”Uteslutande katederundervisning existerar väl inte någonstans.” 

 

På frågan om formellt och informellt lärande menade alla att detta är bara 

finare ord av katederundervisning kontra lekstyrd undervisning och som 

normalt inte användes av informanterna i förskoleklassen. Men det fanns ändå 

en gemensam förståelse hos informanterna eftersom de flesta förstod 

innebörden, de menar att lärande genom lek är informellt lärande och styrd 

undervisning är formellt lärande. Eva uttrycker det som alla ville ha sagt om 

detta genom att säga: 

 

”Vi håller på med lek hela tiden som är det informella lärandet, men det kan ju ingå ett 

stänk av det formella.” 

 

Det ena utesluter inte det andra och de är antagligen beroende av varandra för 

att tillgodose barnens behov när kommer till att lära sig något nytt. Någon 

form av förmedling blir det när man ska lära barnen nått nytt t.ex. veckodagar 

eller veckosången menar Eva. Monica lyfter även fram att det ska vara mer 

informellt lärande än formellt och uttrycker sig såhär: 

 

”Förskoleklassen är ju steget mellan förskolan och skolan. Ett mellanläge där man ska 

fortsätta med leken. Det finns en risk om man blandar för mycket av det formella 

lärandet vilket gör att förskoleklassen dras in i skolans värld. Vilket jag kämpar emot 

för, en del år mer än andra, det blir för mycket skola, man måste ha kvar leken.” 
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Faktorer som motverkar leken  

 

Vi ställde en fråga till alla våra informanter om vad som påverkar möjligheten 

till lek i förskoleklassen och det två stora grejerna som kom upp var lokaler 

och tid. Eva, Lena och Monica menar att lokalen inte anpassad för 

förskolklassen utan fungerar bättre för skolans behov.  Lena uttrycker detta 

genom att säga: 

 

”Förskoleklassen finns ju ofta i skolor och skolor byggs för att man ska gå i skolan.” 

 

Det finns flera faktorer med lokalerna som hindrar möjligheten med lek och en 

av dessa var att man bara hade ett klassrum att vara i och det är för lite. Eva 

och Lena önskade att det fanns flera rum som gjorde det möjligt för barnen att 

gå undan i leken. Lena uttrycker en önskan och säger: 

 

”Drömmen vore att man hade ett speciellt målarrum och ett speciellt snickarrum.” 

 

Eva och Lena tar också upp att de inte har väggyta att sätta upp hyllor för att 

göra sitt material synligt, så barnen ser vad som finns och ge dem möjligheten 

att själva ta initiativ till vad de vill göra. Eva uttrycker det så här: 

 

”Barnen vet att det finns, men oftast får man förslå vad de ska göra istället bara för att 

ställa barnet här och säga varsågod.” 

 

Tid var också något som hamnade högt upp på listan när vi pratade med 

informanterna. Alla kände sig begränsade till att bara ha förskoleklassen tre 

dagar i veckan om man jämför med hur det var förr när de hade fem dagar i 

veckan. Monica, Stina och Anders menade att de barn som inte går på fritids 

hamnar efter i lärandet. Monica uttrycker det såhär: 

 

”Tänk om man kunde få ha barnen alla dagar i veckan igen, för det har varit jobbigt att 

bara ha förskoleklassen i tre dagar. Det har sänkt nivån, för det är mycket som man 

inte hinner, och som man skulle vilja göra. Det är bättre för barnen att gå fem dagar, 

för jag ser att de barnen som går mycket på fritids kommer ju längre i sitt lärande.” 

