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Abstrakt 
 
Denna uppsats handlade om vilken inställning lärarna hade till lek samt att se hur leken 
användes i samverkan mellan förskoleklassen och år ett. I vår bakgrund i arbetet har vi 
använt oss av forskningslitteratur som behandlat samverkan och lek i skolan. Vi använde 
oss av intervjuer som metod för att ta del av de olika lärares inställning till lek och hur 
leken användes i samverkan. Vår undersökning visade att leken i samverkan användes till 
stor del för att skapa en gemenskap bland barnen. I skola A användes leken i samverkan 
även som ett lärande där barnen själva fick undersöka och experimentera med olika 
material. I skola B användes leken i samverkan som ett avbrott från lärandet som 
inträffade i klassrummet. Samtliga lärare var dubbeltydiga i sin inställning till lek. 
Lärarna ansåg att lek är lärande medan de samtidigt tyckte att leken är naturlig för barnen 
och att leken förbereder barnen inför livet.  
 
Nyckelord: förskoleklass, grundskola, lek, samverkan, skola. 
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Bakgrund 

Inledning 

Vi har under vår utbildning till lärare reflekterat över hur viktig leken är för barn i alla 
åldrar. I rapporten från Skolverket (2001) skriver de att tanken med förskoleklassen var 
att förskoleverksamheten och grundskolan från början skulle närma sig varandra för att 
förbättra kvalitén i dessa verksamheter. Rapporten betonade även att det som är naturliga 
inslag i förskolepedagogiken, bland annat leken, bör få genomslag i skolan. När vi som 
lärare kommer ut i verksamheten är vår förhoppning att kunna använda leken som ett 
lärande i samverkan mellan förskoleklassen och år ett, oavsett vilka yrkeskategorier som 
ingår i arbetslaget. Det är av stor betydelse att lärarna tar vara på varandras kompetenser. 
I Davidssons (2002) studie framkommer det att det är de gemensamma diskussionerna 
om innehållet i verksamheten som gör att de båda verksamheterna får en gemensam 
grund att stå på. Genom att samarbeta synliggörs pedagogernas arbetssätt och det bidrar 
till att det på längre sikt skapas ett positivt arbetsklimat mellan pedagogerna. Davidsson 
skriver om hur samarbetet antas ha två funktioner för den enskilde läraren. Läraren 
utvecklas i sin profession, han/hon får möjligheter till nya argument, nya idéer att pröva i 
den egna praktiken samt även att det kollektiva lärandet sker genom att lärarna utvecklar 
gemensamma strategier för sitt handlande utifrån gemensamma exempel.  

Samverkan 

Vad är samverkan? 

I Nationalencyklopedin (2005) står det att läsa att samarbete är ett arbete som bedrivs av 
två eller flera tillsammans med gemensamt syfte, samverkan är ett gemensamt handlande 
för visst syfte. Liknande definition kan man läsa i Norstedts svenska ordbok (1999). Där 
definieras samarbete som ett arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med 
gemensamt syfte och samverkan som ett gemensamt handlande för visst syfte. 
Danermark (2000) skriver att samverkan är medvetna målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 
syfte.  

Även Christersson (1995) har definierat samverkan. Enligt författaren innebär samverkan 
att lärarna har en ömsesidig respekt för varandras yrkeskompetenser, att de har insikt i att 
tydliga yrkesroller är en nödvändighet samt att man har kunskap om varandras 
arbetsuppgifter, både de gemensamma och de åtskilda. Vidare innebär samverkan enligt 
författaren att olika delar i organisationen ska sammansmältas till en helhet så att alla 
inblandade kan agera gemensamt. Christersson menar att helhetssyn är när lärarna som 
arbetar i skolan tar hänsyn till barnets hela situation. Enligt Christersson är samverkan 
inte något som ska användas i en akut situation och för att lösa ett kortsiktigt problem 
utan det krävs ett målmedvetet utvecklingsarbete. Författaren menar att det handlar om 
att starta en utvecklingsprocess där lärarna har ett gemensamt sätt att handla och att 
tillsammans finna lösningar. Samverkan innebär också att vara överens om vad som är 
viktigt för barnens utveckling och att hitta arbetssätt för att arbeta tillsammans. 
Christersson påtalar att det är viktigt att fundera över vad syftet med samverkan är. 
Författaren hävdar att om samverkan ska fungera och komma längre än till ett samarbete 
på ytan är det betydelsefullt att goda förutsättningar för detta skapas. 
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Forskning om samverkan 
 
Flising (1995) har i en utvärdering från socialstyrelsen granskat olika samverkansprojekt 
mellan fritidshem och skola Författaren har uppmärksammat frågor, problem och 
erfarenheter som rör bland annat yrkesroller. Flising koncentrerade sig på vad som 
kännetecknar utvecklingen av samarbete i integrerade arbetslag. Flising visar i sin 
genomgång faktorer som är av betydelse för hur ett samarbete mellan grupper med olika 
yrkesroller, kompetenser och traditionella erfarenheter utvecklades. I rapporten beskriver 
författaren olika nivåer av utveckling som var kännetecknade för samarbetet mellan olika 
yrkesroller. En nivå innebär att man betonar sina etablerade yrkesroller och markerar att 
var och en arbetar utifrån sin yrkeskompetens med sådant som brukar höra till den egna 
yrkesprofessionen. I denna nivå kan samarbetet ses som ett parallellt arbete. Flising 
kunde se att lärarna fördelar tiden på något sätt och sedan gör var och en sitt. När 
arbetslaget börjar lära känna varandra kan de börja hjälpas åt i arbetet och 
förhoppningsvis se till att det blir mer kontinuitet eller att man tillsammans genomför 
något temaarbetet. Så småningom börjar yrkesrollerna pröva nya sätt att genomföra 
arbetet och tillsammans utveckla innehållet. De som har kommit till denna 
utvecklingsnivå tycks ofta ha börjat släppa på de tidigare invanda yrkesrollerna och 
reviren, för att istället se mer till personliga kompetenser och intressen. Detta bidrar till 
att de olika yrkesrollerna kompletterar varandra så att det blir en mer dynamisk och 
varierande verksamhet för barnen än när var och en arbetar för sig. 

En avhandling har skrivits av Munkhammar (2001), den beskriver hur förskollärare, 
lärare och fritidspedagoger formar en samverkan i en gemensam verksamhet, samt hur 
möjlighetsvillkoren ser ur för att kunna forma ett kollegialt arbete tillsammans. Hon visar 
på att pedagogerna i hennes studie är inskrivna i olika diskurser där en av diskurserna är 
att barnen är i skolan för att lära sig läsa, skriva och räkna. Även om en av lärarna i 
hennes studie arbetar med att förändra detta tänkesätt blir den starkare diskursen 
dominerande. Förskolläraren i detta arbetslag gör motstånd till denna skoldiskurs genom 
att poängtera lekens betydelse i lärandet. Det visade sig att pedagogerna i Munkhammars 
studie delade in barnen som mogna och omogna barn. Denna diskurs blir då enligt 
författaren en utvecklingspsykologisk diskurs där barnets ålder och mognad avgör 
barnens lärande. Diskurserna bildar en praktik som tas förgiven. Detta uttrycker även 
pedagogerna i Munkhammars studie. När barnen är tillsammans med förskolläraren 
arbetar de med skolförberedande aktiviteter eller med aktiviteter som är avkoppling från 
det egentliga lärandet som sker i klassrummet och med läraren. Munkhammar menar att 
på grund av dessa diskurser är samverkan mellan de olika pedagogerna en problematisk 
process. Hon menar att med hjälp av dokumentation och reflektion kan pedagogerna 
synliggöra de dominerande diskurserna och på detta sätt skapa en gemensam syn på barn, 
kunskap och lärande.  
 
Ytterligare en forskare har skrivit om samverkan. Gustavsson (2003) har i sin avhandling 
särskilt uppmärksammat social reproduktion och social förändring i relation till 
reformens intentioner om integration och ett vidgat undervisningsbegrepp. Gustavsson 
menar vidare att om skolan ska kunna vidga undervisningsbegreppet så krävs det även att 
skolan utvecklar en integrerad undervisningsdiskurs, vilket då i sin tur kräver en 
gemensam sammanhållning mellan pedagogerna. Denna målstyrning, som ska ske med 
alla pedagoger tillsammans, betyder underförstått att både läraren och förskolläraren 
tillsammans ska utveckla och förstå vad ett vidgat undervisningsbegrepp är samt hur de 
ska arbeta med det i deras verksamhet. Gustavsson menar att det i tidigare forskning 
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(Davidsson, 2002; Haug, 1992; Munkhammar, 2001) visar att förhandlingar och 
meningsdefinitioner mellan förskollärare och lärare inte är helt okomplicerade och 
konfliktlösa. I flertalet integrerade verksamheter stärker skolan ett institutionellt 
tolkningsföreträde gentemot förskolan som orsakar att förskollärarna utvecklar olika sätt 
att anpassa sig på.  
 
Vidare har Gustavsson (2003) i sin studie av mötet mellan skolan och förskoleklassen sett 
att pedagogerna skapade egna områden där de kunde känna sig trygga och skydda dessa 
som om de vore revir. Samtidigt skapade samma pedagoger ett område mittemellan för 
integrerad praktik där det delades lika mellan de olika pedagoggrupperna. Verksamheten 
i detta mellan område fick tydligare drag av barnomsorgens kultur, omsorg och mer frihet 
samt minskade vuxenstyrda aktiviteter. Författaren menar att när pedagogerna skapar 
trygga områden så låser det fast lärandet i traditionella mönster medan mellan området 
framstår som ett gränsöverskridande område med möjlighet till gemensam förändring. 
Gustavsson ser tre faktorer som går emot en social förändring inom skolan. Den första 
faktorn är den ekonomiska styrningens övertag där läroplanens mål och de pedagogiska 
målen byts ut mot ekonomiska mål. Den andra faktorn är saknaden av gemensam 
värdegrund inom arbetslaget. Det är betydelsefullt att arbetslaget har en balans mellan 
undervisning, innehåll och mål. Den tredje faktorn är bristen på framför allt planeringstid 
och att tid för eftertanke och reflektion saknas. Gustavsson visar även en möjlig plats för 
social förändring och det är skapandet av mellan området som blir som en spricka i den 
reproduktiva muren. Genom mellan området öppnas en möjlighet till riktning mot 
läroplanens avsikter. 
 
Haug (1992) har under fyra år, 1986-1990 studerat ett samverkansförsök mellan förskola 
och skola då han följde ett norskt försök med sexåringar. Syftet med 
försöksverksamheten var att förändra organisationen samt den pedagogiska praktiken för 
sexåringar genom en samverkan mellan förskola och skola. Det skedde dels genom ett 
konkret samarbete mellan olika yrkeskategorier i tre försöksmodeller. Detta genomfördes 
för att se vilken modell som skulle vara den mest gynnsamma modellen för sexåringar, 
samt framtagandet av en nationell läroplan till vilken lokala läroplaner kopplades. Det 
framkom i Haugs resultat att det inte hade lyckats föra samman ”det bästa” från förskolan 
och skolans verksamhet till en ny gemensam pedagogisk praktik. De tre modellerna i 
Haugs studie var; 
 

1. Förskolemodellen; där 6-åringarna fick vara kvar i den vanliga förskolan. 
2. Skolmodellen; där 6-åringarna befann sig som grupp inom skolan. 
3. Den kombinerade modellen; Försöket skulle till sin helhet vara ett samarbete 

mellan förskola och skola, och 6- åringarna befann sig antingen i skolan eller i 
förskolans lokaler. 

 
Haug ville försöka definiera ”det bästa” som det mest utmärkande för de olika 
utbildnings traditionerna. Författaren förtydligar att det svårt att förklara ”det bästa” för 
det är helt beroende på vilka människor som arbetar med de olika teorierna. Försöket 
visade också att den gemensamma läroplanen för de båda verksamheterna inte heller fick 
den förväntade effekt som studien hade hoppats visa, däremot blev den föremål för 
diskussion. Trots att lekens betydelse betonades starkt i den norska läroplanen, tog 
förskollärare som undervisade sexåringar över skolans metod på ett sätt som återspeglade 
en gammalmodig syn på lärarrollen. Haug menar att det är inte bara att förändra 
läroplanen utan även att de som jobbar inom de olika traditionerna måste ändra på de 
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grundläggande begreppen av vad arbetet innebär. Lärarna måste ta in den andra 
traditionen och få en förståelse för och kunna tolka signalerna i den nya miljön där de nu 
ska arbeta. De måste ändra begreppen av vad de tycker är viktigt och hur det lärande 
arbete kan utföras på andra sätt. I sin studie kunde Haug se att försöken blev olika om de 
utfördes i en skola. Då visade det sig att betoningen låg på vuxenstyrda aktiviteter medan 
när försöket var i förskolan var det tonvikt på fri lek. Eftersom samverkan mellan 
förskolan och skolan ofta sker i skolans lokaler så kännetecknas det av att det är skolans 
arbetssätt som tar över hand. Haugs undersökning visade på att när lärarna gick in i 
förskolemodellen så organiserade de fri lek, enligt deras tradition, vilket inte 
förskollärarna tyckte var fri lek utan vuxenstyrda aktiviteter. När förskolläraren kom in i 
skolan så undervisade, instruerade och berättade hon/han mer än vad lågstadieläraren 
gjorde och helt enkelt överdrev skolans metod. På grund av bristande kunskap om 
skolans verksamhet och tradition blev de ensidiga kunskapsförmedlare i katedern. De 
delar i de olika traditionerna som handlar om människors relationer är antagligen av 
väsentlig betydelse för den pedagogiska praktiken. 
 
