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Abstrakt 
 
Vårt syfte med studien var att undersöka vilken syn förskollärare och föräldrar har på lekens 
betydelse för lärande i förskoleklass. Vi ville också göra en jämförelse mellan förskollärare 
och föräldrars syn på lekens betydelse för lärandet. I bakgrunden har vi använt oss av 
forskningslitteratur som vänder sig mot lek och lärande. De metoder som vi nyttjade var 
kvalitativa intervjuer och enkäter som hade kvalitativa inslag. Vi intervjuade sex förskollärare 
för att få deras syn på lekens betydelse för lärandet. Till 27 föräldrar använde vi oss av 
enkäter, för att få deras syn på lekens betydelse för lärande. Vår undersökning visade att 
förskollärarna tyckte att det var viktigt med lustfyllt lärande men om ett lärande skulle ske var 
man tvungen att medvetengöra eleven om sitt lärande.  Förskollärarna var flexibla i sitt 
arbetssätt och genom det fick leken stor omfattning i förskoleklassen. Undersökningen visade 
att föräldrarna ansåg att förskoleklassen skulle ha en integrering mellan lek och teori. 
Föräldrarna ansåg att genom leken kunde eleverna på ett lättsamt sätt träna upp sin 
kommunikativa förmåga. En likhet mellan förskollärares och föräldrars syn på lekens 
betydelse för lärandet var att leken är en lära för livet. 
 
 
Nyckelord: Förskoleklass, Förskollärare, Föräldrar, Lärande, Lek 
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1 Inledning 
 
 
Under vår utbildning till lärare har vi under våra verksamhetsförlagda utbildningar1 reflekterat 
över lekens betydelse för elevers lärande. Under praktiken har vi sett olika arbetsformer i 
förskoleklasserna där en del har använt sig av traditionella undervisningsmetoder2 medan 
andra förskoleklasser har låtit leken ta större plats i verksamheten. När Wiklund Dahl och 
Janckes (2007) tolkar läroplanerna betonar de lekens betydelse för de tidigare skolåren. Leken 
är en viktig del för att eleverna ska tillägna sig kunskaper3

1.1 Begreppsdefinitioner 

. De säger också att det finns ett 
intresse från myndigheternas sida att skolans arbetssätt ska influeras av förskolepedagogiken.  
Vår förhoppning är att vi som framtida verksamma lärare ska kunna använda leken som en 
metod i ett lärande syfte.  
 
Vi har även uppmärksammat att föräldrar verkar nöjda med ett skolinriktat arbetssätt och 
utifrån det vill vi ta reda på hur föräldrarna ser på lekens betydelse för lärandet i 
förskoleklassen. I och med detta kan vi i vår profession argumentera för vår verksamhet och 
genom det främja en bra lärandemiljö för eleverna. Welén (2003) säger att det behövs mer 
forskning kring lärares och föräldrars syn på leken i skolan och vilken betydelse leken har för 
barnets utveckling. 
 
 

 
 
Följande begrepp är viktiga och vanligt förekommande i denna uppsats och vi har valt att ge 
innehållslig förklaring till dessa genom Bonniers, Egidius och Nationalencyklopedin. Vi har 
sedan tagit ställning till dessa begrepp. 
 
Elev Enligt Györki & Sjögren (1992) är en elev en individ som deltar i 

utbildning. Vi benämner elev som ett barn som går i förskoleklass. 
 
Förhållningssätt Egidius förklarar förhållningssätt så här: attityd i betydelsen 

allmänt sätt att tänka, känna, agera och reagera; ett vetenskapligt 
förhållningssätt innebär att man vill veta vilka fakta och 
iakttagelser som ett påstående grundar sig på; ett pedagogiskt 
förhållningssätt innebär att man rättar sitt sätt att vara med tanke på 

                                                 
1 Då vi i utbildningen har fått prova våra teorier i praktiken. 
 
2 Egidius (2002) förklarar att undervisningsmetoder är olika sätt att organisera och lägga upp undervisningen på. 
När vi pratar om traditionella undervisningsmetoder ser vi det som en metod där läraren förmedlar kunskap utan 
elevens aktiva deltagande. 
 
3 Kunskap är en lärdom om någonting enligt oss. Lpo 94 (2006) förklarar begreppet kunskap så här, ” Kunskap 
kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra.” (Lpo 94, 2006, s.6) 
 



 

2 

andras lärande.” (Egidius, 2002, s. 77). Förhållningsätt använder vi 
synonymt med synsätt. 
 