 

Monica tar även upp problemet med att arbeta i en liten byskola, där det är 

svårt att få ihop en större barngrupp till förskoleklassen. Då får man ofta slå 

ihop förskoleklassen med klass ett och två så att det blir det man benämner 

F1:an och F2:an.  Detta motverkar leken och möjligeten för pedagogen att lyfta 

lärandet i leken menar Monica och säger såhär: 

 

”Ibland så har jag haft ettor i matte och då har jag haft matte en stund där 

förskoleklassen har varit med och sedan har de fått gå iväg och leka i rummet bredvid 

med dörren på glänt, och då har man inte kontroll på den leken, deras egen lek, och 

man får inte så många möjligheter att vara med som pedagog och lyfta lärandet i 

leken.” 
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En annan sak som alla var överens om var att de var styrda av skolans schema 

när det kom till gympa och bad och de fick rätta in sig efter skolans tider och ta 

de tider som blev över. Mattiden är väldigt styrd och inget som de kan ändra 

på. Alla dessa är faktorer som påverkar möjligheten till lek menar 

informanterna. 

 

 

Slutsats 

 

Vi kan konstatera att de pedagoger vi intervjuade använder sig av leken i 

lärandet. Leken finns i förskoleklassen, och alla pedagoger har en tanke med 

hur de utnyttjar leken. Det som vi upptäcker i vårt material är att 

pedagogernas bakgrund har betydelse samt vad de har för pedagogisk 

grundsyn när de använder leken som lärandeform.  Två av pedagogerna har 

ett mer skolbaserat tänk och en av pedagogerna uttrycker också att hon känner 

sig mer som en lärare. Till viss del påverkar detta hur de ser på leken, men 

leken som lärande form finns i deras reflektioner. De utgår ändå från en mer 

lärobaserad utgångspunkt med färdigt material. Vi kan konstatera att många 

av pedagogerna utnyttjar leken som lärandeform när de utgår från barnens 

nyfikenhet och intressen. Svårigheten som vi ser det är att de pedagoger som 

använder sig av mer färdigt material kanske inte når ut till alla barn. Eftersom 

barn har olika sätt att lära sig, och ta till sig något nytt, har man då inte flera 

metoder för barnen blir det svårt att ta till sig ny kunskap. Pedagogen behöver 

vara flexibel och möta varje individs behov. 
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 Diskussion 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattning om 

leken, har den betydelse som lärandeform i förskoleklassen. Från en 

föreläsning med Eva Kane den 2014-02-20 så tolkar hon de allmänna råden i 

Lgr 11 och menar att förutsättningar för att barnen skall uppleva lärandet som 

meningsfullt är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande. Där lek och 

skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, 

intressen och erfarenheter. Från sammanställningen av vår empiri kan vi 

konstara att detta är något som flertalet av de intervjuade pedagogerna 

försöker sträva mot. Vi har heller inte upptäckt att förskoleklassen skulle vara 

mer skolinriktad, men det kan säker ha sin förklaring då vår studie är liten till 

omfattning och har bara pågått en kort tid. Denna diskussion utgår från vår 

insamlade empiri och vi valde att använda oss av kategorierna från resultatet 

och börjar därför med att reflektera kring Leken i lärandet och lärandet i leken 

för att sedan gå vidare med Synliggöra lärandet och efter den kommer 

Förskoleklassen genom pedagogens ögon och sedan Skola eller förskola och till 

sist reflekterar vi kring Faktorer som påverkar möjligheten till lek. 

 

Leken i lärandet och lärandet i leken 

I leken skapar och gestaltar barn sin erfarenhet med kroppen och språket 

menar Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003). Vilket också alla 

pedagoger är överens om, i leken använder barn sin fantasi och bearbetar 

erfarenheter. Vi har själva upplevt detta under vår verksamhetsförlagda 

utbildning och förstår betydelsen av detta. Både Lillemyr (2002) och Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2008) menar att lek har en stark 

dragningskraft, den motiveras inifrån och är ofta förknippad med lustkänsla 

och spänning. Lek är belöning och i leken väljer barnen själva innehållet. 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) lyfter också fram att leken 

ger barnen möjlighet att utöva makt och medbestämmande vilket också kom 

fram i resultatet då Helene, en pedagog, uttrycker sig såhär ”Lek är glädje med 

ett visst mått av egenstyrd aktivitet.” Strandberg (2009) menar också att lek 

uppfattas som något fritt som man gör innan man tar itu med livets allvar. 

Detta menar vi hör ihop med den allmänna uppfattningen av lek, att när man 

blir vuxen slutar man oftast att leka, vilket vi tycker är tråkigt.  