Hansen (1999) ville i sin avhandling studera mötet mellan lärare och fritidspedagoger 
samt se hur yrkesrollernas kultur påverkar samarbetet. Författaren studerade interaktionen 
mellan lärare med olika yrkeskulturer. Hon ville få en förståelse om hur yrkesrollen 
påverkar samspelet mellan dessa yrkesgrupper. Författaren menar att en vanlig slutsats i 
den frågan är att skilda kulturer existerar och det är en central faktor som skapar hinder 
för samverkan. Hansen ser att lärare i skolan idag har mer ensamarbete i undervisningen 
medan fritidspedagogerna ofta arbetar två eller flera i sitt arbete med barnen. Hansen ser 
den mest kritiska punkten i samverkan mellan yrkesgrupperna i det direkta gemensamma 
arbetet med barngruppen/klassen. Det är här som de skilda tolkningarna av de 
gemensamma uppgifterna möts. Hon har i sin avhandling synliggjort lärarens arbetssätt 
tillsammans med en annan lärare. Detta arbetssätt skiljer sig till stora delar från det 
arbetssätt som en fritidspedagog använder sig av tillsammans med en annan 
fritidspedagog. Läraren har med sin kollega ett växelvis ansvarstagande för 
verksamheten, där den lärare som för tillfället är ansvarig för lektionen även beslutar hur 
lektionen ska utveckla sig medan fritidspedagogerna som arbetar tillsammans tar 
gemensamma beslut under arbetets gång. Hansen menar att eftersom den ena 
yrkesgruppen inte haft tillgång till den andra gruppens syn på tolkningarna av 
arbetssätten, och tvärt om, så har de olika yrkesrollerna helt enkelt inte vetat om att deras 
tolkningar har skilt sig från varandra. Det är helt enkelt så mycket som är likt mellan 
yrkesrollerna så olikheterna överskuggas. Vidare menar Hansen att det finns en relativ 
sparsam forskning som visar på hur de olika yrkesrollernas kulturer har en nyckelroll i 
olika samarbetsproblem. 
 
Dahlberg och Lenz Taguchi (2000) fick i uppdrag från Utbildningsdepartementet att 
belysa kulturmötet mellan skola och förskola samt de pedagogiska möjligheterna och 
riskerna vid en samordning mellan de olika skolformerna. Syftet med studien var att ge 
en bakgrund och framför allt att ge ett underlag för att göra det möjligt att välja vägar att 
gå vidare i den framtid som förskola och skola står inför. Dahlberg och Lenz Taguchi vill 
starta en diskussion om barns lärande och kunskapsskapade, förskolan och skolans 
innehåll och arbetssätt. Analysen ger en beskrivning av två sätt att se på barn. Barnet som 
natur, vilket till stor del finns representerad i förskolan, där man bekräftar spontaniteten i 
barn som får utlopp för sin kreativitet i den fria leken och barnet som kultur- och 
kunskaps återskapare, som finns representeras inom grundskolan, där man ser barnet som 
ett oskrivet blad som ska fyllas med hjälp av kunskap från en lärare. 
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Författarna menar att ända sedan den tyske pedagogen Fröbel öppnade barnträdgården 
och ända in i våra dagar har det funnits en strävan att förskolan ska utveckla fria och 
självständiga människor. Numera finns fortfarande det centrala kvar, den fria leken och 
det fria skapandet som är en viktig punkt i förskoleverksamheten. Tillsammans med 
psykologins vetenskapliggjorda barn har på det sättet idén om det lyckliga barnet kommit 
att ligga till grund för värnandet av barnet som natur. Dahlberg och Lenz Taguchi (2000) 
säger att ”värnandet av barnet som natur kan, i likhet med värnandet om helhetssynen, ses 
som ett sätt att markera olikhet - att skapa en barriär - gentemot skolan och dess 
prestationskrav och kunskapsmål”. (s.18)  
 
Dahlberg och Lenz Taguchi menar att i skolan finns ett ansvar för hela barnet samt en 
strävan till en social fostran och en intellektuell träning och utveckling. Den svenska 
skolan sedd från internationell syn är relativt barncentrerad, men det visar sig på ett annat 
sätt än i förskolan där barnen till stor del bestämmer sitt innehåll själv. Psykologin i 
skolan har använts för att anpassa stoffet till barnets kunskaps- och utvecklingsnivå. 
Läroplanskoden för skolan överskuggas enligt Dahlberg och Lenz Taguchi av återska-
pandet av kulturen som råder och de fakta som anses som nödvändig för att samhällets 
produktion ska utvecklas; Barn som kultur- och kunskaps återskapare. Dahlberg och Lenz 
Taguchi menar i sin analys att om två olika kulturer, förskollärare och lågstadielärare, ska 
kunna mötas och komplettera varandra i en samverkan så måste en gemensam mötesplats 
skapas. I denna mötesplats kan yrkesrollerna samtala och bygga en gemensam grund att 
stå på, en grund bestående av en gemensam syn på barnet, lärandet och kunskapen. 
Dahlberg och Lenz Taguchi anser inte att det är omöjligt att nå detta mål men det är inget 
som görs över en natt.  
 
Författarna skriver att genom att de olika yrkeskategorierna har gemensamma läroplans- 
och måldokument att följa men för att detta ska lyckas måste de olika yrkeskategoriernas 
koder synliggöras och medvetandegöras innan de kan utvecklas vidare. Det är i en 
fördjupad kunskap som utvecklingen kan ske och det är i skolan och förskolan bredvid 
barnen, samtalen och utvecklingen som det måste starta. Det krävs att det är de som 
jobbar i verksamheten som skapar sig en förståelse och kunskap om sina och andras 
traditioner och även en förståelse för den pedagogiska verksamhetens villkor. Dahlberg 
och Lenz Taguchi (2000) menar att synen på barnet som kultur- och kunskapsskapande 
inte är någon ny modell eller pedagogisk metod. Istället menar författarna att det ska ses 
som en inbjudan till en diskussion om ett förverkligande av ett förhållningssätt till barn, 
lärande och kunskap. Författarna menar att det ska vara ett innehåll, arbetssätt och en 
värdegrund som ska vara en röd tråd i den pedagogiska praktiken. Barnet som natur och 
kunskapsskapande bygger på respekt för barnet, ett barn som har lust att lära, att utforska 
och utvecklas i en relation med människor. Ett barn som tar en aktiv del i den 
kunskapsskapande processen. 

Samverkan förskola och skola 

Marklund (1983) skriver att i SIA-utredningen (utredningen om skolans inre arbete) för-
ordades det att grundskolan skall tillämpa arbetssätt och arbetsformer som mer knyter an 
till förskolepedagogiken. Marklund beskriver SIA-utredningen som ett uppsamlingsheat 
för skolreformernas alltjämt olösta frågor. Författaren menar att ”SIA- tredningen började 
som en arbetsmiljöutredning men slutade som en decentraliseringsutredning” (s. 390) . 
Istället för att ha kvar den centrala regelstyrningen beslutade man att delegera ut ansvar 
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och beslutsfattande vad gällde skolans inre arbete till skolorna själva. Samtidigt pekade 
denna utredning mot tätare kontakter mellan skola och skolbarnomsorg.  

Åberg (1999) skriver att idag när skolan, förskoleklassen och fritidshemmet ofta är under 
samma tak och verksamheterna är mer eller mindre samordnade, så har det på många håll 
blivit ett givande samarbete men det finns också en del samverkansproblem. Författaren 
menar att de olika yrkesgrupperna, förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare 
går in i samarbetet med skilda utgångspunkter och förutsättningar på grund av olika avtal 
och arbetssätt. Hon skriver vidare att i arbetslaget finns förutsättningar för att klara av 
dessa svårigheter. Regelbundna träffar med arbetslagen är nödvändiga om samarbetet ska 
få de positiva effekter som avsetts. Vid arbetslagsmötena skapas kontakt mellan 
pedagogerna och gruppen blir en naturlig plats för dialog och samverkan. Enligt Åberg 
har de allra flesta har en uppfattning om vad en lärare gör och om vad skolans uppgift är 
medan förväntningarna på de nytillkomna yrkesgrupperna är mer diffusa. Det kan vara 
besvärligt att hitta gemensam planeringstid och det innebär att samarbetet försvåras. 
Förskola - skola kommittén (SOU 1985:22) hade till uppgift att kartlägga och utvärdera 
de erfarenheter som fanns mellan förskola och skola samt att ge förslag på hur samverkan 
skulle kunna ökas. Utgångspunkterna för kommitténs arbete var att samverkan inom de 
olika verksamheterna skulle bygga på att arbetssätt och pedagogiska metoder närmade sig 
varandra. Kommittén framförde att samverkan mellan förskola och skola måste fördjupas 
och samtidigt inriktas på att skapa ett innehåll och arbetssätt som möter barnen som de är. 
Ett resultat av detta blev att kommittén lämnade ett förslag om ett gemensamt 
måldokument för förskola och skola. 

Utbildningsdepartementet (1997) skriver att benämningen förskoleklass markerar en 
fortsättning av den verksamhet som bedrivs i förskolan samtidigt som den anger ett 
närmande till skolan. I förskoleklassen skall varje barns utveckling och lärande stimuleras 
genom pedagogisk verksamhet. Verksamheten ska ligga till grund för en fortsatt 
skolgång. Utbildningsdepartementets förslag om att låta förskoleklasserna bilda en egen 
skolform ska inte uppfattas som det första året i en tioårig skola. Inrättandet av den nya 
skolformen bör enligt utbildningsdepartementet ses som en möjlighet att på ett medvetet 
sätt föra in förskolepedagogiken i skolan.  

Skolverket (2001) hade i uppdrag av regeringen att under 3 år följa utvecklingen i 
kommunerna av integrationen mellan förskoleklassen, fritidshemmen och grundskolan. 
Uppdraget innebar att se på integreringen som verksamhet, organisation och lokaler samt 
integrationernas betydelse för arbetsformerna och möjligheterna att stimulera barns 
utveckling och lärande. Två treåriga utvärderingsinriktade studier har genomförts. Den 
ena fördjupningsstudien syftar till att följa och analysera integrationsprocessen i 
heterogent sammansatta arbetslag. Den andra studien syftar till att belysa utvecklingen av 
den integrerade verksamhetens innehåll och arbetssätt samt konsekvenser för barns 
utveckling och lärande. Efter de två första projektåren konstaterades det att det sker en 
utveckling mot en starkare ”skolifiering” av integrationen mellan förskoleklass och 
grundskola. Skolverkets utredning tyder på att utvecklingen i de integrerade 
verksamheterna fått en ojämn fördelning på så sätt att grundskolans kultur påverkar 
förskoleklassens verksamhet i mycket hög utsträckning, medan förskollärare och 
fritidspedagoger ges små möjligheter att påverka grundskolans arbetssätt. Det har visat 
sig att man i större utsträckning har arbetat med elevernas skolmässiga prestationer och 
gett förskolans arbetssätt, leken, minskat utrymme, detta har uppmärksammats av 
personalen i förskoleklassen. Detta kan ses, menar skolverket, som ett exempel på en 
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ökad medvetenhet kring att förskolans traditioner inte påverkar grundskolan i den 
utsträckning som det var tänkt. Skolverket kom även fram till att det har varit svårt för 
lärarna att hinna med att reflektera tillsammans, arbeta med de pedagogiska 
målsättningarna och medvetna val av arbetssätt. Det kan vara besvärligt att hitta 
gemensam planeringstid och det innebär att samarbetet försvåras. 

Lek  

Vad är lek? 
 