Förskoleklass  Detta är en ”frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. 
Kommunerna är sedan 1998 skyldiga att erbjuda plats i 
förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år 
till dess barnet börjar första klass. Förskoleklassen är en del av 
skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla 
läroplanens mål.” (http://www.ne.se/artikel/1158205). Vidare 
förklarar Bengtsson, Franson, Györki & Junker (2007) att 
förskoleklassen är en: ”frivillig skolform för sexåringar som 
kommunerna är skyldiga att kostnadsfritt erbjuda fr.o.m. 
höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess att det börjar 
första klass. Har gemensam läroplan med grundskolan och 
fritidshem (Lpo). Kallades tidigare lekskola eller 
sexårsverksamhet.” (Bengtsson, Franson, Györki & Junker, 2007, 
s. 301). Utifrån detta ser vi förskoleklassen som en verksamhet där 
alla barn som fyller sex år har rätt att gå i. 

 
Förskollärare Nationalencyklopedin menar att en förskollärare är ”en person med 

pedagogisk högskoleutbildning och som arbetar med barn i åldern 
1–6 år. Förskollärare arbetar i dag även ofta i integrerad 
verksamhet för barn i åldern 7–9 år, då i arbetslag med t.ex. 
barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare.” 
(http://www.ne.se/artikel/1299616). Bengtsson, Franson, Györki & 
Junker (2007) säger också att en förskollärare är en 
”högskoleutbildad person som leder den pedagogiska verksamheten 
för barn i åldern 1-6 år. Kan även arbeta med barn i åldern 7-9 år i 
arbetslag med fritidspedagoger och grundskollärare.” (Bengtsson 
m.fl. 2007, s.301). Även för oss är förskollärare en person med 
pedagogisk högskoleutbildning. 

 
Lek  är en, ”aktiv verksamhet som bedrivs endast i nöjessyfte och ofta 

kollektivt, särskilt av barn.” 
(http://www.ne.se/artikel/1131977/1131977). Bengtsson, Franson, 
Györki & Junkers (2007) förklaring av lek: ”Sysselsättning som 
förutsätter kreativitet och självförglömmelse och som till skillnad 
från arbete inte måste ha ett uttalat mål utöver sig själv. Leken 
fyller också en viktig funktion i barnets utveckling. Både mentala, 
sociala och motoriska färdigheter övas och utvecklas i leken.” 
(Bengtsson m.fl. 2007, s. 561) För oss kan lek vara en metod att 
tillägna sig kunskaper genom. Leken kan vara fri eller styrd. Med 
fri lek menar vi en aktivitet som eleven väljer själv och med styrd 
lek menar vi är en aktivitet där den vuxna har valt innehållet. 
 
 

http://www.ne.se/artikel/1158205
http://www.ne.se/artikel/1299616
http://www.ne.se/artikel/1131977/1131977
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1.2 Syfte 
 
 
Vårt syfte med den här studien är att undersöka vilken syn förskollärare och föräldrar har på 
lekens betydelse för lärandet i förskoleklass. 
 
 
1.2.1 Frågeställningar 
Hur ser förskollärarna respektive föräldrarna på lekens betydelse som lärande i 
förskoleklassen? 
 
I vilken omfattning använder förskollärarna i förskoleklassen leken i sitt arbete, idag? 
 
I vilken omfattning tycker föräldrar att leken förekommer i den förskoleklass där deras barn 
går? 
 
Vilka likheter respektive skillnader har förskollärare och föräldrar när det gäller syn på lekens 
betydelse för lärande? 
 
 
 

2 Bakgrund 
 
 
2.1 Teorier 
 
 
2.1.1 Fröbel 
Enligt Gedin och Sjöblom (1995) levde Freidrich Fröbel i Tyskland mellan 1782 och 1852. 
Vallberg Roth (2003) skriver att Fröbel startade den första kindergarten år 1804 och år 1816 
den första skolan. Fröbels religiösa drag, intresse för matematik och natur avspeglades i hans 
pedagogik. Enligt Gedin och Sjöblom (1995) var Fröbel den första i världen med att skapa en 
pedagogik för barn som ännu inte börjat skolan. Fröbels pedagogiska idéer lever vidare i våra 
förskolor, anpassade efter dagens samhälle.  
 