 

Från vårt resultat kan man utläsa att pedagogerna tycker att trygghet är viktigt 

i förskoleklassen, det är så gruppen blir en klass. Finns det ingen trygghet så 

blev det svårt att ta till sig något nytt. Pedagogen, Helene, uttrycker det såhär: 

”I början av en ny termin så använder jag mig mycket av samverkans lekar.” 

Wahlström (2008) styrker detta genom att ta upp hur viktigt det är för barns 

lärande att de har en god självkänsla, hon menar att det är pedagogernas 

uppgift att skapa en miljö runt barnen som innebär att de känner sig trygga. 

Självförtroendet växer om barnen har en god kvalitet på de relationer som 
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finns i barnens omgivning, där barnen får känna att de blir sedda och att de 

duger som de är. Det stärker barnens självförtroende och de vågar prova nya 

saker och vågar misslyckas i sitt lärande. Även Lillemyr (2002) menar att leken 

ger barnen möjligheter att öva sin förmåga att ta ansvar och bli självständiga.  

 

I leken utvecklas sociala, motoriska, känslomässiga och intellektuella 

färdigheter och barnen provar hypoteser och tankar tillsammans med andra 

eller sig själva. Därmed befäster de sina begrepp i ny kunskap menar Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2006). Även Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson (2003) menar att barn skapar kunskap när de leker.  I resultatet 

kopplar vi detta till att pedagogerna använder sig av drama som en metod för 

att leka fram barnets sociala mognad. Pedagogerna menar då att barnet inte 

känner sig utpekad och utsatt när man bearbetar känslor genom drama. Vilket 

vi anser är ett bra sätt att arbeta med värdegrunden, där barnen kan få syn på 

olika känslor, hur det känns att inte få vara med och leka och hur man kan få 

sociala färdigheter som krävs för att bli en god medmänniska.  

 

Genom att använda leken som en metod för lärande och planera lekaktiviteter 

kan pedagogen enligt Herlin et al. (2012) styra leken mot ett innehåll som de 

tillsammans ska utforska. Detta kopplar vi till resultatet där en av 

pedagogerna, Stina, pratar om att hon använder handdockor för att leka in 

lärandet. Hon uttrycker detta genom att säga: ”Har lek och lärande i allt jag gör 

och det finns en tanke bakom allt jag gör.” Det positiva med att leka fram lärandet 

är då att barnen ommedvetet tränar sin koncentration och uppmärksamhet. 

Barn lär sig bäst när de är engagerade och intresserade menar Johansson & 

Pramling Samuelsson (2006). Detta styrker våra informanters svar när de säger 

att de ser leken som en viktig och självklar del i lärande. De säger också att de 

får en bekräftelse att de gjort rätt när barnen leker det som lyfts fram under en 

planerad aktivitet. Detta är något som Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson (2003) också vill lyfta fram, att kompisar och lek tillåter barn att öva 

och utveckla tidigare kunskaper.  

 

Synliggöra lärandet 

Leken i förskoleklassens verksamhet bör ta stor plats. Men för att leken ska bli 

lärande krävs det att pedagogen har ett syfte med leken menar Herrlin et al. 

(2012) så att lärandet sker i en lekande situation. För att barnen inte ska bli 

förvirrade över ordet lek när pedagogen säger nu ska vi leka språklek eller 

mattelek, så är det viktigt att pedagogen belyser lärandet i aktiviten menar 

Herrlin et al. (2012). I resultatet lyfte pedagogerna fram att detta är viktigt och 

menar att reflektion kring lärandet har betydelse för barnen och samtidigt 

synliggör lärandet. Men de menar också att även om barnen berättar vad de 

lärt sig utifrån en aktivitet, så innebär det inte att det var det enda som de lärde 

sig. Säljö (2000) styrker pedagogernas svar för han menar att när barnen deltar 

i samtal i olika sammanhang, kan de ta till sig nya sätt att tänka, resonera och 

handla. Vi har i varje möte med andra människor möjlighet att appropriera, att 

ta över och ta till oss nya kunskaper. 
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Vi vill också lyfta från resultatet när pedagogerna säger att det är viktigt att 