Curtis (1995) menar att definitionerna på lek är många och varierande. Författaren menar 
att de flesta består av uppfattningen att lek är en njutningsfull upplevelse, utan ett bestämt 
mål. Även Moyles (1995) framhåller i bokens inledning att det finns lika många 
definitioner på lek som det finns sätt att leka. Det finns heller ingen enskild definition 
som kan täcka in alla synsätt, iakttagelser, erfarenheter och förväntningar som någon av 
oss skulle kunna sätta i samband med ordet lek. Moyles menar att även om det är 
problematiskt att försöka nå en samstämmig definition av lek, så är själva diskussions 
processen både värdefull och viktig. Om barn verkligen ska uppleva konsekvens, 
sammanhang och kvalité i sin lekmiljö och i samspelet med vuxna så är en diskussion om 
vad lek är nödvändig. Det är också värdefullt att i jakten på kvalitativa upplevelser även 
undersöka vad lek inte är. Lek är ju inte allt ett barn gör. Även Knutsdotter Olofsson 
(1990) menar att definitioner av vad som är lek inte är självklar. Hon skriver att av 
erfarenhet vet vi att barn leker när de arbetar, de lär när de leker och de arbetar när de lär 
sig. Men att säga att lek är barnens arbete är rent nonsens. Arbete utförs av nödvändighet 
för vår överlevnad och trivsel. Leken är frivillig och sker för skojs skull. Arbete är mål 
och produktionsinriktad. Lek är sitt eget mål. Motivationen att leka kommer inifrån en 
själv medan motivationen till arbete kommer utifrån omvärlden. Knutsdotter Olofsson 
menar att i leken avgör barnen själva sina regler medan reglerna i arbetet styrs av krafter 
utifrån.  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1992) är lek något som både sker på riktigt och på låtsas. I 
leken bildas en ram runt det som sker. När leken sker på riktigt sker den innanför lekens 
ramar men på låtsas om man står utanför. Innanför lekramen är det lekens logik som 
råder, leken blir en slags verklighet utanför den verkliga verkligheten. Man kan gå 
innanför lekramen och ut ur den. När man är inne i leken så är det lekens regler och logik 
som gäller och inte verklighetens. Knutsdotter Olofsson menar att i leken kan man få 
både närhet och distans till det man har varit med om. Leken finns hela tiden, man kan 
göra saker på riktigt med hjälp av leken och tvärtom. Det är det som är det trygga i leken 
och det leder till att man får distans till det man har upplevt. I leken uppstår det ett möte 
mellan den yttre världen och den inre. Enligt författaren är det upplevelser och 
erfarenheter av omgivningen som skapar innehåll för leken. Men dessa återges inte ofta 
som de är utan ändras efter barnets syften i en kreativ process. Föremål i den yttre 
världen, som barnen stöter på väcker associationer och sätter igång fantasin. Författaren 
menar att för att överhuvudtaget kunna leka är det viktigt att förstå att allt inte är vad det 
ser ut att vara, exempelvis förstå dubbelheten i det man tolkar. Lekvärlden är en förtrollad 
värld, där allt är möjligt. Att leka är enligt Knutsdotter Olofsson när man med hjälp av 
tanken förvandlar verkligheten till något annat och detta är grunden för mänsklig 
intellektuell aktivitet. 
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Lillemyr (2002) har också försökt att förklara vad lek är, författaren säger att all lek har 
mening för barn och att den är viktig för barnets utveckling. Barnen lär känna sig själva i 
leken och den värld som de befinner sig i. Författaren menar också att leken har ett 
kulturellt värde i sig och att det är viktigt att bekräfta leken. Lillemyr menar vidare att 
den upplevelsen som sker i leken är mycket viktig. Lek är engagerande, lustbetonat och 
skapar motivation hos barn. Leken är ett uttryck för inre drift samt en träning för barnets 
vuxna liv. Han säger att barnen kanske inte alltid förstår vad som sker i lek, men att de 
har ett behov av att bearbeta något och att de gör det i leken. Enligt Lillemyr har leken 
inte alltid setts som ett betydelsefullt område inom pedagogisk forskning, debatt eller 
praktik. Författaren menar att leken har använts mer i förskolepedagogiken än i skolan. 
Vidare menar författaren att leken i skolan mest har inträffat under raster, som pauser 
eller särskilt i samband med lekbetonade aktiviteter exempelvis inom de estetiska 
ämnena. Lillemyr menar att leken nu håller på att ta plats i skolan. Han menar att leken 
har ett egenvärde och att leken är viktig för barnkulturen. Vidare menar författaren att 
man i barnens lek kan se att de gör erfarenheter och att barns socialisation utvecklas. Han 
menar att leken är viktig i sig, utan att ha ett annat mål, barn leker för att det är roligt. Lek 
och lärande är både en upplevelse och en inlevelse samt att deltagande i leken är centralt. 
Därför är det viktigt, menar Lillemyr, att barnet i skolan får tillgång till lek. Det är 
känslan, att något blir meningsfullt som är grunden i det aktiva lekande och lärande 
barnet. Barnet måste ges möjlighet till olika former av lek och lärande så att deras ansvar 
och självkänsla ökar. Pedagogiken måste bygga på ett allvar och att man respekterar 
barnets lek. Man måste se till lekens egenvärde samt lek och lärande som en integrerad 
form.  
 
Lindqvist (1996) skriver att lek och temaarbete har varit de stora verksamheterna i 
förskolan under 1900 talet. Trots att leken varit och är ett viktigt ideologiskt begrepp i 
förskolan och att det tematiska arbetet som funnits i centrum länge inte gjort lekens roll 
tydligare. Leken som verksamhet har enligt författaren inte utvecklats så mycket under 
denna tid. Lek har enligt författaren uppfattats som barnens självverksamhet och istället 
för att använda leken i en verksamhet har den gett barnet ett uttryckssätt för dennes 
naturliga utveckling. Lindqvist skriver att all utvecklingspsykologisk forskning visar på 
att lek har en avgörande roll för barns utveckling. Leken förbereder barnet för livet och 
gör livet förståeligt. Författaren hävdar att det är de vuxna i skolan som sätter ramarna 
och uppmuntrar barnen att börja leka. Hon menar att det är viktigt att man i skolan 
försöker bryta de traditionella rollerna och därför bygga upp olika lekmiljöer i 
klassrummet. Lindqvist påtalar även att om leken får stå i centrum för den pedagogiska 
verksamheten kan barnen bli medvetna om världen genom att skapa påhittade men 
hanterbara världar. Leken är enligt Lindqvist (1996) ett dynamiskt möte mellan barnets 
inre, känslor och tankar och den yttre verkligheten. Hon skriver att det är en 
fantasiprocess som skapar nya betydelser genom att en verklig situation får en ny och 
främmande innebörd. Lindqvist anser att grunden för barns skapande finns i leken. 
Barnen tolkar in sina upplevelser och dramatiserar dem. Det som utmärker barnens 
fantasiprocess finns i leken.  

Tankar om lek 
 
Fröbels tanke om lek 

Enligt Öman (1991) betraktas Fröbel som förskolans fader. De flesta aktiviteter som 
erbjuds i förskolan idag har sin grund i fröbelpedagogiken. Fröbel ville att 
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barnträdgården, som motsvarar dagens förskola, skulle vara en självständig institution. 
Han ville att barnträdgården skulle vara en länk mellan familjen och skolan där barnen 
kunde leka för sig själva eller tillsammans med andra barn med barnträdgårdens material, 
som var noga konstruerat för att utvecklas språkliga grundbegrepp. Barnens fantasi och 
deras skapande förmåga var viktigt enligt Fröbel. Arbetet i barnträdgården skulle vara 
fritt från inlärningstvång och prestationstvång och därför ägnades mycket tid till fri lek. I 
leken får barnet tillfälle att bearbeta sina känslor och tankar, barnet lär sig något om sig 
själv. Fröbel ansåg att det största och möjligtvis det svåraste att ge barnet var den insikt 
och den medvetenhet om hur små enheter kan bilda en sammansatt stor helhet. Han 
menar att den glädje leken ger bildar en bra grund för ett rikt vuxenliv. I leken utvecklas 
inte bara de fysiska krafterna utan, enligt Fröbel, även de moraliska. Leken är det mest 
fria uttrycket för människans kraft.  
 
Piagets tankar om lek 
 
Enligt Jerlang (1999) anser Piaget att leken är ett viktigt redskap för att bearbeta alla de 
intryck, problem och motsättningar som barnet möter. Genom att upprepa lekarna, genom 
att utvidga dem med detaljer kan barnet förstärka och dra slutsatser av sina upplevelser. I 
leken vidgar barnet sin förståelse för omgivningen. Enligt Piaget utvecklar barnet 
förmågor och handlingsmöjligheter. Detta ger en god anpassning till barnets verklighet. 
Piaget menar att leken uppstår av ren funktionslust. Det är drivkraften bakom lekarna 
som ger den känslomässiga dynamiken. Barnens lekar innehåller också tankar, rörelser 
och nyfikenhet. Målet med lekarna ligger i handlingen och inte i något yttre medvetet 
mål. Piaget menar ändå att leken tillfredställer barnets behov. Med hjälp av leken 
utvecklas barnet motoriskt och psykiskt och anpassar sig till sin omvärld. Barnet imiterar 
med hjälp av leken sin omvärld. Jerlang skriver att Piagets teori är en psykologisk teori 
som kan hjälpa läraren att förstå barnens sätt att handla på ett bättre sätt. Piaget anser att 
läraren måste lägga stor betydelse vid att barnet tillägnar sig allt genom sin egen aktivitet 
och att denna aktivitet utgår från barnets intresse. Det är också viktigt att barnet är socialt, 
att gemenskap och utbyte av tankar och handlingar med andra främjar aktiviteten. Piaget 
menar att om läraren styr barnens aktivitet ska styrningen vara utmanande för barnet. Det 
ska inte vara inlärning av färdig kunskap. Förståelse och utveckling ska inte isoleras från 
det deltagande i livet. 
 
Vygotskijs tankar om lek 
 
Vygotskij (1995) är den viktigaste nytänkaren i sovjetisk psykologi. Hans pedagogiska 
idéer och texter har haft stort inflytande på pedagogiken. Grunden för barns skapande, 
menar Vygotskij, finns i leken. I leken ger barnet uttryck åt sina upplevelser och ger 
upplevelserna liv. Vygotskij skiljer på olika former av lek och säger att det är leken som 
lär barnet att tänka. Han betonar att leken är en social process och att barnet inte leker för 
att det är lustfyllt utan för att bearbeta verkligheten. Han menar att leken hör ihop med 
verkligheten, men leken är inte fri. Den viktiga grundstenen i leken är helt enkelt livet. 
Han ville med det mena att ju rikare verklighet desto mer möjligheter till fantasi och 
tvärtom. I detta finner vi den första och viktigaste lagen enligt Vygotskij för fantasins 
verksamhet:  

 Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i 
 människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material  som 
 fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer 
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 material förfogar hennes fantasi över. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människa, 
 eftersom dess erfarenheter är mindre rika. (Vygotskij, 1995, s.19) 

Vygotskij (1995) menar att fantasin kopplas inte bara till lek eller bildskapande utan har 
med förmågan att lära sig något nytt över huvud taget. Fantasins kraft med förstoringar, 
förminskningar och överdrifter är en viktig drivande kraft för att komma underfund och 
skapa mening. Barnet leker det som de redan har varit med om men de utvecklar också 
det som de varit med om, just detta är ett sätt för barnet att skapa en ny verklighet. Med 
hjälp av barnets fantasi kan barnet bearbeta det de varit med om och göra om det till ny 
kunskap. Enligt Imsen (2000) menar Vygotskij att det är viktigt att skilja mellan lek och 
verklighet. I leken har aktiviteten sin början i en inre föreställning, d v s idén styr 
handlingen. I verkligheten är det omvänt, då är det handlingarna som styr idéerna. Imsen 
skriver att enligt Vygotskij är leken ett tillstånd där barnet skakar av sig verkligheten för 
en stund och använder möjligheten till att använda sina idéer och förverkligar sina 
drömmar. Författaren skriver vidare att Vygotskij har en bredare syn på lek än Piaget 
men båda är eniga om att leken har ett stort inflytande på barnets utveckling. Piaget 
menar att leken är en slags bearbetning av det barnet imiterar och på det sättet lär sig 
något. Vygotskij menar att i leken frigör sig barnet från det situationsbundna och från 
ögonblickets impulser genom att ta kontrollen på det inre planet i sin lekvärld. När barnet 
leker handlar det självständigt i relation till vad det uppfattar.  

Forskning om leken 
 
Pramling, Klerfeldt och Williams (1995) har i en rapport studerat och utvärderat barns 
möte med skolans värld. Barnen har i intervjuer fått berätta om förskolan, skolan och om 
skillnaden mellan dessa. Det mest framträdande som författarna kommer fram till i 
rapporten är att skillnaden på att leka i förskolan och skolan handlar om att barnen 
uppfattar att i förskolan får barnen leka och välja vad de vill göra. Det kommer tydligt 
fram i rapporten att leken har en stor och viktig betydelse för barnen i förskolan och att 
där erbjuds barnen att leka både inne och ute. Enligt författarna fanns det mer individuell 
frihet i förskolan än i skolan. I skolan däremot fick man endast leka på rasterna. Det 
framkommer även att barnen i undersökningen anser att när de börjar skolan får de inte 
leka på lektionerna. Pramling, Klerfeldt, och Williams menar att barnen var överens om 
att i skolan handlar det om att arbeta, lära sig och göra saker på rätt sätt. Författarna 
menar att ett av huvudmålen i förskolan är att barn ska tala och uttrycka sig medan det i 
skolan visar sig vara viktigast att kunna vara tyst, lyssna och ta in instruktioner. 
Resultatet i undervisningen visar vidare att kontrasten mellan förskola och skola är 
mycket stor med undantag av en skola där barnen möter ett liknande arbetssätt som i 
förskolan. Författarna skriver att i denna skola får barnen både prata med varandra och 
hjälpa varandra utan att det för den skull utbryter kaos. Författarna menar att barn kan 
jobba koncentrerat även om det är ett visst sorl i klassrummet. De har genom sina 
observationer sett att läraren i denna klass har en tro på att barn lär sig, var och en på sin 
nivå och i sin takt. Enligt författarna ger de övriga lärarna i studien uttryck genom sitt 
handlande. Lärarna menar att förutsättningen för att barn skall lära sig något är att de 
först lär sig att vara tysta och genom på detta sätt sedan lär sig något annat. Pramling, 
Klerfeldt och Williams menar att dessa lärares agerande visar på att de är mer upptagna 
av sina undervisningsmetoder och det de vill förmedla till barnen än att lyssna på dem.  
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Lärares syn på lek 
 
Davidsson (2002) har gjort en liknande studie. Hon ville i sin studie bland annat beskriva 
hur arbetslaget formar sin integration utifrån sina föreställningar om barn. Hon kunde i 
sin studie visa på att det fanns idéer bland lärarna om att olikheter i barns förmåga och 
kompetens är beroende på ålder. Lärarna i Davidssons studie delade in barnen i två 
grupper, det mogna respektive det omogna barnet. Det visade sig också att lärarna hade 
en önskan om att barnen som grupp skulle bemötas utifrån barnens förmåga och 
kompetens. En tydlig olikhet som kommer fram är enligt författaren att sjuåringen kan 
sitta stilla och arbeta med böcker för att lära sig att läsa, skriva och räkna medan 
sexåringen har ett stort rörelsebehov och därför behöver leka och vara ute. Hon menar att 
sjuåringen är här ett moget barn medan sexåringen är ett omoget barn som inte är färdig 
för skolan och skolans krav. Vidare menar Davidsson (2002) att aktiviteter och innehåll 
har en stark ställning som visar det traditionella som lärarna vill värna om. Till aktiviteter 
som skall knytas till ålder och mognad hör leken som i första hand är till för sexåringen. 
Temaarbete och samling var något som alla barn oavsett ålder och mognad kunde delta i. 
Dessa aktiviteter sammanför barn i olika åldrar och lärare i olika verksamheter. 
Aktiviteterna har en naturlig och traditionell förekomst i förskola och skola. Lärarna i 
Davidssons studie ser aktiviteterna som en tillämpning för att skapa integration och 
gemenskap. 
 
