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Sammanfattning 
Denna undersökning handlar om pedagogers uppfattning om lekens betydelse 
för barns lärande. Undersökningen har gjorts i en förskoleklass. Vi har 
intervjuat fem pedagoger, tre förskollärare, en barnskötare och en outbildad 
pedagog om deras syn på lekens betydelse för lärandet i förskoleklassen. 
Intervjuerna bandades och vissa passager som vi ansåg hade med 
undersökningsfrågorna att göra skrevs ut. Resultatet visade på att pedagogerna 
ger stor betydelse åt lek för lärande i förskoleklassen. Pedagogerna anser att lek 
och lärande hör ihop i förskoleklass då man i de yngre åldrarna lär och 
utvecklas genom lek. Vår slutsats är att leken finns i stor grad i den här 
förskoleklassen där vi gjort vår undersökning. Vi anser att det är en balans 
mellan lek och lärande.  
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Förord 
Härmed vill vi tacka rektor på skolan där vi gjort vår studie, som tillåtit oss att 
göra denna undersökning. Vi vill även tacka pedagogerna som ställt upp på 
intervjuer samt ett stort tack till vår handledare på Högskolan Dalarna Mia 
Maria Rosenqvist. 

 
Ingela Eriksson & Kristina Åhrlin 
Lärarstuderande 
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Bakgrund och inledning  
Under utbildningen, till lärare på Högskolan Dalarna, har vi läst mycket om det 
lustbetonade inslaget som leken ger i lärandet. Det känns nu naturligt att 
försöka hitta leken och lekens olika former för att bli bra lekare med barnen så 
att de kommer framåt i sitt lärande. Vi har sett att det går att använda leken, 
och att det finns former för lekande inslag i lärandet. Men det är kanske inte 
helt lätt att praktisera i verklighetens vardag där det finns en stor variation av 
individer med olika behov och mognad i barngrupperna och pedagogernas 
eventuella olika syn på lekens betydelse. Vi tycker att detta är spännande att se 
närmare på och det gör vi med denna mindre undersökning. 
 
Mina (Kristinas) tankar och erfarenhet om lek i förskoleklassen, har pendlat 
mellan tron att det å ena sidan förekommer mycket lek i förskoleklassen, jag 
har även trott att det skulle vara mera skolinriktat och att det var därför som 
förskoleklasser inrättades. Efter att ha börjat lärarutbildningen har mina tankar 
förändrats. Under utbildningstiden gjorde jag en undersökning i en 
förskoleklass, där jag fann att traditionell undervisning1 förekom mer än leken 
(Åhrlin 2006). 
 
Mina (Ingelas) tankar om lekens betydelse i förskoleklassen har ändrats från att 
ha varit något skeptisk till leken före min utbildning. Detta har förändrats 
under tiden jag läst mot Högskolan Dalarna, där sambandet mellan lek och 
lärande betonats. Jag förstår nu vikten av att möta barnen där ”de är” och att  
betydelsen av lekens värde i lärandet är stor. 
 
Våra gemensamma tankar om lekens betydelse i förskoleklassen är att leken på 
flera sätt är viktig för barns lärande. Vi har även lika förförståelse för hur 
lärandet i förskoleklassen ser ut är att barnen har skolförberedande arbetspass 
med undervisning2 med böcker och stenciler. Lek tror vi förekommer vid 
schemalagda raster. Vi anser att man lär sig på flera olika sätt och att lek har 
stor betydelse för inlärning. I lek anser vi att barnen hanterar nya kunskaper på 
sina egna villkor och utifrån egen förförståelse. 
 
I Skolverkets rapport (2001) står att läsa att tanken med förskoleklassen som ny 
reform, var en strävan att öka integrationen och samverkan mellan förskola, 
grundskola och fritidshem och att skapa kontinuitet i det livslånga lärandet. 
I rapporten står:   
 

Mötet mellan de olika verksamheterna förväntas frigöra pedagogisk 
utvecklingskraft och ge nya förutsättningar för utveckling och lärande. Det har 
betonats att det som är naturliga inslag i förskolepedagogiken - bland annat lek 
omsorg och skapande, ett tema inriktat arbetssätt och barnets eget utforskande – 
bör få genomslag i skolan. (Skolverket 2001s.7) 
 
 
 

                                                 
1  Traditionell undervisning är förmedlingspedagogik, i vilken pedagogen är den aktiva och barnet en passiv 
lyssnande person som får instruktioner om vad hon eller han ska göra ( 2006 s. 11). 
2 Det som enligt Rosenqvist (2006) utmärker fenomenet undervisning idag är att pedagogen har en 
intention med det hon eller han gör. Till undervisning räknar hon även initiativ som pedagogen tar i 
lek och övriga aktiviteter.  
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Tanken var att det skulle bli mer lekpedagogik i skolan, men Skolverket har i 
flera rapporter påpekat att skolans kultur dominerar i förskoleklassen, och att 
det förekommer mindre lek nu jämfört med tidigare (Förskolan 2006 s.13). 
Den 1 januari 1998 beslutade Sveriges riksdag att införa förskoleklass som 
särskild skolform inom grundskolans organisation. Alla barn i Sverige har rätt 
att gå i förskoleklass från och med höstterminen då de fyller sex år. Beslutet 
innebär att kommunen, där barnen bor, är skyldig att erbjuda dem en plats. 
Föräldern kan dock tacka nej till platsen då förskoleklassen, till skillnad från 
grundskolan, är en frivillig verksamhet.  
 
Som ett led i ökad integration mellan grundskola och förskoleklass har 
förskolan fått en egen läroplan Lpfö983 och Lpo944 har anpassats till att 
omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. I rapporterna (1999-2001) från 
skolverket står att en grund har lagts för den nya förskoleorganisationen, men 
innehållet, det vill säga verksamheten har inte förändrats, menar Lindqvist 
(2002) En vuxenstyrd ”skolifiering” har ägt rum, snarare än en utveckling i 
reformens anda mot lek, skapande och experimenterande och utforskande 
anser Lindqvist. Skolans mer ämnesinriktade kunskapssyn och organisering av 
verksamheten i raster och arbetspass har genomförts, istället för en 
sammanhållen barninriktad kunskapssyn. Författarinnan skriver:  
 

För att leken skall komma in i skolan krävs ett socialt sammanhang. Leken är en 
gruppverksamhet, där betoningen ligger på kommunikationen även när man leker 
ensam och tar en rollfigur, utvecklar man en dialog med den roll man har skapat. 
Om man utvecklar individualisering i klassrummet, tar man avstånd från att klassen 
är en grupp, vilket missgynnar en kollektiv verksamhet. Lek handlar om gestaltande 
verksamhet som främjas av en grupp. (Lindqvist 2002 s. 15). 