synliggöra lärandet för barnen så att de får en djupare förståelse. Det blir då 

lättare att hålla kvar kunskapen när situationen förändras. Knutsdotter 

Olofsson, 2003 beskriver att barns lek bygger på deras föreställningar, men att 

den kan vara lättstörd och svår att återuppta om de blir avbrutna. Om barnen 

får en utvecklad föreställningsförmåga så väcks minnen och associationer och 

den nya informationen sammankopplas till barnens egna erfarenheter, och de 

ser saker med nya ögon. Det är en förutsättning för att barnen ska få ett 

lärande i sin undervisning. Leken i förskoleklassen och förskolan är nödvändig 

för att barnen ska få träna upp sin föreställningsförmåga. Pramling 

Samuelsson & Johansson (2006) förklarar detta med att leken och lärandet är 

dimensioner som stimulerar varandra och skulle kunna ses som en odelbar 

helhet, vilken är en del av barnens upplevelser som hjälper dem att skapa en 

förståelse till sin omvärld i en livslång process. Säljö (2000) menar också att vi 

möter olika sociala praktiker och i efterhand så lär vi oss att genomskåda dem 

och bli förtrogna med dem. Vilket kan uppfattas som en modell för hur 

kunskap och färdigheter blir till lärande. 

 

I resultatet menar, Eva, en pedagog, att det är svårare att synliggöra lärandet 

på sikt men att lärandet i stunden går att synliggöra. Detta kom upp i samband 

med att vi började samtala om bedömning i förskoleklass, vilket inte ska göras 

enligt Lgr 11, men som förekommer ändå. För förskoleklassen finns det inga 

uppnående mål eller kunskapskrav i Lgr 11. Detta eftersom utgångspunkten är 

att lärande och utveckling sker ständigt i förskoleklassen och nästan aldrig i 

arrangerade inlärningssituationer (Skolverket, 2011b). 

 

Förskoleklassen genom pedagogens ögon 

Med en målinriktad undervisning kan pedagogerna utveckla sitt arbete i 

förskoleklassen menar Herlin et al. (2012). Undervisningen blir då baserad på 

barnens egna aktiviteter där leken planeras av pedagogen, som riktar 

aktiviteten mot ett visst innehåll som de tillsammans ska utforska. Detta tycker 

vi stämmer in när, Eva en av pedagogerna, uttrycker sig: ”Det ska utgå från 

barnen men jag kan inte sätta mig på en stol och säga.. Jaha vad ska vi göra idag? Nej, 

jag måste ha någon sorts tanke.” Denna pedagog menar att barnen ska vara 

delaktiga i sitt lärande, men det är ändå pedagogen som har det största 

ansvaret, vilket vi också anser. 

 

I resultatet lyfter pedagogerna frågor kring att det inte finns några 

kunskapskrav för förskoleklassen men att det ändå finns en förväntan från 

skolan att barnen ska förberedas för vidare utveckling och lärande. Herrlin et 

al. (2012) lyfter denna fråga och menar att pedagogernas 

undervisningsuppdrag i förskoleklassen ska vara skolförberedande, men ändå 

hålla sig till förskolans tradition. Detta är ett gränsland som inte definieras i 

Lgr 11 (Skolverket, 2010). Detta är också dilemma som bidrar till förvirring, för 

hur ska pedagogerna konstruera ett grundläggande lärande inför 

grundskolan? Detta är något som både vi och författarna Herrlin et al. (2012) 

undrar över. Johansson & Pramling Samulesson (2006) menar att 
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verksamheten förväntats integrera leken och lärandet och se möjligheterna 

med denna lärandeform. Detta uppfattar vi från resultat att pedagogerna 

redan gör. 