Davidsson (2002) konstaterade att det endast var ett arbetslag i hennes studie som ansåg 
att leken bör finnas för alla. En av förskollärarna i detta arbetslag argumenterar för leken 
som förskolans ansvar. Hon vill försvara lekens roll och plats i förskolan och skolan. 
Kunskap om leken ser hon som en unik yrkeskunskap som innehas av förskollärare. Hon 
känner ansvar för att föra in leken även i skolan. Det finns även skillnader mellan lärarnas 
syn på lek menar Davidsson. Grundskolläraren beskriver en annan sorts lek än 
förskollärarens fria lek. Grundskollärarna i detta arbetslag ser leken som en tillgång och 
menar att man genom leken kan tillföra nya idéer i undervisningen. Grundskolläraren har 
idéer om att förskolläraren skulle kunna få barnen att ta in kunskap i traditionella 
skolämnen som t ex Matematik. Davidssons studie visade på att i samarbetet mellan 
grundskollärare och förskollärare är det viktigt att göra innehållet i både de traditionella 
verksamheterna och den nya verksamheten till föremål för insyn och diskussion. Genom 
gemensamma diskussioner och reflektioner om skolan och förskolans innehåll och 
arbetsformer skapas en grund till något nytt. Genom att beskriva, diskutera och 
tillsammans reflektera över egna erfarenheter kan arbetslaget komma fram till ett 
gemensamt sätt att integrera på. Davidsson menar att genom att utgå från varje lärares 
kompetens om barnet kan förskollärare och grundskollärares egna verksamheter visas för 
varandra. 
 
Davidsson har även i sin studie kunnat se att lärares föreställningar hör ihop med hur de 
möter och handlar i vardagliga situationer. De båda arbetslagen i studien har format 
kontrakt om hur verksamheten kommer att bedrivas. Davidsson konstaterar i sin studie 
att när kontrakten tar form ger de olika lärarna uttryck för en föreställning om att i en 
gemensam verksamhet ingår en förskolepedagogik, en grundskolepedagogik samt en 
integrerad praktik. Enligt författaren har de förställningar om barnet som arbetslagen i 
Davidssons studie ger uttryck för också påverkat arbetslagen. Davidsson menar att i den 
uppdelade praktiken finns en traditionell skolverksamhet samt en traditionell 
förskoleverksamhet. Davidsson anser att de uppdelade verksamheterna har som 
utgångspunkt att utgå från föreställningar om olikheter i lärarnas kompetens och barns 
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förmåga att lära. Författaren menar vidare att föreställningar om likheter och olikheter 
hos barnen inverkar på hur respektive arbetslag organiserar verksamheten när det handlar 
om rum, aktiviteter och barn inom och mellan dessa praktiker. Uppdelningen av rummen, 
leken samt hur undervisning i att lära barnen att läsa, skriva och räkna går till, visas 
genom de två traditionernas olikheter upp när det handlar om lärarnas föreställningar om 
barn och yrkesroll. Davidsson (2002) menar att i studien visas föreställningar om barnen 
och dessa förtydligas och visas genom hur rummen används. I Davidssons studie visar 
det sig att rummen fått stå som två viktiga symboler för förskola och skola med undantag 
av en skola i hennes studie där det visade sig att rummen symboliserar det nya, det 
integrerade i verksamheten. Vidare menar författaren att föreställningen om barnet 
antingen som skolbarn, förskolebarn eller som ett nytt barn avgör hur barnet kan röra sig 
mellan rummen. Det nya barnet kan röra sig fritt mellan rummen medan barnet som 
förskolebarn respektive skolbarn tillbringar sin tid i rätt rum och med rätt vuxen. Lärarna 
i Davidssons studie bestämmer sedan när det ”nya” barnet har möjlighet att gå över 
gränserna mellan rummen och planerar för att detta sker i de integrerade verksamheterna.  
 
Lindqvist (2002) har även hon studerat lärares syn på lek. Lindqvist intervjuade i en 
studie lärare vid en skola om deras syn på lek. Förskolläraren tyckte att man kunde se på 
lek på två olika sätt. Antingen som ett redskap för inlärning eller som en frivillig 
verksamhet, där barnen själva väljer när de vill leka. Förskolläraren säger att lek handlar 
om lust, glädje och inspiration och hon anser att leken borde användas mer i skolan. 
Grundskollärarna i studien hade en gemensam inställning till lek. Leken handlar om lust 
och då blir det lek för barnen. I engelskan använder sig grundskolläraren sig av rim och 
ramsor, genom rörelse, sång och musik. En av grundskollärarna säger sig använda lek när 
man inte tänker på det. Hon använder sig av lek när hon dramatiserar bokstäver med den 
egna kroppen och andra olika rörelselekar. För att leken ska komma in i skolan krävs ett 
socialt sammanhang. Leken är, menar Lindqvist, en gruppverksamhet där 
kommunikationen är grundläggande. Hon menar för att utveckla individualiseringen i 
klassrummet då är det lätt att man tar avstånd från klassen som en grupp och det är inte 
någon bra grund att bygga upp en gemensam verksamhet. 

Lek som lärande 
 
Enligt Knutsdotter-Olofsson (1992) ger lekens medvetandetillstånd en härlig känsla, ett 
välbefinnande hos både barn och vuxna. Låtsasleken bygger på barnets föreställningar 
och gör dessa föreställningar tydligare. En utvecklingsförmåga är en förutsättning för all 
undervisning i skolan. För att förstå innehållet i en bok måste orden väcka minnen och 
associationer om något som barnen varit med om. Ny information och förklaringar 
sammansmälts med gamla erfarenheter och på det sättet ser man dessa erfarenheter med 
nya ögon. Orden får på detta sätt struktur, kategoriseras och benämns. Därför hävdar för-
fattaren att det är nödvändigt att barn får leka i förskolan och träna upp sin föreställnings-
förmåga och att snabbt gå in i lekens medvetandetillstånd. Det är därför viktigt enligt 
Knutsdotter-Olofsson att barnen ska få fortsätta att leka på lektioner, på raster och på 
fritids. Författaren anser att genom lek och skapande sker det en omedveten inlärning, en 
omedveten förklaring till något. Man kan sällan tala om efteråt vad man har lärt sig. Man 
bara vet eftersom det sker omedvetet. Knutsdotter-Olofsson anser vidare att i 
undersökande och upptäckande är man oftare medveten. Författaren anser att då barnen 
experimenterar på ett medvetet sätt känner barnen att de har lärt sig eller upptäckt något. 
Hon menar vidare att barn använder sig av båda metoderna för att utvidga sin kunskap  
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Enligt Knutsdotter-Olofsson krävs det lekfulla vuxna och en lekstimulerande miljö för att 
leken ska bli ett lärande för barnet. Hon säger att barnens lekområde kan påverkas av de 
vuxna i barnens omgivning. I en stimulerande miljö med en trygg vuxen skaffar sig barn 
verktyg för att hitta lösningar på livets krångligheter. Detta bidrar till att barnet kan 
använda sig av den kunskapen hela tiden. Författaren påstår att vuxna kan hindra barn 
från att börja leka genom att envist hålla sig till verkligheten istället för att bjuda in 
barnen till lekens förtrollande värld. Knutsdotter-Olofsson menar att den vuxne är en 
viktig förebild för barnen. Läraren måste hjälpa sina elever och ge konkreta och levande 
exempel. Det är lärarens uppgift anser författaren att skapa förutsättningarna för att 
barnet ska kunna bli kvar i lekens medvetandetillstånd och att harmonin i leken skall 
bevaras. Genom en dramatisk förmåga hos läraren blir det lättare för barnen när de ska 
lära sig något. Genom att visa på lekens tolkningsmöjligheter kan den vuxne leda in 
barnen i en annan värld. Det tar inte lång tid menar författaren och kräver inget annat än 
att den vuxne själv vet vad lek är. Knutsdotter-Olofsson anser att pedagogik är när läraren 
möter barnen på deras nivå i leken och kan hjälpa barnen att utveckla sin lek och sitt 
skapande. 
 
Lillemyr (2002) skriver även om hur viktigt det är att läraren är en förebild för barnen. 
Författaren menar att barnen måste ha en aktiv pedagog med stor känsla för barn och 
deras lärande. Lillemyr menar vidare att det finns olika uppfattning hos vuxna om varför 
leken är så betydelsefull för barnen, därför påtalar författaren att lärare i alla skolformer 
har nytta av att diskutera detta tillsammans för att synliggöra vad lek är för varandra. 
Författaren hävdar att leken är speciellt viktig för barn mellan 5 och 9 år eftersom de 
flesta barnen i den här åldern använder en stor del av sin tid till att leka. Lillemyr har i en 
studie intervjuat barn som skulle börja skolan och även de som redan gick i skolan. 
Undersökningen visade att barns förväntningar på skolstarten var bland annat bundna till 
om barnen får leka i skolan. Några av barnen i studien hade en bestämd uppfattning om 
att leka kommer de inte att få göra i skolan. Studien visade även att barnen förknippar 
förskolan med lek och skolan med lärande. Lillemyrs undersökning visade även att 
barnen förväntade sig mer inflytande i lek och lärande på fritids än under skoltiden. 
Lillemyr kunde se att lärarna på skolan la ner stor vikt vid att se arbetet mellan fritids och 
skolan som en helhet. Lärarna hade därför ett stort behov av att organisera samarbetet 
mellan lärarna och den gemensamma planeringstiden. 
 
Lillemyr anser att den första tiden i skolan är det betydelsefullt att lärarna ger stöd åt 
barnen med utgångspunkt från hur förskolan har arbetat med att stärka barnets 
självkänsla. I förskolan läggs stor vikt vid att utveckla barnets sociala kompetens. Barnen 
måste få känna att de kan och vet mycket och att de själva kan klara av saker som de ska 
göra. Författaren menar vidare att detta bidrar till att barnet känner trygghet i förhållande 
till sig själv och andra i deras omgivning. Lillemyr påstår att det krävs ett samarbete 
mellan lärare i förskola och skola för att få barnen att känna trygghet. Lillemyr förklarar 
vidare att lek vid övergången mellan förskola och skola är också betydelsefull eftersom 
leken är en grundläggande inlärningsform för barnet och genom leken får barnen 
möjlighet att uttrycka sig. Lillemyr anser att i förskolan och skolan lägger lärarna stor 
betydelse vid variation mellan olika former av lek och lärande. Med detta menar 
författaren att det ska vara ett samspel mellan lek och lärande. Vidare menar författaren 
att barn ofta lär sig genom att undersöka och experimentera, genom upplevelser och 
skapande aktiviteter. Därför anser Lillemyr att leken blir en metod för barnen under de 
första skolåren när de ska undersöka och experimentera. Lillemyr anser ävenatt lärandet 
måste ses i ett större perspektiv, det handlar om hela barnet i samspel med andra. När det 

 13



gäller leken så menar författaren att den kan bli ett pedagogiskt dilemma för 
pedagogerna. Detta för att leken för barn är ett, som Lillemyr säger, sätt att vara, medan 
pedagogerna skall arbeta mot ett mål. Han tror att det kan vara svårt att förena dem, men 
att det är viktigt att man har med sig barnets perspektiv på leken. Lillemyr anser att det är 
viktigt att lärarna har en helhetssyn på lärande, det är viktigt att lärarna utgår från barnens 
erfarenheter när de kommer till skolan.  
 
Pramling & Carlsson (2003) skriver att barn inte är lekande eller lärande. Författarna 
menar att barnet istället ska ses som ett barn som leker och lär samtidigt. I 
skolsammanhang är lärandet ofta kopplat till att göra olika saker för att lära sig. 
Författarna menar att i begreppen lek och lärande finns det en problematik, d v s läraren 
har en intention om att lära barnet något medan det handlar om en verksamhet eller ett 
engagemang för barnet. Barnets syfte är att leka. Här finns det skillnad i perspektiv anser 
författarna. De frågar sig om man ska ta barn eller vuxnas perspektiv. Pramling och 
Carlsson menar att läraren måste både ha ett syfte med vad barn ska lära sig och kunna 
upptäcka det i barnens agerande. Författarna hävdar att detta leder till att lek och lärande 
blir sammanflätade. 
 