 
”De flesta lekteorier lyfter på olika sätt fram lekens betydelse för lärandet” 
(Förskolan 2006 s.12). Intresset för barns lek och lekpedagogik har ökat inom 
den internationella forskningen. Lekpedagogik är en metod som pedagogen 
kan använda för att främja lek, lärande och utveckling. Lärare ser generellt 
positivt på lekens betydelse för barns utveckling men det är inte alltid som den 
sociala strukturen tillåter lek i skolan, menar Lindqvist. Den mix av 
yrkeskategorier som finns är förskollärare, grundskollärare, barnskötare och 
fritidspedagoger de delar inte alltid det lekpedagogiska arbetssättet, enligt 
henne. (a.a.) 
 
Enligt läroplan Lpo945 är skapande arbete och lek väsentliga delar i det aktiva 
lärandet. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 
olika former – så som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra. Några kunskapsformer är drama, 
dans, skapande bild, text och form. För att berika elevernas utveckling och 
lärande är ett ömsesidigt möte mellan förskoleklass, skola och fritidshem, det 
vill säga de olika pedagogiska synsätten, en förutsättning. Denna 
samarbetsform skall utvecklas för att berika varje barns mångsidiga utveckling 
och lärande. (a.a.) 
 

                                                 
3 Läroplan för förskolan 
4 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
5 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 
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Syfte och undersökningsfrågor  
Mot ovanstående bakgrund och inledning är syftet med studien att undersöka 
tre förskollärares en barnskötare och en outbildad pedagogs uppfattningar om 
lekens betydelse för barnens lärande i förskoleklassen. De frågor som vägleder 
oss i studien är. 
 

– Vad anser de intervjuade pedagogerna i förskoleklassen att barn leker och 
varför?  

– Vilka uppfattningar har intervjupersonerna om lärandet i förhållande till 
 lek? 

Forskning om samverkan mellan förskola och skola  
Enligt Davidssons (2002) studie av hur förskollärare och grundskollärare 
utvecklar pedagogisk integration mellan förskola och skola såg författarinnan 
att samarbetet mellan lärarna förstärktes genom den gemensamma läroplanen 
Lpo94 och förskoleklassen i det svenska skolväsendet, om än på skolans 
villkor. Även om leken är stark i förskolans tradition så visade det sig i hennes 
studie att när förskolans lek och skolans undervisning möttes så inträffade ändå 
ingen pedagogisk integration, endast en organisatorisk. Det vill säga samverkan 
ägde rum främst genom att förskolebarn och skolbarn träffades i någon 
enstaka aktivitet under dagen. Genom observationer, skrivna texter och 
intervjuer samt dokument i form av veckobrev, schema och policydokument 
från fyra arbetslag i två skolor har hon beskrivit och analyserat hur man 
åstadkommit pedagogisk integration. Davidsson skriver att reformen 
genomfördes för barnens skull samtidigt som värdet av lärarnas samarbete 
lyftes fram som en möjlighet för professionell utveckling. Vilket innebär att 
flera verksamheter det vill säga pedagogiska traditioner (förskoleklass, 
grundskola och fritidshem) inom skolan har betydelse för integrationens 
genomförande.  
 

Mötet mellan olika pedagogiska synsätt, mångfald av metoder och aktiviteter har i 
uppgift att stärka barnens utveckling och lärande. Aktiviteter och innehåll som av 
tradition tillhört förskolan bör förekomma även i grundskolan och leda till nya 
arbetssätt där, ”att skapande arbete är väsentliga delar i det aktiva lärandet [...]. 
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna 
sig kunskaper.”. Även förskolans traditionella pedagogik bör förändras genom att 
den bör få en mer kognitiv inriktning och i det avseendet låta sig påverkas av 
grundskolan pedagogik. De exempel som nämns är läs-, skriv- och 
matematikinlärning. (Davidsson 2002 s. 33) 

 
Munkhammar (2001) har i sin avhandling studerat samarbetet i tre arbetslag i 
tre skolor, där arbetslagen bestått av förskollärare, fritidspedagoger och 
grundskollärare. Genom intervjuer, både enskilda och gruppintervjuer samt 
observationer, tycker hon sig se att man som pedagog håller på den tradition 
man har med sig. Hon diskuterar skoldiskurs och förskolediskurs och med det 
menar hon den syn på barn och barns lärande och kunskap som pedagogen har 
med sig från sin utbildning. Förväntningarna har varit att lärare från olika 
yrkeskategorier ska samarbeta för att utveckla arbetet och synen på barn, 
kunskap och lärande. Den komplexitet och problematik som visade sig finnas 
kräver mer tid för att utvecklas till den nya förväntade verksamheten som 
förskoleklassen skulle vara. Det sker ingen egentlig integration mellan de olika 
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pedagogiska traditionerna, den sammansmältning som var menad uteblev, 
konstaterar hon.  

Teoretiska utgångspunkter 
Enligt Lillemyr (1990) har leken många och olika funktioner för både barn och 
vuxna. Det finns dock ingen bestämd definition av vad lek är. Lekbegreppet är 
svårt att skilja från andra begrepp som har med handlingar och beteende att 
göra, enligt författaren. Idag utgör emellertid leken ett huvudområde i 
pedagogisk verksamhet som rör barn i de lägsta åldrarna. Det finns ett antal 
teorier om vad lek är. Alla teorier är tankekonstruktioner som hjälper oss att 
hitta lekens natur så att vi kan beskriva leken och förklara något av dess 
mångfald. (a.a.) 
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) brukar anses vara förskolans anfader och har 
starkt påverkat innehållet i förskolan. Hans grundtanke var att barnet genom 
lek bättre kunde förstå omvärlden. I leken lär sig barnet något om sig självt och 
lär känna sitt inre, här närmar sig barnet det som är okänt och främmande, 
menar han. Genom lek utvecklas så väl det fysiska kroppsliga krafterna som de 
andliga och moraliska. När barn leker känner de på sig, eller med Fröbels 
uttryck, de anar livets och naturens lagar. Lek är också ett fritt uttryck för 
människans fria kraft, skriver Öman (1991). Den lekform som har sitt ursprung 
ur Fröbels pedagogik brukar kallas för fri lek i förskolan. Det betyder att 
barnen själva väljer lekens innehåll och vem eller vilka de vill leka med och att 
vuxna försöker låta barnen leka ostört (a.a.). 
 