 

”Allt som man gör, alla erfarenheter som man får, det är ju lärande och lärandet pågår 

hela tiden, det är ju inte så att nu är klockan åtta så nu ska i ha lite lärande och nu är 

klockan kvart över så nu kan vi andas ut och låta bli att lära oss. Det är en pågående 

process, även för oss vuxna, man blir aldrig fullärd.” menar, Lena, en av 

pedagogerna, men också Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) 

stödjer detta, för vill man bli delaktig i barnens värld som pedagog innebär det 

att man måste ta tillfället i akt och släppa lärandets struktur och titta, lyssna 

och reflektera. I resultatet kunde vi se att pedagogerna såg lekens värde, för 

fanns det en bra fungerande lek så behövde man inte bryta den bara för att 

göra det som var planerat.  

 

I resultatet säger pedagogen Eva såhär: ”Vi pedagoger är inblandade i barnens 

görande från att de kommer tills de går.” och med detta menar de att pedagogerna 

alltid har en tanke bakom det de gör tillsammans med barnen även i den fria 

leken. För genom att vara delaktig i leken kan pedagogen enligt Herrlin et al. 

(2012) & Knutsdotter Olofsson (2003) utmana i lärandet så att barnen tar sin lek 

ett steg längre, vilket de troligtvis inte klarat av på egen hand. Herrlin et al. 

(2012)  tolkar Vygotskij och hans förståelse om hur viktigt leken är med andra 

för lärandet och vilken potential den har om barnen går över gränsen för sitt 

eget kunnande. Detta är den proximala utvecklingszonen som enligt Herrlins 

et al. (2012) tolkning av Vygotskij har stor betydelse för de sociala processerna 

där vuxna och barn hjälper varandra till att utföra olika uppgifter och på så 

sätt få ny kunskap som vidgar deras erfarenhetsvärld. Detta tolkar vi som att 

pedagogerna har förståelse för, eftersom pedagogen Eva uttrycker det såhär: 

”Barn kan lära pedagogen och pedagogen kan lära pedagogen och barn kan lära 

varandra.” 

 

Ett arbettsätt som baseras på barnens intresse, tankar och nyfikenhet men som 

samtidigt kombineras med de mål som ska nås menar Herrlin et al. (2012) är 

den allmänna didaktikens scaffolding/kommunikativa stöttor. Det gäller att 

pedagogen är medveten om de mål som nås i aktiviteten men samtidigt också 

är följsam i barnen tankar och funderingar. Detta tycker vi stämmer överens 

med pedagogen, Anders, när han uttrycker sig såhär: ”Jag tycker att det är 

jättespännande när barnen blir nyfikna på något som jag inte hade planerat. För då vet 

man inte var man hamnar, men det blir ändå en lärandesituation som både jag och 

barnen uppskattar.” 

 

Skola eller förskola 

På frågan hur pedagogerna tänker kring katederstyrd undervisning kontra 

lekstyrd undervisning, uttrycker sig en pedagog, Stina, att hon har en mer 

katederstyrd undervisning än lekstyrd undervisning därför att hon uppfattar 

sig mer som en lärare än en förskollärare. När hon sedan berättar att hon 

jobbar mycket med lek, teater och sina handdockor som hon har skapat själv 
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blev vi förvånade. När någon uttrycker sig så, att hon trivs med 

katederundervisning så tolkar vi att hon har ren undervisning, vilket inte var 

fallet.  För hon fortsatte och prata om att hon såg varje individ och deras behov 

och anpassade sina lektioner så att alla barn utvecklades. Herrlin et al. (2012) 

menar att didaktiken för lärandet handlar om hur olika verktyg och metoder 

används. Det ska behandla syfte, innehåll och metoder som ska svara på 

frågorna vad, hur och varför. Herrlin et al. (2012) ställer sig frågan, går det att 

kombinera ett formellt och lekbaserat lärande? Vi menar att det är precis detta 

som denna pedagog gör. Hon växlar mellan formellt och informellt lärande. 

Resterande informanter menar att uteslutande katederstyrd undervisningen 

inte existerar idag. Hyvvonen (2011) menar att lek är viktig för att främja 

lärandet men att det måste finnas bättre empiriska och teoretiska förståelser 

kring hur man använder leken. Han föreslår att man ska lyssna på de som 

jobbar på fältet för att förstå hur pedagoger anser i allmänhet kring lek och hur 

de använder leken i sina dagliga rutiner. Detta eftersom det varierar kraftigt 

mellan pedagogerna hur de använder leken som metod för lärande, vilket vi 

också såg i våra intervjuer. 