Leken i förskolan har enligt Pramling och Carlsson setts som uttryck för barns eget 
lärande och meningsskapande. Lärares ansvar i barnens lek har varit att stödja men inte 
störa. Enligt författarna inkluderades inte barnens lek i lärandet. Leken skulle skyddas 
men samtidigt få vara fri, lustfylld och bekymmerslös för barnen. I det perspektiv som 
författarna i boken argumenterar för leder synsättet till att betrakta lek och lärande som en 
helhet. Författarna anser att det å andra sidan finns en stark strävan efter att vuxna inte tar 
över i leken och på det sättet tar ifrån barnen lusten för leken. Enligt Pramling och 
Carlsson har leken i förskolan och fritidshemmet fått en förändrad syn när det gäller 
betydelsen för barns lärande men författarna menar att det här finns en problematik för 
lärare att handskas med lek på ett varsamt sätt. De skriver att det finns ytterligare en 
spänning i de olika perspektiv som lärare i förskola, fritidshem och skola av tradition kan 
ha i sitt arbete med barns lek. Pramling och Carlsson hävdar att i skolan finns inte samma 
traditionella förankring i leken som det finns i förskolan, även om det enligt författarna 
sker en mängd lek som kan vara mer eller mindre stödd av lärarna. Författarna hävdar att 
det kanske aldrig har funnits en sammansmältning mellan lek och lärande varken i 
förskolan eller i skolan. Författarna skriver att det är först 1998 som leken finns nämnd i 
skolans reviderade läroplan som ett redskap för lärande. 
 
Enligt Munkhammar (2001) har leken som begrepp utifrån förskollärare och 
fritidspedagogernas tidigare arbete en tydlig innebörd, men begreppet är ännu inte lika 
självklart för lärarna. Detta menar Munkhammar beror på att lärarna ännu inte fått något 
verkligt innehåll av lekbegreppet och hur leken används i praktiken. Enligt Munkhammar 
är begreppet på något sätt en föreställning som pedagogerna ska inordna sig i. Författaren 
skriver att när leken fördes in i skolans styrdokument förväntades lärarna bli medvetna 
om varandras verksamhet. 

Styrdokument 

Både förskoleklassens och grundskolans lärare följer samma styrdokument, läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet, Lpo, 94 (1998) I läroplanen betonas förekomsten av 
lek: 
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 Särskilt under de tidiga skolåren har leken betydelse för att eleverna skall tillägna sig 
 kunskaper (Lpo, 94, 1998, s.7) 

 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.(Lpo, 94, 1998, s.7) 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa 
ett lärande där dessa former balanseras och blir en enhet.  

 
Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 
förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 
helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 
fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. (Lpo,94, 1998, s. 8) 

 
Det står fortsättningsvis i skolans uppdrag att ”kunskap är inget entydigt begrepp”. 
Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra”(s.8). Skolan måste inriktas 
på att ge utrymme för olika kunskapsformer, skapa en balans så att alla delar bildar en 
helhet. Eleverna ska få chans att pröva på och utveckla olika uttrycksformer. Under mål 
och riktlinjer står det klart och tydligt att ”alla som arbetar i skolan skall samverka för att 
göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (s.14). Vidare står det att läsa att 
”läraren skall samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen”. (s.14) Det 
finns även en egen rubrik i Lpo, 94 som behandlar övergång och samverkan mellan 
förskoleklassen, skola och fritidshem. Där står det att läsa: 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika 
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 
samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter 
till. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för 
respektive verksamhet. (Lpo 94, 1998, s.16) 

I riktlinjerna för läraren står det även att läraren skall utveckla samarbetet mellan 
förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 
förskolan samt att i samarbetet särskilt skall uppmärksamma elever i behov av särskilt 
stöd.  

 

Syfte 
 
Vi vill beskriva lärares inställning till lek samt hur leken används i samverkan mellan 
förskoleklass och år ett. 
 

Metod 
 
Vårt examensarbete är en kvalitativ studie där en teoretisk och empirisk del finns med. 
Den teoretiska delen består av litteratur och forskning omkring ämnet. Litteraturen består 
av forskningsavhandlingar och annan litteratur. Den teoretiska delen i arbetet skall ses 
som en bakgrund till syftet och den empiriska undersökningen. I arbetet kommer den 
kvalitativa intervjun som metod att användas eftersom den enligt Trost (1997) utgår från 
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att förstå hur den intervjuade tänker och känner samt vilka erfarenheter personen har och 
hur den intervjupersonens föreställningsvärld ser ut. Även Kvale (1997) skriver att ”den 
kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld för de vetenskapliga 
förklaringarna.”(s.9)  
 

Kvalitativ intervju 
 
Kvalitativa intervjuer är enligt Svensson och Starrin (1996) en metod som användes då 
intervjuaren vill förstå eller upptäcka något nytt. Författarna menar att kvalitativa 
intervjuer är ett medel för forskningen samt har ett mål att upptäcka egenskaper eller 
särdrag. Svensson och Starrin menar att det är vad som sker, vad som händer som är 
intressant snarare än att bestämma omfattningen av något som är på förhand bestämt. 
Författarna menar att under en kvalitativ intervju kan det upptäckas eller identifieras icke 
kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. En fördel 
med den kvalitativa intervjun är att den är ostandardiserad. Intervjun kräver att 
intervjuaren under intervjuns gång utvecklar, anpassar och följer upp vad som kan vara 
viktigt för syftet med undersökningen. En kvantitativ intervju däremot tar sin 
utgångspunkt i på förhand definierade företeelser, egenskaper eller innebörder. 
Författarna skriver vidare att i den kvantitativa intervjun använder sig intervjuaren av ett 
standardiserat intervjuförfarande, lika frågor med vidhängande svarsalternativ, samt att 
intervjuaren dessutom strävar efter att skapa så likartade intervjuförhållande som möjligt.  
 
Kvale (1997) menar att innehållet i en intervjuguide bestäms av de ämnen som ska tas 
upp i intervjun utifrån syftet och målet med undersökningen samt i vilken ordning som 
ämnena kommer att tas upp i intervjun. Den kan också innehålla flera noggrant 
formulerade frågor. Vidare menar författaren att för den halvstrukturerade typen av 
intervju innehåller guiden en översikt över de ämnen som ska täckas och ge förslag till 
frågor beroende på vilken uppläggning intervjun fått, d v s om frågorna och 
ordningsföljden är bestämd på förhand och bindande för intervjuaren, eller om det vilar 
på intervjuarens omdöme och känslighet att avgöra hur strikt han ska följa guiden och hur 
långt han ska drivas iväg med den intervjuades svar. 
 
Kvale menar vidare att frågorna i intervjuguiden hör ihop med ämnet för intervjun, till 
den teoretiska bakgrunden som är ett underlag för undersökningen samt till den 
kommande analysen som forskaren gör när intervjun är avslutad. Författaren anser att om 
intervjusituationen är spontan är chansen att intervjuaren får spontana och livliga svar 
från intervjupersonen. Vidare anser författaren att ju mer strukturerad intervjusituationen 
är desto lättare blir det under analysstadiet att strukturera intervjun. Kvale menar att när 
forskaren förbereder en intervju kan det vara lämpligt att utveckla två intervjuguider. En 
med projektets viktigaste tematiska forskningsfrågor och en annan med de frågor som ska 
ställas under intervjun. Kvale menar att det underlättar om frågorna stimulerar till ett 
positivt samspel mellan forskare och intervjupersonen. Därför bör frågorna ställas så att 
samtalet hålls flytande och att intervjupersonen är motiverad till att tala om sina 
upplevelser och känslor. Vidare anser författaren att det underlättar för intervjupersonen 
om frågorna är korta, lätta att förstå och fria från ett vetenskapligt uttryckssätt.  
 
Författaren tar även upp en nackdel med en intervju, han menar att det är svårt att ställa 
rätt fråga eller frågor. För den ovane händer det att frågorna inte är tydliga nog och det 
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kan resultera i långa frågor och korta svar. Kvale menar att frågorna ”varför”, ”vad” och 
”hur” har fått olika funktion i forsknings och intervjufrågor. Vidare menar han att inför 
en intervju är det betydelsefullt att forskaren tänker på att frågorna ”varför” och ”vad” 
bör ställas och besvaras innan frågan ”hur” ställs. Fortsättningsvis menar Kvale att i 
intervjusituationen kastas prioriteringen mellan frågorna om. Under själva intervjun 
menar författaren att de viktigaste frågorna bör formuleras på ett beskrivande sätt. Målet 
med detta är enligt författaren att få fram spontana beskrivningar, istället för att få fram 
intervjupersonens egna spekulativa förklaringar till att något ägde rum. Det kan även vara 
av betydelse att ställa ”varför” frågor om intervjupersonens egna skäl till att de gjorde 
vissa handlingar. Kvale menar dock att många ”varför” frågor i en intervju kan leda till 
att intervjusituationen liknar ett muntligt förhör. Författaren menar också att antalet 
intervju personer är svårt att välja, det ska inte vara för få men inte heller för många. 
Kvale menar också att de uttryck som intervjupersonen tillsammans med sina uttalanden 
visar upp, olika ansikts- och kroppsuttryck ger ett vidare tillträde till intervjupersonens 
föreställningar än vad de utskrivna texterna kommer att göra senare.  

Även Svensson och Starrin (1996) visar på vikten att inte enbart dokumentera 
intervjupersonens svar på frågorna utan även uppmärksamma gester, mimik och 
kroppshållning, som tas bort i en skriven text. 
 
Fördelarna med att använda bandspelare är enligt Trost (1997) att man inte behöver göra 
anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren. Han menar också att det är 
en fördel att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger när man lyssnar av 
bandet. Nackdelar med att använda bandspelare är enligt författaren att det är 
tidskrävande att lyssna på banden och att detaljer som gester och mimik försvinner vid 
bandinspelning. Det är viktigt att informera den intervjuade och fråga om det går bra att 
använda sig av bandspelare. Trost skriver att många människor blir besvärande och 
hämmade av att bli inspelade. Det är därför viktigt menar författaren att man ser till att 
inga rörliga delar av bandspelaren syns. Det fungerar som en påminnelse om 
inspelningen. Han menar vidare att det är viktigt att ha långa band för att på det sättet 
undvika att intervjun behöver avbrytas för att vända sida eller byta band. En av 
nackdelarna med av att använda bandspelare är enligt författaren att man hela tiden måste 
försäkra sig om att batterierna inte tar slut under intervjun. När vi genomför intervjuerna 
kommer vi att använda oss av bandspelare för att kunna lyssna koncentrerat på vad de 
intervjuade säger. Detta som Trost skriver kommer vi att tänka på när vi genomför 
intervjuerna.  

I Bryman (1997) kan man läsa att kvalitativ forskning är ett försök att tolka den 
intervjuades upplevelse. Med kvalitativ metod kan man inte generalisera sina resultat att 
gälla för alla lärare utan man kan bara göra uttalanden om den enskilda läraren man 
intervjuat. Vidare menar författaren att det mest grundläggande draget i en kvalitativ 
forskning är den uttalande viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och 
världen utifrån de studerande personernas eget perspektiv. 

Kvale (1997) har beskrivit fem olika analysmetoder som beskrivs nedan: 

 
1. Meningkoncentrering, vilket innebär att de meningar som intervjupersonerna 

uttryckt formuleras mer precist. Den viktiga betydelsen av det som sagts 
omformuleras i några få ord genom att långa uttalanden pressas samman i 
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kortare uttalanden. Koncentreringen av meningen innebär därför att större 
intervjuer minskas till kortare och koncisare formuleringar. 

 
2. Kategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier. Långa uttalanden 

minskas till enkla kategorier exempelvis ”+” eller ”-”. Kategorierna markerar 
förekomst eller inte förekomst av ett fenomen, eller ett tal på en skala, 
exempelvis från 1-5, som anger företeelses styrka. En stor text kan genom 
kategorisering minskas och struktureras till några få tabeller. Kategorierna 
som skapats har antingen utvecklats i förväg eller vuxit fram under analysens 
gång, de kan ha hämtats från teorin, från vardagsspråket eller från 
intervjupersonernas eget språk. 

 
3. Narrativ strukturering inriktar sig på de historier som berättas under intervjun 

och försöker utveckla deras strukturer och intriger. Om det i materialet inte 
finns några spontant berättande historier, kan en narrativ analys försöka skapa 
en sammanhängande historia av de många händelser som berättats under 
intervjun. Den narrativa analysen kommer att hålla sig inom vardagsspråkets 
ramar.  

 
4. Meningstolkning innebär att intervjuaren tolkar innehållet av en text. 

Forskaren har ett perspektiv och tolkar intervjuerna från detta. Detta gör 
tolkaren genom att gå utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och 
relationer som inte blir synliga i en text. Enligt Kvale kräver detta att 
forskaren har en viss distans till vad som sägs. 