Jean Piagets (1896-1980) teori om barns utveckling grundade sig på 
människans intellekt. Han ville klargöra hur människan bildar kunskap 
tillsammans med sin omgivning. Piaget ansåg att utveckling i samspel med 
omvärlden ständigt regleras genom två samtidigt verkande processer; 
assimilation (göra lika) och ackommodation (anpassa sig själv) till omgivningen. 
Sammantaget benämns dessa processer för adaption. Lek, för Piaget, är 
assimilation, det vill säga barnen befäster redan inlärda beteenden genom 
upprepade handlingar. Piaget förknippas med kognitiva torier, där han 
beskriver leken som en utveckling från det enkla till det komplexa, från det 
konkreta till det abstrakta.  Ju rikare barns verklighet är, desto rikare blir deras 
fantasi. (Löfdahl 2004)                                                                                                                          
 
Lev Vygotskij (1896-1934) menar att all lek innehåller regler och att lekens 
rörelse går från lek med osynliga regler och tydliga imaginära situationer till 
synliga regler och dolda imaginära situationer. Genom den imaginära 
situationen får föremålen en betydelse, till exempel kan en käpp bli en häst, 
vilket innebär att hela situationen får en annan mening. Hans teori om att 
erfarenheter och känslor kan tolkas genom fantasin, liksom fantasin ses som ett 
sätt att tolka verkligheten och gör den både hanterbar och rikare. Barns lekar 
ses som ett utryck för fantasi och som en möjlighet för barn att skapa mening 
och innebörd i sin tillvaro.  Han menar att leken är barnets väg till att lära 
känna den värld som de lever i. Vygotskij beskriver lekpedagogik som ett 
arbetssätt där barn och pedagoger skapar lekvärldar som ofta är inspirerad av 
barnlitteratur. Pedagogerna gestaltar rollfigurer och erbjuder barnen 
möjligheter att prova olika roller (Hägglund 1989).   
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Löfdahl (2004) menar att barn leker för lekens egen skull, barn har ofta inte 
något speciellt mål med lekandet, det är en frivillig verksamhet som barn 
upplever som lustbetonande. Barn delar inte in leken i olika sekvenser utan ser 
leken som en helhet där sammanhanget beskrivs. I leken får handlingar, 
föremål och begrepp en mening genom det innehåll som barnen ger leken.         
Lindqvist (2002) skriver att leken är den bästa utgångspunkten för lärande. 
Hon menar vidare att leken är barnets viktigaste sätt att bearbeta känslor. När 
barn leker får de använda sina förmågor och förutsättningar optimalt. Lek med 
språket är en praktisk- metodisk vägledning. Genom olika språklekar stimuleras 
barns skriftspråksutveckling. Genom detta vill man bidra till att bygga en bro 
mellan två pedagogiska traditioner - förskolan och skolan skriver hon.  
Rosenqvist (2006) skiljer sig från ovanstående då hon anser att leken även finns 
i undervisning genom undervisningslekar, där pedagogen planerar aktiviteten 
med lekande inslag. Då möter man barnen på ett roligt och lustfyllt sätt och 
övar medvetet på barnens specifika förmågor, menar hon. 
 
Sigmund Freud (1856-1939) räknas som grundaren till den psykoanalytiska 
teorin. I hans teori spelar barndomen stor roll. Freud delar upp människans 
personlighet i tre skikt, jaget, detet och överjaget. Utvecklingen i de här tre skikten 
innebär enligt Freud, identifikation med sig själv, föräldrar och med andra barn 
och vuxna i barnets omgivning. Jagets funktion är att skilja på fantasi och 
verklighet. Då detet och överjaget inte är relevant för studien beskrivs de inte 
närmare. Freud menar att barn i lek bearbetar viktiga händelser som de varit 
med om och att det är en förutsättning för att barn ska utvecklas väl. Han säger 
också att lek har en betydelse för den emotionella utvecklingen. I leken kan 
barnet använda föremål och situationer från den verkliga världen och skapa sig 
en egen värld. (Tetzchner 2001) 

Lekpedagogiska arbetssätt 
Enligt Lillemyr (1990) måste lek som pedagogiskt hjälpmedel innebära att den 
vuxne tar leken på allvar när de leker tillsammans med barn. Inte minst 
kommer den grundläggande syn på barn och lek som pedagogen har att 
påverka hur man går i roll i leken. Lindqvist (1996) menar att det 
lekpedagogiska arbetssättet bygger på ett gemensamt drag mellan lek och 
kultur. Bakom arbetssättet finns en kunskapssyn som betonar sambanden 
mellan reproduktion och produktion eller kreativitet. Pedagogiken syftar till att 
skapa nya betydelser och meningssammanhang istället för att enbart låta 
barnen tillsynes upptäcka kunskaper som redan finns och som sedan ska läras 
in. Om leken få stå i centrum för den pedagogiska verksamheten kan således 
barn och vuxna tillsammans bli medvetna om världen genom att skapa fiktiva 
och hanterbara världar. Till detta borde en skapande lekpedagogik kunna bidra. 
(a.a.) Nedan följer exempel på några lekar. 

Rollek 
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) bygger rollekar på identifikation. Den som 
leker är någon annan. Barnet identifierar sig med ”den andre”. Att identifiera 
sig med en annan i lek kan för barn som är otrygga och osäkra upplevas som 
för närgånget och krävande. Att kunna tala och uttrycka sig det vill säga att ha 
språklig kompetens är viktigt i lek, språket har en central roll. Låtsasleken 
grundar sig på föreställningar bortom den konkreta verkligheten här och nu. I 
rollek utvecklar barnet olika former av kommunikationsfärdigheter några 
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exempel är att lära sig lyssna, ta en annans perspektiv, göra överenskommelser 
och anpassa sig efter andras föreställningar och förslag och ge uttryck för egna 
infall och idéer. (a.a.) 

Fri lek 
Med fri lek menar Knutsdotter Olofsson (2003) aktivitet som är fri från 
påverkan och krav från den vuxna, lek och arbete ses som åtskilda aktiviteter. 
Leken bygger på inre föreställningarna och dessa har sällan stöd i miljön runt 
barnet. Om barnen tvingas ut ur leken för ofta störs den inre uppbyggnaden av 
leken och därför bör man inte avbryta barns lek. 

Undervisningslek 
Rosenqvist (2006) menar att intentionen med undervisningslek är att barnen i 
leken ska få möjlighet att bearbeta erfarenheter, nya intryck och begrepp som 
uppstått. Undervisningslekar är lekar som pedagogen planerar och har en avsikt 
med, nämligen att barnen ska lära sig något som pedagogerna anser är viktigt. 
Sådana lekar har alltid funnits i förskolan, skriver hon, och säkert också i 
skolan. Exempel på en undervisningslek är ”färgleken6”, som går ut på att 
barnen ska lära sig färgerna. Ett annat exempel om natur och rymden är då 
pedagogen kan var solen och barnen kan var planeterna, andra barn var 
asteroidbälten som snurrar runt solen. Lekens lärande inslag var olika 
rymdbegrepp (a.a.) 