 

Faktorer som motverkar leken  

Herrlin et al. (2012) gjorde en undersökning där de frågade barnen hur de 

uppfattar sin värld i förskoleklassen. Många av barnen betonar att de inte har 

samma möjlighet till lek som de hade i förskolan. Barnen upplevde att miljön 

hindrade deras lek, eftersom förskoleklassen lokaler ofta är utformade efter 

skolans miljö. Detta är något som vi också kan konstatera att från resultatet, 

eftersom många av informanterna tog upp att lokalerna var ett hinder som 

motverkade leken. Detta på grund av att precis det som Herrlins et al. (2012) 

undersökning visade, förskoleklassen finns i skolans lokaler, vilket ofta 

innebär ett enda stort klassrum. Informanterna menade att detta gjorde att 

barn som ville gå undan i sin lek inte kunde göra detta. Vi ser också detta som 

ett problem, för även om det från början var logiskt att flytta förskoleklassen 

till skolans tomma lokaler så innebär det att förskolans arbetssätt försvinner till 

förmån för ett mer skolifierat arbetssätt vilket också Ackesjö & Persson (2010) 

menar att forskning visar. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi skulle vilja fördjupa vår studie genom att observera 

förskoleklassverksamheter samt genom att intervjua barn. Något som det finns 

väldigt lite forskning om är barnens uppfattning av förskoleklassen, det skulle 

vara intressant att forska vidare om. Något annat som är intressant att forska 

vidare om är hur miljön påverkar leken i förskoleklassen.  
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 BILAGA 1: – Missiv till intervjupersoner 

 

 

 

Hej! 

Vi heter Anna och Annette och går sista året på lärarutbildningen på 

Mittuniversitetet i Härnösand. Just nu håller vi på att skriva vårt 

examensarbete. Arbetet kommer att handla om lekens betydelse för lärande i 

förskoleklass. Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse och mer 

kunskap om hur pedagoger ser på leken i förskoleklass.   

 

Vi undrar om ni skulle vilja delta i vår studie. Vi kommer att göra intervjuer 

som tar ca en timme. Det är självklart helt frivillig att vara med.  I arbetet 

kommer ni att vara anonyma och vi kommer inte att nämna några namn eller 

vart vi har gjort undersökningen.  Intervjuerna kommer att spelas för att 

underlätta sammanställningen till vårt examensarbete. Om det finns något ni 

undrar får ni gärna kontakta oss. Då vi har ont om tid så behöver vi ett svar så 

snabbt som möjligt och helst en möjlighet till intervju senast den 21 februari 

2014. 

 

Med vänliga hälsningar    

Anna Bergström och Annette Valta 

 

Anna Bergström                                                            Annette Valta 

anbe1101@student.miun.se  anva0700@student.miun.se 
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BILAGA 2: Exempel – Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor till pedagogerna 
 

Hur länge har du jobbat i förskoleklass? 

Hur länge har du arbetat inom yrket? 

Hur ser din utbildning ut?  

 

 

1) Vad är er syn på katederundervisning kontra lekstyrd undervisning? 

 

2) Beskriv vad lek är för dig? Vad förknippar du med det?  

 

3) Vad innebär lärande för dig? Vad förknippar du med det? 

 

4) Vilken roll har leken i förskoleklassens verksamhet 

 

5) Vilka faktorer påverkar möjligheten till lek i förskoleklassens 

verksamhet?  

 

6) Vad vet du om informellt och formellt lärande? Vad innebär dessa 

ord för dig och i vilket sammanhang har du hört dem? 
 

7) Hur ser du på lärande genom lek i förskoleklassens verksamhet?   

 

8) Använder du dig av leken i det pedagogiska arbetet för att stödja 

barnen i deras utveckling och lärande? I så fall på vilket sätt, i vilka 

situationer? Om inte motivera gärna varför?  

 