 
5. Att skapa mening genom ad hoc metoder kan man göra genom att använda sig 

av kvantitativa metoder. Resultatet av detta meningsskapande kan presenteras 
i ord, siffror, figurer och flödesscheman eller i en kombination av dem 

 
I intervjusituationen tog vi hänsyn till de tre forskningsetiska riktlinjerna som Kvale 
(1997) presenterar. 

• Informerat samtycke: Betyder att man informerar intervjupersonen om 
undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är upplags samt att 
betona deltagarnas frivilliga deltagande i undersökningen. 

• Konfidentialitet: I forskningen betyder detta att privat data som kommer fram i 
intervjun förblir konfidentiell. 

• Konsekvenser: Dessa måste uppmärksammas, vad gäller den möjliga skadan för 
intervjupersonen och se förväntande fördelarna med att delta i undersökningen. 
Det är viktigt att intervjuaren tänker på detta, inte bara för intervjupersonens skull 
utan också för den grupp intervjupersonen representerar. 

 

Undersöknings personer 
 
Vi valde att intervjua lärare från skolor där vi har genomfört vår verksamhetsförlagda ut-
bildning. I ena skolan ansåg lärarna sig inte ha tid med någon intervju vi tog därför 
kontakt med en annan skola, skola B. Skola B hade nyligen påbörjat ett samverkansarbete 
men det visade sig inte vara något samverkan mellan förskoleklass och år ett medan skola 
A hade ett samarbete mellan förskoleklass, år ett och fritids. Vi har intervjuat två 
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grundskollärare och två förskollärare. I skola A har vi intervjuat en grundskollärare med 
24 års erfarenhet och en förskollärare som har 35 års erfarenhet, varav de sista åtta åren i 
förskoleklass. Dessa lärare ingår i samma arbetslag. I skola B intervjuade vi en 
grundskollärare med 30 års erfarenhet och en förskollärare som har jobbat i 19 år varav 
de två senaste åren i förskoleklassen. Dessa lärare ingår inte i samma arbetslag men det 
har en samverkan mellan år tre och förskoleklassen. Grundskolläraren från skola B 
arbetar i ett arbetslag med ytterligare en annan grundskollärare. Medan förskolläraren 
från skola B ingår i ett arbetslag med en annan förskollärare.  
 

Material 

I vår undersökning har använt oss av följande material.  

• Intervjuguide (bilaga) 
• Bandspelare 

Genomförande 

Intervju 

Vi inledde intervjuerna med att välja ut ett rum i samråd med den som skulle intervjuas. 
På skola A intervjuades grundskolläraren i klassrummet efter att eleverna slutat för dagen 
och förskolläraren intervjuades i fikarummet på förskoleklassens avdelning. På skola B 
intervjuades grundskolläraren i personalrummet och förskolläraren inne i förskole-
klassens lokaler. Vi berättade kortfattat om vår bakgrund och vårt syfte med denna 
intervju. Vi berättade även att vi kommer att spela in intervjun på band för att på det 
sättet kunna koncentrera oss på själva intervjun samt för att underlätta analysen av 
intervjun vid ett senare tillfälle. Vi förklarade även att undersökningspersonerna är 
anonyma i vår intervju. När vi genomförde intervjuerna intervjuade vi lärarna en och en 
för att på så sätt få fram deras personliga inställning till ämnet. Vi startade intervjun med 
att allmänt prata om lärarnas utbildning och erfarenheter för att sedan gå in på samverkan 
och hur leken används i samverkan. Intervjuerna varade i 15- 20 minuter.  
 

Bearbetning av data 
 
Vi har lyssnat igenom alla bandupptagningar tillsammans från intervjutillfällena. 
Intervjuerna har återgetts ordagrant i löptext och därefter gjorde vi en analys av texten. 
Enligt Kvale (1997) läser forskaren igenom intervjun för att skaffa sig ett allmänt intryck 
och uppmärksammar därefter mönster och teman som knyter an till undersökningens 
syfte. Forskaren går sedan tillbaka till särskilda avsnitt där de hittar olika tolkningar av 
materialet. Dessa tolkningar fördjupar forskaren sig i och presenterar ett resultat. Med 
hjälp av en av Kvales analysmetoder, meningstolkning, (se metod) har vi bearbetat 
materialet. Vi kommer att citera de intervjuade i vårt resultat för att bekräfta 
undersökningspersonernas inställning. 
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Resultat 
 
I vårt resultat har vi valt att redovisa våra intervjuer med förskollärare och 
grundskollärare indelade i skola A och B. Vi har valt att beskriva hur leken används i 
samverkan samt lärarnas inställning till lek. Varje beskrivning avslutar vi med en analys. 
 

Skola A 
 
Leken i samverkan 
 
I denna skola sker samverkan under fem arbetspass i veckan där lärarna i förskoleklassen 
och år ett har delat in barnen i två grupper. En grupp från varje klass går till 
fritidshemmet under samma arbetspass där de enligt grundskolläraren tillsammans 
använder sig av olika arbetssätt, bland annat använder sig barnen av olika 
massageövningar och fri lek.  
 

Barnen själva måste få chansen att göra saker. Bygga med kappla stavar, lego, spela spel 
eller sådant. Samma ute, att kunna ruscha omkring, åka pulka och sådant, det är därför vi 
har lagt passen med fri lek, så att barnen ska ruscha av sig. (Grundskollärare) 

 
Under två av dessa fyra arbetspass är barnen från förskoleklassen och år ett ute 
tillsammans. Även utomhus sker en blandning av fri lek och styrd lek av lärarna. Under 
vintern har de haft skidåkning och skridskoåkning på dessa pass men även fri lek som 
består av kojbyggen, stjärtlappsåkning och annan vinteraktivitet.  

Man går ut och leker och gör sådana saker tillsammans, utflykter, Ha roligt tillsammans, 
barnen är på samma nivå. (Grundskollärare) 

 
Barnen i år ett och förskoleklass har även ett gemensamt temaarbete som sträcker sig från 
förskoleklass till år 3. I detta temaarbete som utförs en gång varje vecka delas barnen från 
förskoleklass till år tre in i fyra blandade grupper som roterar runt bland fyra rum, 
förskoleklassens lokaler där förskollärarna är, fritidshemmets lokaler där fritids lärare är 
och två klassrum där en förskollärare och tre grundskollärare befinner sig. Temaarbetet 
började med att barnen tillsammans med lärarna pratade om hur de bor sedan fick barnen 
bygga sig ett eget litet hus och tillverka egna möbler av tomma askar och dylikt. I 
förskoleklassens lokaler vävde barnen en matta till huset. I fritids lokaler tog de upp hur 
man gör papper och barnen fick göra eget papper samt att det i klassrummen pratades om 
hur och varför vi som bor här uppe isolerar våra hus och hur elektriciteten vandrar i våra 
ledningar. Barnen fick i grupper sedan med överinseende av de vuxna experimentera med 
isoleringsmaterial, termometrar, vatten och batterier, kablar och glödlampor. 
 
Lärarna vill att barnen som inte har lika stort behov av språklekar ska kunna gå från 
förskoleklassen till år ett och arbeta.  
 

De barnen som är omogna kan leka mer medan de andra barnen som hunnit längre i sin 
utveckling kan vara mer här. (Grundskollärare) 

 
De barn som behöver mer lek i år ett ska kunna gå till förskoleklassens lokaler och öva 
mer på olika språk – och mattelekar. Förskolläraren påpekar hur viktigt det är att arbeta 
med olika arbetssätt i förskoleklass istället för att springa omkring.  
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Fördelarna skulle vara att de barn som behöver lite mer lek de skulle då komma och leka, 
inte springa som de tidigare sagt att de kan komma hit och göra. (Förskollärare) 

 
Ovanstående beskrivning visar att lärarna i skolan delar in barnen från förskoleklassen 
och år ett i grupper när de samverkar. Under temaarbetet får barnen själva experimentera 
och undersöka och på det sättet använda leken som ett lärande. Lärarna har även ett syfte 
att skapa gemenskap bland barnen då de använder sig av problemlösning i grupp när 
barnen experimenterar. Beskrivningen visar att i samverkan använder sig lärarna av den 
fria leken för att skapa en gemenskap mellan barnen då de leker och har roligt 
tillsammans, men även för att barnen ska få ruscha av sig för att sedan kunna koncentrera 
sig på samverkan inomhus och även på arbetspassen i barnens olika klasser. Leken 
används här som ett avbrott från lärandet för att barnen ska kunna sitta still under 
arbetspassen. Inomhus ser vi att leken i samverkan används i större utsträckning som en 
del i lärandet. Vi ser även att lärarna delar in barnen i mogna och omogna barn. De vill på 
det sättet få en mer flexibel samverkan mellan förskoleklass och år ett där barnen på ett 
friare sätt kan gå mellan grupperna. 
 
Inställning till lek 
 
Grundskolläraren hade själv inget samarbete med barnen från förskoleklass. 
Grundskolläraren såg dock fördelarna med att arbeta med förskoleklassen då de mer 
omogna barnen kan leka mer medan barnen som hunnit längre i sin utveckling kan vara 
mer i klassrummet.  
 

Barnen lär sig av att leka och rusha omkring och springa, Så nog tror jag vi ha samma 
inställning om vad lek är, vi har inte pratat så jättemycket men vi har pratat om att de 
behöver lek och att de behöver rusha av sig. (Grundskollärare) 
 

Grundskolläraren och förskolläraren anser båda att det är viktigt med lek och att lek är 
lärande.  

Man kan ju leka i allt egentligen. Just att man gör saker på ett lekfullt sätt med barnen. 
Att det ska vara lustfyllt. (Grundskollärare) 

 
Grundskolläraren trycker på hur viktigt det är för barnen att få rusha av sig och få utlopp 
för deras energi. Hon använder leken i sånger, gör om dessa så de blir ”tokiga”, hon 
använder även leken som pausgympa när hon ser att barnen inte orkar koncentrera sig. I 
pausgympan använder hon sig av en stor tärning som går runt bland eleverna. Eleverna 
får själva bestämma vad de vill göra, ex. 3 hopp eller 5 handklappar osv. 
Grundskolläraren nämner också roliga timmen, samt även sådant som grundskolläraren 
anser eleverna själva tycker är lek exempelvis olika bildarbeten. 
 

Ibland använder jag sådant där barnen kan tycka det är lek, man gör bildarbete så det blir 
lek. Man kanske har sprätta med färgerna och sådana saker. (Grundskolläraren) 

 
När förskollärare tänker på lek tänker hon mycket på rollekar i den fria leken, där barnen 
får lära sig de sociala spelreglerna. Barn som inte kan leka får problem. Det är viktigt att 
man som lärare ser och hjälper dessa barn att komma in i leken. 
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Det är väldigt viktigt med lek och att man kan leka. Att barn som inte kan leka har 
problem, det ser man ju också. De behöver hjälp att komma in i någon sorts lek, det ser 
man ju. (Förskolläraren) 
 

Hon använder sig mycket av språk – och mattelekar där barnen leker in sitt lärande. Hon 
pekar på hur viktig leken är. Är det roligt så lär sig barnen, menar förskolläraren. 
Förskolläraren anser att förskoleklassen använder sig av mer praktiska material än vad 
hon tror att grundskolläraren gör för att nå målen i läroplanen. 
 

Vi använder oss av olika material för att komma dit, nå målen. Jobbar med begrepp, inte 
i böcker utan med kroppen. (Förskollärare) 

 
Hon beskriver hur de använder sig av kroppen, istället för av böcker, för att öva på 
exempelvis begreppen tungt och lätt. 
 

Vi jobbar mycket med begrepp, jobbar som med dom själva. Vi går tungt, tungt. Vi går 
lätt, lätt osv. Man behöver ju som inte skriva upp vad som är lätt eller tungt utan de får 
själva agera när de jobbar med begrepp som vi tycker är viktigt. (Förskollärare) 
 

Förskolläraren använder sig av leken när barnen ska lära sig olika matematiska begrepp 
exempelvis ”mattepåsen”. När barnen använder sig av de olika ”påsarna” sitter de 
samlade i en ring tillsammans med förskolläraren och påsen skickas runt. När de arbetar 
med ”mattepåsen” får barnen i tur och ordning ta upp ett föremål ur påsen och beskriva 
formen för de andra. Förskolläraren använder sig även av språk- ljud och smakpåsar. 
 
Arbetslaget har enligt grundskolläraren reflekterat omkring fri lek och hur viktigt det är 
att barnen får rusha av sig men de har inte samtalat om begreppet lek. Grundskolläraren 
är av den uppfattningen att alla i arbetslaget har samma syn på lek. Förskolläraren och 
hennes kollega har diskuterat om begreppet lek och anser sig ha samma syn på lek men 
hon säger sig inte ha pratat om lek i arbetslaget. 
 