Metod 
För att ta del av olika pedagogers uppfattning om lekens betydelse för lärandet 
i förskoleklass valdes informella intervjuer som undersökningsteknik. Vi valde 
bort enkäter för att vi ville få fram en djupare dialog med intervjupersonerna, vi 
tror att det är svårare att få fram bredden i pedagogernas svar i en 
enkätundersökning. Enligt Rosenqvist och Andrén (2006) är de vanligaste 
teknikerna enkät, intervjuer och observationer. Intervjuerna bidrog till ett 
empiriskt material till undersökningen. Rosenqvist och Andrén (a.a.) menar att 
det finns formell- och informell intervju. Formell intervju är ett samtal är som 
planerats och förberetts med en noggrann struktur som följs av intervjuaren. 
Informell intervju liknas vid ett samtal där intervjun har utvecklats och det 
benämns med fantasinamnet en-vilja-veta-intervju. En formell intervju är mera 
strukturerad än den informella intervjun (a.a.). Eftersom denna studies syfte är 
att undersöka pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för lärandet i en 
förskoleklass anses en vilja-veta-intervju vara den bästa tekniken. Detta för att 
få veta ”allt” om hur intervjupersonerna tänker och vad de vill ha sagt, som 
Rosenqvist och Andrén (a.a.) tar upp.  
 
Intervjuformuläret finns bifogat som bilaga. Rosenqvist och Andrén (a.a.) 
menar att det är viktigt att följdfrågor vävs in i samtalet och att intervjuaren har 
ett äkta intresse och lyssnar noga på vad intervjupersonerna har att säga. Detta 
har inspirerat oss att följa de tanketrådar som intervjupersonerna formulerar 
och förberett oss på att ställa följdfrågor, som att berätta mer, kan du utveckla 
lite mer, hur då, etc.?  
 

                                                 
6 Färglek är en aktivitet där man arbetar med olika färger för att få kunskap om dem 
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Inför studien tog vi först kontakt med skolans rektor och presenterade vår 
undersökningsidé. Därefter tog vi personligen kontakt med de berörda 
pedagogerna i förskoleklassen som visade oss runt i lokalerna. Vi berättade vårt 
syfte med undersökningen vilket de tyckte lät intressant. Betonade också att 
varje pedagogs svar på frågorna var viktiga för undersökningen. Informerade 
även intervjupersonerna om att materialet handhas endast av oss och vi värnar 
om deras integritet.  
 
Vi frågade fem pedagoger om de ville ställa upp på intervju varav två var 
tveksamma först på grund av tidsbrist. Detta problem löste man inom 
personalgruppen så att alla skulle få möjlighet att ställa upp. Intervjupersonerna 
fick också reda på att intervjuerna spelas in, detta för att bibehålla det 
berättande inslaget i pedagogernas svar på våra frågor. Det godkändes av 
intervjupersonerna. För att få så uttömmande och berättande svar som möjligt 
fick pedagogerna ta del av frågorna i förväg. Intervjupersonerna informerades 
om att eventuella följdfrågor kunde komma. Tiden för intervjun uppskattades 
till ca 30 min. 

 
Vid alla intervjuttillfällen utom ett var vi båda med. Vi valde att intervjua en 
pedagog åt gången för att få var och ens uppfattning om lekens betydelse för 
lärandet i förskoleklassen. Vid tiden för intervjuerna genomfördes även 
utvecklingssamtal, vilket gjorde att det var svårt att få en avskild lokal. I 
lokalerna där intervjuerna genomfördes fanns det störande moment. Telefonen 
ringde, dörren öppnades, pedagogerna tillfrågades av annan personal. Vilket 
eventuellt ledde till att koncentrationen bröts.  
 
Resultaten av studien redovisas enligt Rosenqvist och Andrén (2006). Vi ger 
intervjupersonerna fingerade namn, vi redovisar för studien relevanta utsagor 
under två underrubriker som förtydligar vårt syfte. När vi tolkar svaren från 
pedagogerna går vi in i den process som brukar kallas för den hermeneutiska 
spiralen (a.a.). Denna process innebär att vi tolkar och får omtolka 
intervjusvaren. Processen fortgår ända till dess att alla tolkningar hänger 
samman och svaren på undersökningsfrågorna kan formuleras. 
 
Resultatet av den kvalitativa bearbetningen är ofta en liten text där citat från 
intervjuerna varvas med egna tolkningar och kommentarer. Det är av vikt att 
denna slutgiltiga författning skrivs ner så att den finns tillgänglig för läsaren. 
Det skall vara en väl avvägd balans mellan citaten och kommentarerna i texten. 
Med för många citat kan det bli tråkigt och läsaren kan själv börja analysera det 
skrivna. Med för få citat, samt om all tolkning redan är färdigställd, kan läsaren 
få svårt att avgöra trovärdigheten i resultatet. (Patel och Davidson 2003:120).  
 
Forskningsetiska överväganden 
Rosenqvist och Andrén (2006) skriver att etiska aspekter i forskning gäller 
bland annat anonymiteten och genom att ge intervjupersonerna fingerade 
namn möter vi denna aspekt. pedagogerna har i förväg fått möjlighet att ta del 
av frågorna. Vid intervjutillfället blev pedagogerna informerade om sin 
möjlighet att läsa igenom resultat och analys. Vi har tagit del av Högskolan 
Dalarnas regel 1 när vi informerade de intervjuade om deras rättigheter. 
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Regel 1 
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 
deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 
skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 
(Högskolan Dalarnas Forskningsetiska principer7). 

Resultat och analys 
Här kommer vi att presentera vår undersökning. Vi har tolkat och analyserat 
intervjupersonernas utsagor på de frågor som vi samtalade med dem om, 
nämligen deras uppfattning om lekens betydelse för lärandet i förskoleklass. 
När vi presenterar utsagorna skriver vi först det som pedagogerna uttryckt efter 
detta kommer pedagogernas namn. Vi har utgått från Rosenqvist och Andrén 
(2006) när vi bearbetat råmaterialet. Vi samlar det empiriska materialet under 
följande två rubriker: Pedagogernas uppfattning om lek i förskoleklass och förhållandet 
mellan lek och lärande i förskoleklassen.  Nedan följer en kort presentation av 
intervjupersonerna med fingerade namn.  
 
Rut är barnskötare och har även läst fem poäng lek och lär på Högskolan 
Dalarna. Hennes arbetslivserfarenhet inom barnomsorgen är femton år. Hon 
arbetar nu i förskoleklass samt fritidshem har även erfarenhet från förskolan.  
 
Signe är outbildad inom barnomsorgen men har tvåårig gymnasialutbildning 
inom social. Arbetslivserfarenheten inom barnomsorgen är sju år. Hon arbetar 
nu i förskoleklass samt fritidshem. 
 
Wilma är förskollärare, och arbetade först i förskolan i tjugotvå år och sedan 
åtta år i förskoleklass. 
 
Hildur är förskollärare och har tjugo poängs specialpedagogik från Högskolan 
Dalarna. Hennes arbetslivserfarenhet inom barnomsorgen är tjugo år i 
förskolan och tio år i förskoleklass. Nu arbetar hon i förskoleklass samt årskurs 
ett. 
 
Lisa har en barnskötarutbildning i botten men byggt på med 140 
Högskolepoäng, lärare mot yngre åldrar. Erfarenhet i förskoleklass och fritids 
är tjugo år.  

Pedagogernas uppfattningar om lek i förskoleklassen 
Wilma framhåller att barnen bearbetar upplevelser i fri lek. Särskilt idag säger 
Hildur då barnen får så många intryck i vardagen. Hildur anser att den fria 
leken är en säkerhetsventil för att bearbeta alla intryck barnen får genom 
vardagens alla händelser. Lisa säger också att lek är viktigt för att barn ska 
utveckla ”empati”, vad hon förmodligen menar är att barn i fria leken lär sig att 
ta den andres perspektiv och sätta sig in i hur andra barn tänker och känner. 

                                                 
7 http://www.du.se/templates/CorePage____3083.aspx. 
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Framförallt är det bearbetandet av det sociala i fri lek som intervjupersonerna 
verkar vilja framhäva: 
 

Lek är ett sätt att bearbeta vardagen runt omkring, ofta leker de saker de har varit 
med om … (Wilma). Speciellt idag lär jag säga, de är med om så mycket och de har 
så mycket intryck från alla håll och kanter. De matas med allting jag tror att de 
måste ha en säkerhetsventil någonstans och det har de i leken … (Hildur). Den är 
livsviktig, jo för att bli sunda barn, det här med empati och för att ja nyfikenheten 
att lära sig mera å just det här med att bearbeta t ex en sorg, en rädsla sådant där. … 
(Lisa). 
 

När det gäller fri lek och hur den förhåller sig till arbetspassen eller 
jobbstunderna, som intervjupersonerna själva kallar det, så anser pedagogerna 
att balansen mellan den fria leken och arbetspassen är jätteviktig. ”Det ska inte 
vara ren skola när barnen börjar förskoleklass” – som Wilma säger men det är 
ändå viktigt att barnen får träning i vad skolans arbete innebär fortsätter hon. 
Signe anser att pedagogerna varvar arbetspass och fri lek. Vi tolkar 
pedagogernas utsagor om den fria leken som att den är viktig för att behålla 
lusten, det ska vara roligt och inte för allvarligt i förskoleklass. Alla 
intervjupersoner anser att den fria leken är barnens egen tid där de gör vad de 
själva vill. De befintliga lokalerna lockar till olika lekar, t ex bygg, bil och 
docklekar säger Lisa. 
   

Efter jobbstunderna kommer fri lek … (Rut). Vi varvar ett ibland två pass arbete 
och sen lek, mycket fri tid … (Signe). Det tror jag är jätte, jätte viktigt det ska inte 
vara ren skola när man börjar förskoleklass utan de måste vara en balans mellan det 
fria och det som är jobb, för att de behöver den träningen också … (Wilma). Fri lek 
är när barnen själva bestämmer vad de vill leka med. … Det är deras egen tid … 
(Hildur). Dagarna är väldigt inrutade, det lär sig barnen, mellan våra sk arbetspass, 
de är inte långa, finns det alltid fri lek … vi har ju rum som lockar till olika lekar 
som bygg , bil dock det tysta rummet osv … (Lisa). 

 
Wilma poängterar att den fria leken är minst lika viktig som jobbstunderna men 
att barnen behöver träna på att ta instruktioner och att koncentrera sig. Det här 
kan vi hålla med om, för som vi tolkar det ska förskoleklassen vara en 
förberedelse inför skolan. 

  
Vi har mycket fri lek, varje dag… Sitta och koncentrera sig och ta instruktioner, 
den fria leken är minst lika viktig … de har mera fri lek än de har jobbstunder … 
Det ultimata är ju att vi som personal känner oss lite överflödiga i den fria leken… 
(Wilma) 
  

När vi frågade pedagogerna om de deltar i barnens lekar, tolkade vi svaren som 
att de endast gör detta vid vissa tillfällen. Lisa deltar t ex i leken när barnen 
själva bjuder in henne. Medan Rut anser att man måste känna efter när det 
passar att vara med i leken.  En annan situation där pedagogerna deltar i lek är 
som Hildur tar upp, när det uppstår konflikter i leken och där det behövs en 
medlare för att barnen ska kunna fortsätta leka. Vi tolkar Wilma utsaga ovan 
som att hon skiljer på fri lek och lärande lek. Vi ser det som att pedagogerna 
ger det sociala samspelet i lek stor vikt och att barnen själva får undersöka men 
att pedagogerna alltid finns tillhands vid behov. 

 
Man måste känna efter när man kan gå in … (Rut). När man ser att det behövs, 
inte så mycket … (Signe). De får vara fria under leken så att det inte blir träning då 
också … (Wilma). Ibland får man gå in och hjälpa till att styra upp lite, ibland blir 
det konflikter och då får man försöka vara lite medlare att försöka lyssna så att alla 
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får säga sin version av det hela … (Hildur). Inte i den fria leken, det är nog så styrt 
under arbetspassen under dagen … Det är när barnen själva bjuder in … (Lisa).  
 

Sammanfattning  
Intervjupersonernas uppfattningar om lek i förskoleklassen är i stort sett lika. 
Våra tolkningar av intervjupersonernas svar är att fri lek är viktig för barns 
bearbetning av händelser och känslor de varit med om vilket också Freud 
menar för att barnen ska utveckla sig väl. Intervjupersonerna anser att lek är av 
stor betydelse för barnen. Vi tolkar svaren som att de ser leken som viktig för 
barnens sociala utveckling och samspelet med andra.  Pedagogerna skiljer på fri 
lek och arbetspass. Fri lek är barnens egen tid, där barnen får leka ostört, här 
resonerar pedagogerna lika som Knutsdotter Olofsson (2003) att den fria leken 
är fri från påverkan och krav från den vuxne. Tillfällen då pedagogerna själva 
väljer att gå in i barnens fria lek är t.ex. vid konflikter eller när någon står 
utanför leken.  Enligt Fröbel kan barnet genom lek bättre förstå omvärlden. I 
leken anser han att barnet lär sig något om sig självt och sitt inre, här närmar 
sig barnet även det som är okänt och främmande i omvärlden, menar han. I 
samtalen med intervjupersonerna berättade de hur de ser på barns fria lek och 
vad de menar sker i fria leken och även hur det kommer sig att barnen leker 
just det de leker. De betonar genomgående att det är viktigt att barnen i 
förskoleklassen får leka. 
 