De på fritids och vi har nog ungefär samma inställning som vi i förskoleklassen men hur 
hon, grundskolläraren, ser på lek vet jag inte. Är det någon lek i år 1? Jag vet faktiskt 
inte, jag har aldrig varit där. (Förskollärare) 

 
Ovanstående beskrivning visar att både grundskolläraren och förskolläraren tycker att det 
är viktigt med lek och att lek är lärande, de anser att leken är lustfylld och naturlig för 
barnen. Förskolläraren visar att hon är medveten om hennes dubbeltydiga inställning till 
lek medan beskrivningen visar att grundskolläraren inte är medveten om att hon har en 
dubbeltydig syn på lek då hon menar att lek är lärande men hon använder sig av leken 
som ett avbrott från lärandet. Grundskolläraren uttrycker att hon använder leken för att 
barnen ska få utlopp för sin energi i både skapande aktiviteter, bildarbete, och rörelse 
aktiviteter för att sedan kunna koncentrera sig på det egentliga skolarbetet. Syftet med 
leken för grundskolläraren är att barnen ska få leka och samla kraft så att de orkar med en 
skoldag, leken blir av den anledningen en paus i lärandet. Förskolläraren använder sig av 
leken på två olika sätt. Hon ger uttryck för hur viktigt det är för barnen att kunna leka 
rollekar för att lära sig de sociala spelregler som finns. Beskrivningen visar att av den 
anledningen går förskolläraren in vid behov och styr leken. Förskolläraren arbetar även 
med leken som lärande i en skolförberedande verksamhet. Förskolläraren menar att med 
hjälp av lek kan barnen lära sig de sociala spelregler som finns och förberedas inför 
skolan och livet. I beskrivningen framkom det att lärarna inte har diskuterats begreppet 
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lek tillsammans och av den anledningen kan man utläsa en tydlig skillnad mellan de båda 
lärarnas inställning till lek. 
 

Skola B 
 
Leken i samverkan 
 
Barnen i förskoleklass och år ett har i en vecka under inledningen av höstterminen 2004 
haft ett temaarbete omkring mobbning där de tog upp om vad mobbning är och vad 
barnen kan göra när sådant uppkommer. De använde sig av lek, massage och 
dramaövningar för att alla barn skulle lära känna varandra och på så sätt förebygga 
mobbning. I nuläget är samverkan på denna skola schemalagd och sker en gång i veckan 
mellan barnen i förskoleklass och år tre. Denna samverkan har inletts vid starten på 
vårterminen 2005 eftersom grundskolläraren kommer att bli klasslärare för de barnen 
som nu går i förskoleklass. Barnen i förskoleklassen har i början på vårterminen 
tillsammans med grundskolläraren tittat på hur det ser ut i klassrummet för att barnen på 
det sättet ska få bekanta sig med klassrummet. Barnen har drama och leker lekar 
tillsammans för att lära känna varandra. Grundskolläraren har även engelska, matte och 
svenska tillsammans med barnen. Barnen i förskoleklassen får också följa med treorna på 
badhuset, detta sker varannan vecka. 

 
Eftersom jag då har förstått det som att de ska bli mina, de här sexåringarna, har jag ju 
blivit lite sugen på att ha med dem att göra. Så jag har börjat träffa de här barnen i 
grupper på fredagar för att lära känna dem och vi läser lite sagor och vi leker lekar 
tillsammans, ja vi har också tittat på hur det ser ut i klassrummet. Vi har också lite tjej 
och killgrupper med de treor jag har idag. Så jag träffar de i smågrupper, 6-åringarna för 
sig bara och även blandat med mina. (Grundskollärare)  

 
Barnen i förskoleklass och år tre är indelade i fyra grupper och får cirkulera mellan 
förskoleklassens lokaler och i klassrummet när samverkan sker. I förskoleklassen har 
förskollärarna sångstund och drama tillsammans med barnen när samverkan sker, de läser 
även sagor och ritar och målar till de sagor som barnen har lyssnat på. 

 
Efter jul delade vi in treorna och sexåringarna i fyra grupper, så en gång i veckan, 
lågstadielärarna och så vi hade då varsin grupp. Vi hade drama, någon sjöng, engelska 
hade de, någon läste saga och de fick rita till. (Förskollärare) 

Läraren och förskolläraren vill att samverkan ska utvecklas och bli mer naturlig även 
mellan år ett och förskoleklass. Båda lärarna vill att de mogna sexåringarna ska ha 
möjlighet att gå in i år ett och tvärtom att sjuåringen som behöver mer rörelse och lek ska 
kunna gå över till förskoleklass. 
 

Ur 7-åringens synvinkel, de skulle få vara lite mer med 6-åringen, den här friheten, för du 
vet, det är ju en stor kollision från att ha haft det egentligen hur fritt som helst det första 
året. Är det roligt att vara ute och leka så får jag vara det tills det är klart medan så 
plötsligt året efter så börjar du skolan, och då är det så att när rasten är slut är rasten 
slut.(Grundskollärare) 
 

Ovanstående beskrivning visar att grundskolläraren ska bli klasslärare för 
förskoleklassens barn när de börjar år ett och av den anledningen blev hon intresserad av 
att samverka med förskoleklassen. Hon använder sig av leken för att skapa en gemenskap 
mellan henne och barnen och för att barnen ska bli bekant med klassrumsmiljön. 
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Beskrivningen visar att i samverkan mellan förskoleklassen och skolan använder sig 
lärarna av leken som en paus till lärandet då de använder sig av estetiska ämnen. 
Beskrivningen visar tydligt att även förskolläraren använder leken i samverkan för att 
barnen från år tre och förskoleklassen ska få känna gemenskap med varandra. I 
samverkan med förskoleklassen får även barnen från år tre ett avbrott från det som sker i 
klassrummet. Lärarna delar in barnen i mogna och omogna barn och vill med hjälp av 
leken göra samverkan mer flexibel. Lärarna vill att barnen som behöver mer rörelse ska 
kunna gå till förskoleklassen för att undvika den kollisionen som blir när barnen kommer 
till år ett. Beskrivningen visar tydligt att grundskolläraren anser att när barnen börjar år 
ett måste de klara av vissa regler exempelvis komma in från rast och kunna sitta still. 
Detta anser grundskolläraren att barnen redan i förskoleklassen ska träna sig på så att 
barnen anpassar sig till skolan. 
 
Inställning till lek 
 
Läraren och förskolläraren anser att leken är viktig i deras arbete med barnen. När 
grundskolläraren tänker på lek tänker hon på livet, lusten och på rörelse. 
 

Då tänker jag på livet, på lusten. Rörelse helt enkelt. Att det är viktigt för all inlärning 
men sen också för att må bra men framför allt, det är ju viktigt att jobba med 
grovmotoriken och att det är en oerhörd social fostran att kunna följa spelreglerna i 
leken. (Grundskollärare) 

 
Förskolläraren tycker att leken är viktig både för sexåringen och för sjuåringen. Hon 
menar att även sjuåringen behöver få leka mer även i klassrummet. Förskolläraren 
använder sig av både vuxenstyrd lek och fri lek i sitt arbete med barnen. 
 

Jag tänker på, åtminstone sexåringarna behöver få leka mycket, de behöver ibland få välja 
själv men ibland att vi styr upp litegrann och det ser jag ju även att 7-åringen behöver. 
Men jag känner att sexåringarna, det ska inte vara så mycket skola när de kommer hit. Det 
ska vara mycket lek. (Förskollärare) 

 
Både förskolläraren och läraren anser att leken har betydelse för lärandet. De ser leken 
som naturlig och menar att leken finns med hela tiden i allt det barnen gör. Förskolläraren 
ser även leken ur ett lärandeperspektiv och använder sig av olika arbetssätt under 
samlingarna. På det sättet uppfattar barnen lärandet som lek.  
 

Ja, det är på många olika sätt, samling t ex. Man gör lekar som barnen inte vet att jag 
kanske tränar motoriken i munnen eller tränar matte. Man gör det ju som en lekform så 
de har ju ingen uppfattning om att det är matematik eller svenska vi håller på med. Vi 
försöker leka mycket. (Förskollärare) 
 

Grundskolläraren menar att eftersom det är naturligt för barnen att leka så är det viktigt 
att leken även finns i skolan. 

Det senaste exemplet är väl att vi har jobbat med klockan och skulle dessutom lära oss 
det här med att det heter ju inte bara 1, 2, 3, 4, 5,6 utan det heter ju ända upp till 24. Så vi 
har haft väldig teoretisk genomgång med ettorna och sen har vi alltså lärt oss gamla 
bondtolvan och vi har hoppat och hoppat rep hela den här veckan. Och jag tror att alla nu 
när jag frågar heter det verkligen ett eller heter det något annat så svarar de 13. 
(Grundskollärare) 
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Förskolläraren och hennes kollega i förskoleklass har diskuterat begreppet lek 
tillsammans och hon menar att de har en samstämmig inställning till lek även om lärarna 
väljer att arbeta på olika sätt med leken. Till skillnad från förskolläraren har 
grundskolläraren inte diskuterat leken i arbetslaget. Men hon menar att ett arbetslag som 
har arbetat ihop väldigt länge kan automatiskt läsa varandra och vad man tycker är 
viktigt.  
 

Jag tror att när man jobbar med varandra, det här läser vi av på varandra ganska fort, jag 
vill påstå någonstans att väldigt många av oss som jobbar med de yngre barnen har de 
här framför ögonen att det sker inlärning med hjälp av lek. (Grundskollärare) 

 
Grundskolläraren och förskolläraren har däremot inte diskuterat och reflekterat 
tillsammans omkring vad begreppet lek står för. Grundskolläraren menar att leken är det 
stora målet i förskoleklassen och uttrycker det som en stor sorg att de inte använder sig av 
varandras kompetenser. 
 

För förskolan är det leken som är det stora målet och det tycker vi är så himla bra, för vi 
säger ju att det var därför det var så fint att få in förskollärare i skolan och därför är det ju 
en sorg att vi inte nyttjar varandra för meningen var ju att vi skulle använda varandras 
kompetenser. Det skulle ju tillföras då ändå mer av de goda idéerna till även större barn. 
(Grundskollärare) 

Grundskolläraren menar att när förskoleklassen finns inom skolan ska de inte vara för sig 
själv. Hon menar att det ska vara en självklarhet för förskolläraren att komma med 
barnen och vara med i klassen.  
 
Ovanstående beskrivning visar att båda lärarna anser att det är mycket viktigt med lek, de 
menar att leken är naturlig och har stor betydelse för lärandet. Det visar sig att lärarna 
anser att det är i förskoleklassen och på rasten som utrymmet för den fria leken finns. 
Beskrivningen visar även att förskolläraren trycker på hur viktigt det är att det inte ska 
vara så mycket skola i förskoleklassen utan att leken ska vara i centrum. Hon trycker på 
att det är viktigt att barnen själva får bestämma vad de vill leka i den fria leken. Trots 
detta visar beskrivningen att förskolläraren styr leken och förbereder barnen i 
förskoleklassen för skolan då hon med hjälp av leken tränar matematik och svenska. 
Beskrivningen visar att leken i ett lärandeperspektiv endast sker när förskoleklassen har 
samling tillsammans. Beskrivningen visar vidare att båda lärarna har en dubbelsidig 
inställning till lek och har på grund av detta svårt att uttrycka vad i leken som är viktigt. 
Enligt beskrivningen visar det sig att lärarna har den inställningen att i förskoleklassen är 
det fokus på fri lek, förutom under samlingen medan det i skolan inte finns utrymme för 
den fria leken under arbetspassen, där hänvisas leken till rasten. Avslutningsvis kan man 
se att lärarna har den inställningen att barnen till stor del är i förskoleklassen för att leka 
fritt och att det är där barnen får tillfälle att utveckla sina sociala förmågor. Vidare visar 
det sig att barnen är i skolan för att lära, då är det grundskolläraren som styr leken för att 
skapa ett lärande hos barnen.  
 

Diskussion 
 
Under denna rubrik inleder vi med att diskutera undersökningens tillförlitlighet vidare 
diskuterar vi undersökningens resultat mot syftet och bakgrunden. Avslutningsvis ger vi 
vår pedagogiska tillämpning samt förslag på fortsatt forskning. 
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Undersökningens tillförlitlighet 
 
Enligt Svensson & Starrin (1996) är validitet, giltighet, ett begrepp som särskilt har 
använts vid applicering av kvantitativa metoder. Termen avser att ange om man mäter det 
som var tänkt att mätas. För kvalitativa metoder finns det två inriktningar för forskare, 
där den ena inriktningen anser att begreppet validitet kan användas i kvalitativa studier 
medan den andra gruppen anser att begrepp som trovärdighet, förståelse och autenticitet 
är mer relevanta. Kvale (1997) förespråkar begreppet validitet. Kvale menar att 
validering i kvalitativ forskning, metod och analys innefattar kontroll av trovärdigheten, 
en försäkran att det finns erfarenhetsmässiga belägg och att man har gjort en sannolik 
tolkning. Kvale skiljer mellan kommunikativ och pragmatisk validitet. Kommunikativ 
validitet är när forskaren pratar med andra som är engagerade i det sammanhang det 
forskas om. Genom samtal bestäms således vilken data som är valid i de metoder som 
använts. Pragmatisk validitet innebär enligt Kvale att forskaren bokstavligen övertygar 
läsaren att den gjorda analysen är trovärdig och att resultat är användbart. 
 