Förhållandet mellan lek och lärande i förskoleklassen 
Genom att fråga pedagogerna vilka lekande inslag de använder sig av i den 
pedagogiska verksamheten och hur dessa lekar ser ut ville vi få en skymt av 
deras uppfattningar om lekande lärande. Alla pedagoger använder lekande 
inslag i någon form enligt deras utsagor. Signe utvecklar t ex. leken till ett 
lärande när hon deltar i caféleken. Detta tolkar vi som en rollek som främjar 
barnets utveckling. 
 

Några lekande inslag som jag använder mig av är Rollekar t ex akut hjärtinfarkt, 
café där man som pedagog kan utveckla lärandet i leken … pedagogen frågar: har 
ni någon meny kan vara ett exempel på en invävt lärande. Så att de får utveckla 
leken. De berättar vad det står på menyn vad det finns för mat. (Signe).  
 

Vi tolkar nedanstående utsagor som att man som pedagog har ett mål med sin 
planering och att lekande och lärande hör ihop. Hildur menar att det är väldigt 
viktigt att man har leken, för när barnen leker är de inte medveten om det 
lärande som faktiskt sker. Vi anser därmed att pedagogerna använder 
undervisningslekar som Rosenqvist (2006) skriver om vilket vi förklarat på s. 
tio i detta arbete.  

 
Jag använder mig av sånger, rimramsor svenskan Trulle8 Bilder, säga vad bilden 
börjar på för ljud, stavelser, klappa sina namn … (Rut). Lära känna lekar i början på 
terminen, trygghetslekar, namnlekar, tränar på samlingen olika begrepp med 
Björnarna9 i t ex matten, jag - stärkande lekar … (Wilma) Egentligen lär man sig 
utan att man upplever att man lärt sig något … om vi ska träna på prepositioner … 
då kan vi göra så att vi bygger en staty av barnen själva och en ställer sig mellan, 
lägger över, eller under, bakom framför … Då leker man in det men mitt syfte är 
klart! … (Hildur).  

                                                 
8 Trulle är ett läsförberedande undervisningsmaterial som används i svenska för de yngre barnen. 
9 Plastbjörnar i olika storlekar och färger. 
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Vi tolkar vidare intervjupersonernas utsagor om när och varför de använder 
lekande inslag i lärandet som att de anser att leken gör lärande roligt och när 
man har roligt slappnar man av och det går lättare. Vi tyder det som att 
trygghet är en grund som är viktig och bör finnas där först för att lek och 
lärande ska fungera. Under samlingen sår pedagogen ett frö hos barnen så att 
de är förberedda för arbetsstunden, som kommer direkt efter samlingen.  

 
För att få in alla i undervisningen … info på samlingen … (Rut). Som pedagog kan 
man utveckla lärandet i leken … (Signe). Det använder vi väl hela tiden på olika sätt 
… Lära känna lekar i början på terminen, trygghetslekar, namnlekar … Man måste 
vara trygg i gruppen. Det är ju saker som vi planerar som vi har ett mål med, så att 
barnen inte är helt oförberedda när de kommer och ska jobba sen. Vi har då sått ett 
frö … (Wilma). Vid samlingar och gymnastiken framförallt … det ska lekas in på 
ett roligt sätt … (Lisa). I alla fall i förskoleklass … är det väldigt viktigt att man har 
leken … (Hildur) 
 

När intervjupersonerna berätta vad de tror om lek och undervisning och om 
dessa två fenomenen hör ihop på något sätt, är de överens om att de gör det. 
Wilma har en känsla av att barnen har det bra i förskoleklassen, därför att man 
värnar om balansen mellan lek och undervisning. Wilma säger: 
”Förskoleklassen är en brygga och den ska vi vara rädda om. Men man ska 
ändå lägga in det här förberedande inför skolan, balansen är viktig så att det 
inte bara blir lek eller bara skola.”. Våra tolkningar av intervjupersonernas 
utsagor är att det är svårt att skilja på lek och undervisning i förskoleklassen. Vi 
anser att det är viktigt att bägge delarna finns med under en dag eftersom 
förskoleklassen ska vara en förberedelse inför skolan, men att leken är den 
övervägande delen av dagen för att hålla lärandet lustfyllt.  

 
Jag tror att de hör ihop För att få en förståelse för saker och ting … (Rut). De som 
har svårt att leka har ofta svårt med inlärning också … (Signe). O ja det är ju så att 
undervisning, det ska vara lustfyllt det ska vara roligt att lära sig, det är roligare att 
leka in än att bara sitta med bara torra fakta. … skillnaden mot skolan är ju den att 
jobbstunderna inte är så långa i förskoleklassen utan är de klar med sitt 
arbetsmoment så får man gå iväg och leka du behöver inte börja med något nytt 
som man gör i skolan … Förskoleklassen är en brygga över till skolan och det ska 
vi vara rädda om … Jag tror att vi har det rätt så bra här, det känns så. (Wilma).  Jag 
tycker att det är nödvändigt bland yngre barn … För att hålla motivationen och 
liksom ha kvar sin lust … (Hildur). Genom leken, det är där man växer, de 
bearbetar ju en massa grejer där … det är liksom på deras nivå, det där med leken 
… att man på ett roligt, lättsamt och lustfyllt sätt kan undervisa och lära sig … 
(Lisa). 
 

Pedagogerna anser att barn lär under tiden de leker och har roligt utan att de 
egentligen är medvetna om det. Signe och Wilma menar att barnen lär med 
flera olika sinnen. Vi anser att leken är ett sätt att bearbeta ny kunskap som 
barnen fått tagit del av. Genom till exempel rollekar, där barnen får använda sig 
av olika sinnen och samtidigt skapa ett lärande de inte är medvetna om. Barnen 
leker mattelekar där pedagogerna anser att man via leken kan locka barnen till 
att tänka matematiskt även om barnet inte vill arbeta med matematik. 
 

Lärande lekar är t ex sjukhuslekar, där finns tur tagning, omhändertagande man ser 
till att alla får vara med … (Rut) För i leken finns det så mycket man lär sig av och 
de tycker ju att det är roligt att leka … t ex mycket matte, röda och gröna koppar, 
fyra stycken och sen ska man dela kakan även om de tycker att man bara leker så lär 
de sig mycket på det …(Signe) Man får använda alla sina sinnen ... Och använda sig 
av material i leken, det är då man kommer ihåg och lär sig mest det är så man 
kommer ihåg, inte när någon sitter och berättar för dig att fem är mer än tre, utan 
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får se det konkret man får uppleva det … Barn lär sig på olika sätt … (Wilma) 
Barnen är inte medvetna om att de lär sig, de bara leker och kommer till insikt … 
Vi lär ju ner på deras nivå och de vill ju leka det är deras vardag … (Lisa) 

 
Det framkommer av intervjuerna att pedagogerna anser att det är viktigt att 
försöka möta barnen i deras eget intresse. Vi tolkar pedagogernas svar att barn 
lär sig hela tiden men att det måste vara roligt också, man måste försöka fånga 
barnets uppmärksamhet på ett lättsamt och roligt sätt och barnet måste vilja 
lära sig. Nedan följer några utsagor på frågan om hur intervjupersonerna ser på 
barns lärande och när de lär sig något.  
 