I vår undersökning valde vi intervju som metod. Vi valde bort enkäten som metod för att 
genom intervjun få ett så utförligt och nyanserat svar som möjligt på vårat syfte. Vi ville 
använda oss av samtalet som forskningsintervju. Kvale (1997) säger att 
forskningsintervjun är ett samtal som har struktur och ett syfte. För att få en hög validitet 
gjorde vi en intervjuguide som överensstämde med vårt syfte i undersökningen. Vi 
använde oss även av följdfrågor för att få en ökad validitet i vår undersökning. Kvale tar 
även upp nackdelar med en intervju, där han menar att det är lätt för den ovane att ställa 
otydliga frågor. Vi kände att under intervjuerna så hamnade vi i just den fällan att vi 
ställde för raka frågor och fick av den anledningen raka svar tillbaka. Vi känner att vi på 
grund av oerfarenhet av intervjuer hade lite för bråttom i intervjusituationerna. Om vi 
hade gett intervjupersonerna mer tid för att utveckla sina svar så hade vi kunnat beskriva 
svaren mer utförligt. Det hade på det sättet blivit ett samtal med större djup och bredd. 
Trost (1997) pratar om fördelarna med bandspelare men nämner också några nackdelar. 
Vi använde oss av bandspelare när vi intervjuade för att kunna koncentrera oss på 
intervjupersonen och deras svar. Några av intervjupersonerna hade en liten tveksamhet 
till bandspelaren men under intervjuns gång glömdes bandspelaren bort och det blev en 
något mer avslappnad intervju. Svensson och Starrin (1996) påpekade hur viktigt det är 
att även dokumentera intervjupersonernas gester och mimik för att sedan komplettera de 
utskrivna texterna med detta. Även detta följde vi för att få en ökad validitet i vår 
undersökning. Samt att vi under arbetets gång alltid fört ett samtal kring intervjuerna 
vilket har minskat risken för någon av oss tolkat texten på något personligt sätt. 
 
Vi menar att fler datainsamlingsmetoder exempelvis observation hade kunnat 
komplettera intervjuerna samt ge ett mer omfattande underlag till vår undersökning. Då 
hade vi även kunnat göra en jämförelse och se om de olika lärarna arbetar på det sätt som 
de pratar om vilket hade hjälpt till att öka undersökningens validitet ytterligare. Vi anser 
att vi har fått svar på syftet. 
 
Enligt Kvale (1997) innebär reliabilitet, pålitlighet, att avgöra om mätinstrumentet ger ett 
tillförlitligt resultat i undersökningens alla stadier. En hög trovärdighet nås genom att 
undersökningen beskrivs på ett tydligt och noggrant sätt så att någon annan ska kunna 
utföra en liknande studie, med liknande resultat. Vi har i vår undersökning intervjuat fyra 
lärare och använt oss av samma intervjuguide. Genom att använda oss av intervju som 
metod har vi kunnat vidareutveckla frågorna samt formulera om dessa för att undvika 
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missförstånd under intervjun. Svaren på frågorna har varit liknande lärarna emellan vilket 
ger hög reliabilitet. Vi har använt oss av bandspelare för att spela in intervjuerna och på 
det sättet öka pålitligheten på vår undersökning. Kvale (1997) menar att forskarens 
personliga erfarenheter från tidigare studier har en avgörande roll för kvalitén på studien. 
Eftersom vi inte har någon större erfarenheter av tidigare intervjuer så är det angeläget att 
ta med även detta i trovärdigheten. 
 
Bryman (1997) och även Kvale (1997) anser att man med hjälp av de kvalitativa 
intervjuerna försöker tolka intervjupersonens egen upplevelse. De menar att forskaren 
inte kan generalisera sina tolkningar att gälla alla i den kategorin. Genom att vi endast har 
intervjuat fyra lärare i vår undersökning och underlaget är relativt litet så är det inte 
lämpligt att generalisera utifrån lärare i allmänhet utan vi har tagit reda på hur dessa 
lärare ser på lek och hur de använder sig av leken i samverkan. 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med vårt arbete är beskriva lärares inställning till lek samt hur leken används i 
samverkan mellan förskoleklass och år ett. I vårt resultat ser vi att alla lärare i vår 
undersökning använder sig av leken i samverkan som en social samvaro och för att skapa 
en gemenskap bland barnen. Alla lärare i vår undersökning har använt sig och använder 
sig av temaarbete i samverkan. Avsikten med temaarbetet i skola B var att skapa en 
gemenskap bland barnen oavsett ålder och mognad. I likhet med det Davidsson (2002) 
kom fram till i hennes studie då leken i samverkan till stor del handlade om att skapa en 
gemenskap och integration av barnen bland annat i temaarbete.  
 
Vi kan se att det finns ett samspel mellan lek och lärande i temaarbetet i skola A. Lärarna 
använder leken som en del i lärandet under temaarbetet då barnen får experimentera och 
undersöka. Vi kan se likheter med det Lillemyr (2002) menar när han säger att barn ofta 
lär sig genom att undersöka och experimentera, genom upplevelser och skapande 
aktiviteter. Författaren menar att det ska finnas ett samspel mellan lek och lärande. Även 
Knutsdotter-Olofsson (1992) menar att genom lek och experimenterande sker det en 
inlärning. Vi kan även se likheter med det Jerlang (1999) skriver om Piaget som menar 
att genom gemenskap och social samvaro kan barnet utbyta tankar och idéer när de utför 
olika handlingar. Piaget menar att om läraren styr aktiviteten så ska den vara utmanande 
för barnet och att det inte ska vara inlärning av färdig kunskap. Vi kan se i vårt resultat att 
experimenterandet i temaarbetet är utmaningar för barnen då de får pröva och 
tillsammans prata och komma fram till lösningar på problemet och detta arbetssätt bidrar 
även till att gemenskapen i gruppen förstärks. Lärarna i skola A ser den fria leken som en 
paus i lärandet. Lärarna använder sig av den fria leken som sker till stor del utomhus för 
att barnen ska få en chans att ruscha av sig och få utlopp för sin energi. Anledning till 
detta är för att barnen sedan ska orka koncentrera sig på det som sker i de olika 
klassrummen. Lärarna i skola B använde leken i samverkan enbart som en paus från 
lärandet som sker i klassrummet i likhet med det Munkhammar (2001) kom fram till i sin 
studie. Munkhammar såg att när barnen var tillsammans med förskolläraren arbetade de 
med aktiviteter som är avkoppling från det egentliga lärandet. Vi anser att det är en bra 
början av samverkansarbetet när grundskollärarna och förskollärarna använder leken i 
samverkan för att bygga en gemenskap för både barn och vuxna. Men det krävs 
diskussion och reflektion om vad lek är för att utveckla samverkan mellan dessa 
yrkeskategorier. 
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Vi ser i vårt resultat att samtliga lärare  anser att leken är viktig, lustfylld och naturlig för 
barnen och att lek är lärande. De har dock svårt att uttrycka vad i leken som är viktig 
eftersom samtliga lärare i vår undersökning har en dubbelsidig inställning till lek. Vi är 
övertygade att om grundskollärarna och förskollärarna tar sig tid till samtal om lek och 
hur de ska använda sig av leken i sitt arbete med barnen, så upptäcker de denna 
dubbelsidiga inställning till lek som vi har sett i vårt resultat. Grundskolläraren i skola A 
använder leken som ett avbrott i lärandet då hon använder sig av skapande och 
rörelseaktiviteter för att barnen ska få utlopp för sin energi. Detta kan kopplas ihop med 
det Lillemyr (2002) menar när han säger att leken i skolan mest har förekommit under 
raster, som pauser eller särskilt i samband med lekbetonade aktiviteter exempelvis inom 
de estetiska ämnena. Förskollärarna och grundskolläraren i skola B menar att med hjälp 
av lek kan barnen lära sig de sociala spelregler som finns och förberedas inför skolan och 
livet. Vi kan i resultatet se att lärarna i skola B starkt betonar att det är leken som ska vara 
i centrum i förskoleklassen och på rasten. Förskolläraren betonar även att det inte ska 
vara så mycket skola i förskoleklassen utan att barnen ska få leka fritt. Vi kan se likheter 
med det Lindqvist (1996) menar då hon säger att leken förbereder barnet för livet och att 
leken har en central betydelse för barnets utveckling. Vi kan även se kopplingar till det 
Pramling & Carlsson (2003) menar när de säger att det inte alltid har varit självklart att 
lärandet inkluderades i barnens lek Leken skulle skyddas men samtidigt få vara fri, 
lustfylld och bekymmerslös för barnen. Vi vet att det kan vara svårt för grundskollärarna 
och förskollärarna som har arbetat länge inom deras egna traditionella verksamheter att 
medvetet arbeta med leken i sin gemensamma verksamhet eftersom förändring tar tid och 
kräver insikt och förståelse för det nya, där leken skall vara en del av lärandet. Trots detta 
skall lärarna arbeta på detta sätt eftersom det i styrdokumentet, Lpo, 94 (1998) står 
skrivet att leken ska vara en del i barns lärande. Det står även skrivet att de olika 
yrkeskategorierna måste kunna samverka med varandra omkring olika arbetsmetoder för 
att nå de uppsatta målen.  

Förskollärarna använder sig däremot av leken i ett lärandeperspektiv när de har samling 
med sexåringarna för att förbereda barnen för år ett. Lärarna har på detta sätt ett syfte 
med det barnen ska lära sig och kopplar det till barnens lek. Detta kan härledas till det 
Pramling & Carlsson menar när de säger att barnen leker och lär samtidigt och att det är 
viktigt att läraren har ett syfte och kan upptäcka det i barnens lek. Detta tycker vi att 
förskollärarna gör eftersom de gör det i lekform och då har barnen inte någon uppfattning 
om att de tränar matematik eller svenska. Vi kan se likheter mellan vårt resultat och det 
Munkhammar (2001) såg i sin studie. Lärarna i Munkhammars studie delade in barnen 
som omogna och mogna barn. Barnen i studien är indelade i en skoldiskurs där 
sjuåringen är i klassrummet för att lära sig läsa, skriva och räkna samt en förskolediskurs 
där sexåringarna har ett stort behov av att röra på sig och därför behöver leka. Även 
lärarna i vår undersökning delar in barnen på detta sätt. Förskolläraren i Munkhammars 
studie använder sig av leken för att förbereda sexåringen för skolan. Munkhammar menar 
att genom diskussion och reflektion kan lärarna synliggöra sin inställning till lek för 
varandra för att få en gemensam grund att stå på och hur leken kan användas som ett 
redskap i lärandet. Vi kan tydligt se att lärarna i vår undersökning anser att barnen är i 
skolan för att lära och i förskoleklassen för att leka och under samlingarna förberedas 
inför skolan. Trots att både förskoleklassen och grundskolan använder samma läroplan 
där det tydligt står att skolan skall arbeta med leken i ett lärande.  
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Pedagogisk tillämpning 
 
Vi kan konstatera hur viktigt det är med reflektion över begreppet lek, hur man synliggör 
vad lek är och hur leken kan användas i samverkan mellan barnen och lärare i 
förskoleklass och skola. Vi såg i vår undersökning hur viktigt det är för förskollärare och 
grundskollärare att tillsammans få möjlighet och ta sig tid för en gemensam reflektion 
och planering för att få en väl fungerande samverkan där lärarna tillsammans med barnen 
använder leken som en del av lärandet. Detta kommer vi att ta med oss i vårt kommande 
arbete som lärare. Vi vill även poängtera att eftersom lärare i förskoleklass och 
grundskolans tidigare år ska följa Lpo, 94 (1998) är det viktigt att lärarna är medvetna om 
att de har samma mål att uppnå. Lärare måste med hjälp av diskussioner komma fram till 
vad lek är och att den kan användas på olika sätt för att uppnå målen i läroplanen. 

Fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har många tankar väckts och när svaren på dessa frågor har infunnit 
sig har fler frågor dykt upp. Några av dessa frågor ser vi som underlag för fortsatt 
forskning. 
 

• Hur kan samverkan mellan förskoleklass och skolan se ut när lärarna har en nyare 
lärarexamen? 

• Hur skulle leken i samverkan kunna utvecklas om rektorn verkligen organiserar 
samtalen och reflektionen om lek och samverkan mellan de olika lärarna? Samt 
hur ett arbetslags syn på lek påverkas under en längre tid då lärarna får arbeta med 
reflektion och diskussion om lekens betydelse för barnens lärande. 
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Bilaga  
 
Intervju guide  
 
Vi kommer att behandla dessa frågeområden, samverkan och inställningen till lek, i 
samtliga intervjuer. Vi kommer även att fråga om intervjupersonernas utbildning och 
erfarenhet för att på så sätt få en bild av hur mycket de har arbetat med barn och 
samverkan.  Ordningen och formuleringen av frågorna varierar utifrån hur intervjuerna 
kommer att genomföras.  
 

• Erfarenhet 
 

o Vad har du för utbildning? 
 
o Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
o Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 
• Samverkan 

 
o Arbetar ni tillsammans med förskoleklass/år ett? 
 
o På vilket sätt arbetar ni med samverkan? Beskriv. 
 
o Vilka fördelar/nackdelar ser du med samverkan 
 
o Hur ser du på samverkan på din arbetsplats idag? 

 
• Inställning till lek 

 
o När någon säger lek, vad tänker du på då? 
 
o På vilket sätt använder du leken i ditt arbete idag? 
 
o Hur kopplar du leken till lärandet? 
 
o Är leken en del av lärandet eller ett avbrott från lärandet? 
 
o Har ni samtalat om begreppet lek i arbetslaget? 
 
o Upplever du att det finns skilda inställningar till lek i arbetslaget? 
 
o Vilka möjligheter/hinder upplever du att du möter genom att lärarlaget har 

lika/olika syn på begreppet lek? 
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