De lär sig hela tiden … Jag tror att de lär sig mycket på samlingarna … (Rut). 
Barnen lär sig något när de vill lära sig, när de är intresserade av att lära sig något 
och när de har roligt. Man kan inte lära ett barn något som inte vill lära … (Signe). 
Jag tror att de lär sig när de har roligt … det ska vara lustfyllt och roligt … olika 
lärstilar därför är det viktigt att man varierar sig att man inte kör på samma sätt hela 
tiden … (Wilma). I den fria leken lär de sig mycket … Jag tror att de lär sig mera 
när de får prova på … Att möta dem i sitt intresse … (Lisa). 

 
Sammanfattning: Lek och lärande är något som alla våra intervjupersoner anser 
hör ihop. Vi tolkar det som att pedagogerna tycker att det är svårt att skilja lek 
och undervisning åt då dessa två fenomen ligger varandra nära. Det här känner 
vi igen från skolverkets intention med förskoleklassen att öka lekpedagogiken i 
skolan. Rosenqvist (2006) anser att leken finns i undervisning genom 
undervisningslekar, där pedagoger planerar aktiviteter med lekande inslag. Vi 
känner igen detta genom intervjupersonernas utsagor, hur lekande inslag i 
lärandet används. Vi tolkar pedagogernas svar på lärande lekar som 
undervisningslekar, även om intervjupersonerna inte benämner det som 
undervisningslekar. Vi anser att pedagogerna vill bibehålla barnens lust att lära 
och att de försöker möta barnen i deras eget intresse för att det ska vara 
lustfyllt.  

Sammanfattning av resultat och analys 
I kommande punktform sammanfattas resultat från intervjuerna utan våra egna 
värderingar. Pedagogernas egna uppfattningar om lek och undervisning är att 
 

• Leken finns med både i lärandet och i barnens egen tid 
• Leken är viktig för den sociala utvecklingen 
• Barnen är inte alltid medvetna om det lärande som sker genom leken 
• Pedagogerna använder sig av lek i olika former som arbetssätt 
• Genom lek ökar tryggheten i gruppen 
• Pedagogerna försöker möta barnens intressen 
• Lek och undervisning hör ihop 
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Resultatdiskussion 
Pedagogernas inbördes svar var ganska lika varandra, det tror vi beror på att 
intervjupersonerna fick se och fundera över frågorna innan själva 
intervjutillfället, vilket Rosenqvist och Andrén (2006) menar är ett bra sätt för 
att djupare diskussion. Vi kanske trodde att svaren skulle skilja sig något mera 
då de olika pedagogerna har olika utbildningar och erfarenheter med sig i 
ryggsäcken. Däremot tycker vi oss se en personlig prägel i diskussionen. Wilma 
trycker t ex mycket på det sociala och tryggheten, Hildur pratar t ex om att 
använda kroppen i undervisningen, att agera ett lärande. 
 
I förskoleklassen är lek viktig. Lillemyr (1990) anser att det är viktigt att den 
vuxne tar leken på allvar när de deltar i barnens lek. Vi tolkar det som att när 
pedagogerna väl deltar i leken tar de den på allvar och försöker att utveckla 
leken till ett lärande, men de poängterar att lek är barns egen tid. 
 
Pedagogernas uppfattning om lekens betydelse för lärandet, är enligt utsagorna 
viktig för ett lustfullt lärande. Vi känner igen svaren vi fått från pedagogerna 
om lekens betydelse för lärandet från Knutsdotter Olofsson (2003), Rosenqvist 
(2006) och Lindqvist (1996) . Våra personliga funderingar om att det är mycket 
skola i förskoleklassen är glädjande nog inte bekräftade. Vi känner att andan i 
personalgruppen är den att lekens betydelse för lärande och den stora vikt som 
den fria leken får är övervägande i pedagogernas arbete. I likhet med Lindqvist 
(2002) lägger pedagogerna en stor vikt vid det sociala för att gruppen ska 
fungera på ett optimalt sätt, vilket också hänger samman med resultaten för 
inlärning. Det verkar som att det allmänna välmående ses som en mycket viktig 
faktor i förskoleklassen.   
 
Är man inte trygg går mycket av energin åt att bearbeta den oro som följer med 
otryggheten. Pedagogerna arbetar mycket med den sociala delen för att få en så 
väl fungerande grupp som möjligt och vi tolkar att de anser att tryggheten är 
väldigt viktig för individen i gruppen. Vi anser inte att resultaten är 
överraskande men glädjande. Vi har funnit att de pedagoger vi intervjuat är 
positiva till leken och att de i stor utsträckning använder undervisningslekar 
under de jobbstunder man har, även om de inte har haft det begreppet klart för 
sig. Enligt Rosenqvist (2006) är undervisningslekar lekar som pedagogen 
planerar och har en avsikt med t ex mattelek som Signe tar upp i sin utsaga 
under rubriken förhållandet mellan lek och lärande i förskoleklassen. Att Signe 
också tycker sig se ett samband mellan svårigheter att leka och en sämre 
inlärningsförmåga är intressant. Men vad detta beror på är svårt att utläsa.  
 
Vi ser inte den avsaknad av integration mellan förskolediskurs och 
grundskolediskurs som Munkhammar (2001) sett i sin avhandling, men det här 
är en mindre undersökning. Hildur leker gärna in t ex prepositioner via statyer. 
Vi anser att Hildur visar ett bra exempel på hur förskolediskursen och 
grundskolediskursen möts genom lek.   

 
Vi tolkar det som att pedagogerna försöker nå en undervisning som ska vara 
rolig, lättsam och lustfull som Wilma uttrycker. Vi ser intervjupersonernas svar 
som att de försöker att möta barnen på deras egen nivå. Det är det som Lisa 
säger att leken är, barnens egen nivå. Pedagogerna anser att för att stimulera 
fantasin måste man ha mycket fri lek, inte bara lärande lek, dels lär man känna 
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varandra, det är mycket social träning och man ser hur man beter sig mot 
varandra. Vygotskij framhåller att fantasin ses som ett sätt att tolka verkligheten 
och göra den hanterbar och rikare. Barns lekar ses som ett uttryck för fantasin 
och den är en möjlighet för barn att skapa mening och innebörd i sin tillvaro. 
Vygotskij menar också att leken i första hand är en social process där språket i 
samspel med andra spelar en stor roll (Hägglund 1989). 
 
Vi tolkar pedagogernas utsagor som att den fria leken är viktig i förskoleklassen 
då det inte ska vara ren skola som Wilma säger. Det är korta arbetspass, vilket 
vi inte trodde, med tanke på vad som framkommit i Skolverkets 
utvärderingar(1999-2001). Lisa tycker att dagen är ganska styrd vilket inte de 
andra pedagogerna tycker. Vår tolkning är ändå att det förekommer en hel del 
fri lek i denna förskoleklass. Pedagogernas utsagor är nästan identiska med 
Fröbels tankar om fri lek, nämligen att barnen själva väljer lekens innehåll och 
vem eller vilka de vill leka med och att vuxna försöker låta barnen leka ostört 
(Öman 1991).  
 
Enligt Lindqvist (2002) så är leken den bästa utgångspunkten för ett lärande, 
vilket pedagogerna i förskoleklassen också betonar och praktiserar. De menar 
att barnen i sitt lekande bearbetar erfarenheter och växer i sitt lärande. Piaget 
ser leken som en återspegling av strukturer ur barns tänkande. Lek är en 
återspegling av den värld som barn lever i (Löfdahl 2004). Vi menar att barnen 
i sin omgivning får olika intryck och dessa bearbetas genom leken. Lisa och 
Wilma anser att man arbetar med olika händelser genom lek. Bearbetningen av 
olika händelser är enligt Freud en förutsättning för att barn ska utvecklas väl. 
Vi anser att barn som får hantera en ny kunskap genom lek befäster kunskapen 
enklare. 
 
Genom rollek identifierar barnet sig med den andre vilket intervjupersonerna 
ger olika exempel på i sina utsagor. Med rollek menar Knutsdotter Olofsson 
(2003) att barnet utvecklar olika former av kommunikationsfärdigheter till 
exempel att lära sig lyssna, ta en annans perspektiv mm. Två rollekar från 
utsagorna är cafélek och doktorslek. Vi tolkar intervjupersonernas utsagor som 
att lärandet blir mer på barnets nivå genom den sortens lek, där barnen får in 
olika skolämnen mer naturligt, exempelvis matematik. Barn i de yngre åldrarna 
anser vi ska få ett lekfullt lärande. 
 
Resultatet av pedagogernas svar är att barn leker olika lekar för att bearbeta 
både ett lärande och för att utveckla sina sociala förmågor. 
 
En fortsatt forskning på undersökningen vi gjort skulle kunna vara ett 
jämförande perspektiv på hur pedagogerna i förskolan och skolan tillsammans 
ser på lekens betydelse för lärandet. I en sådan undersökning skulle Davidssons 
(2002) studie av hur förskollärare och grundskollärare utvecklar pedagogisk 
integration mellan förskola och skola kanske visa sig tydligare.  
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Metoddiskussion 
Vi anser att det var rätt form att använda Rosenqvist och Andréns (2006) en- 
vilja-veta-metod under intervjuerna. Eftersom intervjupersonerna fått tagit del 
av våra frågor innan själva intervjun, hann de fundera och reflektera över 
frågorna i lugn och ro. Vi känner att pedagogerna var väl förberedda och 
kunde berätta detaljerat och mycket informativt för oss om hur de ser på lek 
och lärande. Den berättande formen på intervjuerna gjorde dock att 
råmaterialet blev stort och därmed svårhanterat. Svaren blev omfattande och vi 
kände att det var svårt att ta ut det väsentligaste ur utsagorna. Vi anser att 
intervjupersonernas svar är mycket uttömmande, men vår brist är kanske att vi 
har svårt att särskilja på lek och lärande vilket även intervjupersonerna har, då 
de anser liksom vi, att lek och lärande hör ihop. Lek och lärande är ett 
svårdefinierat begrepp vilket även Lillemyr (1990) tar upp. 
 
I något fall så blev det avbrott i intervjun på grund av att telefonen ringde eller 
att det kom in någon i rummet där vi satt. Tyvärr krockade våra intervjuer med 
utvecklingssamtal vilket gjorde att det inte fanns något avskilt rum till 
förfogande. Vi valde ändå att göra intervjuerna i förskoleklassens lokaler för att 
pedagogerna skulle få vara i sin trygga miljö. Det är svårt att säga om det störde 
men det är ändå värt att nämna här, tycker vi. Vid ett tillfälle tog bandet slut 
mitt i intervjun och intervjupersonen tappade fokus för en stund. Detta kunde 
ha undvikits av oss men vi var inte tillräckligt uppmärksamma på det. Vi anser 
ändå att det var rätt att banda intervjuerna för att ha möjlighet att gå tillbaka 
och lyssna igenom intervjusvaren gång på gång för att inte riskera att missa 
något viktigt. Intervjuerna gjordes på eftermiddagarna, för att intervju-
personerna inte hade tid under förmiddagen. Detta kan ha betydelse för 
koncentrationen under intervjun. 
 
Under bearbetningen av utsagorna har vi försökt att få en balans mellan citat 
och egna kommentarer vilket Patel och Davidsson (2003) förespråkar för att få 
fram trovärdigheten i resultaten av intervjuerna. Det här har varit svårt då vi 
tycker att alla utsagor är av vikt för att få fram en verklig bild av pedagogernas 
uppfattningar om lekens betydelse för lärandet.  
 
När det gäller frågorna till pedagogerna har vi, efter att intervjuerna 
genomförts, kommit på att vi borde ha frågat intervjupersonerna om det inte 
finns nackdelar med leken. Risken i den här undersökningen är att den blir 
ensidig, att vi faktiskt inte kan bolla fördelar och nackdelar med leken mot 
varandra. Nu kan vi inte vara helt säkra på att inte pedagogerna anser att det 
finns nackdelar med leken.  
 
Efter som vår undersökning handlar om pedagogers uppfattning om lekens 
betydelse för lärandet i förskoleklass, tillfrågade vi pedagogerna som tillhör 
förskoleklassens arbetslag. Pedagogerna i detta arbetslag har olika utbildningar 
och erfarenheter vilket vi ansåg vara intressant för vår undersökning.  
 
Vi har efter bästa förmåga genomfört intervjuerna och bearbetat råmaterialet. 
Vi överlåter vidare till läsaren att bedöma uppsatsens trovärdighet och 
tillförlitlighet av vårt resultat och vår diskussion. 
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Bilaga
Intervjuformulär    
 
Vilken utbildning har du? 
 
 
Brukar du använda lekande inslag i aktiviteter som du 
utför med barnen? 
__________________________________________
__________________________________________ 
Vilken typ av lekande inslag kan det handla om? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
Hur ser du på lek och undervisning? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
Tycker du att dessa två fenomen hör ihop på något 
sätt? 
__________________________________________
__________________________________________ 
Varför är leken viktig för barn, tror du? 
__________________________________________
__________________________________________ 
Förekommer ”fri lek” i förskoleklassen? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
Berätta hur du ser på barns lärande - när lär de sig 
något? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Går du in i leken med barnen? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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