Enligt Gedin och Sjöblom (1995) utvecklade Fröbel lekgåvor som skulle ges till barnen 
utifrån deras egna förutsättningar.  Svedberg och Zaar (1993) menade att Fröbel uppfann och 
experimenterade med aktiviteter och material så att barnen fick möjligheter att utvecklas 
genom att inhämta äkta förståelse och träna sin observationsförmåga.  Enligt Vallberg Roth 
(2003) såg man i de 20 lekgåvorna att de avspeglade Fröbels religiösa drag, intresse för 
matematik och natur. Gedin och Sjöblom (1995) påpekade också att lekgåvorna var 20 
stycken och att de skulle bland annat få barnen att fundera över det estetiska skapandet. Även 
musik, sång, målning och modellera var viktigt för den skapande verksamheten, där barnen 
först var tvungna att lära sig grunden innan de kunde utvecklas vidare. Författarna påpekade 
att Fröbel dock var noga med att barnen skulle skapa och måla så verklighetstroget som 
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möjligt. Enligt Vallberg Roth (2003) bestod lekmaterialet i att dela helheten i små delar och 
sedan bygga ihop dem till en helhet igen. Gedin och Sjöblom (1995) menade också att det 
som speglade Fröbels livsfilosofi var hans lekgåvor som skulle leda från enhet till mångfald 
och sedan återföras till enhet. 
 
Gedin och Sjöblom (1995) beskriver att den fria leken var viktig inom fröbeltraditionen. 
Enligt författarna var Fröbel den första pedagogen som ansåg att lekens betydelse var 
värdefull och att det var en viktig livsform som skulle stimuleras under barndomen. Gedin och 
Sjöblom skriver vidare att genom leken fick barnen utlopp för sin medfödda skapande 
förmåga och ökade förståelsen för sin omvärld. Barnen lärde känna sitt inre och kunde 
bearbeta sina känslor och tankar via leken. Fröbels pedagogiska idé var att arbete, skapande 
och lek skulle gå in i varandra. Svedberg och Zaar (1993) menade att Fröbel använde sig av 
bland annat klossar, trädgårdsskötsel, drama och den utforskande miljön. Gedin och Sjöblom 
(1995) poängterade att enligt Fröbel var det genom leken som barnet byggde upp sitt 
självförtroende. Leken var viktig som inlärningsverktyg och det skulle finnas ett samband 
mellan omsorg och inlärning. Leken fick en djupare betydelse genom att poängtera att den var 
en viktig väg till lärandet. Enligt Svedberg och Zaar (1993) ansåg Fröbel att leken skulle vara 
framåtskridande och med riktlinjer.  
 
Enligt Gedin och Sjöblom (1995) skulle pedagogen benämna ytor, kanter och hörn. 
Pedagogen skulle även uppmärksamma och räkna inför barnen vilket var viktigt i barnens lek 
med gåvorna, som kunde vara allt från kuber till vikpapper. Vallberg Roth (2003) beskriver 
att det var genom de geometriska lekgåvorna som Fröbel ville visa på den matematiska 
geometriska struktur som världen hade. Gedin och Sjöblom (1995) menade att barnen 
uppmuntrades med gåvorna att bygga det som hörde vardagen till så som hus, stolar och 
geometriska figurer. 
 
Gedin och Sjöblom (1995) tycker att Fröbels förskolepedagogik känns modern och i tiden för 
att ha kommit till på 1800-talet. Det fanns inslag av ålderdomig stränghet, styrning och 
formellt övande som idag tillhör det förflutna. Gedin och Sjöblom menar att de som använder 
Fröbelpedagogiken idag låter barnen skapa fritt, även om det fortfarande lärs ut rätt teknik vid 
barnens skapande. Enligt författarna stod Fröbel även för att barnen skulle agera varligt med 
medmänniskorna och allt annat liv. Pedagogen sågs som en bra förebild som skulle lära 
barnen att visa hänsyn och respekt mot varandra. Gedin och Sjöblom betonade att Fröbel såg 
samlingens betydelse där man skulle göra aktiviteter tillsammans och inte bara prata. Barnen 
skulle vara aktiva och ha roligt. Enligt författarna var Fröbels barnsyn den att barnen skulle 
ses som en planta som skulle behandlas med stor försiktighet och respekt. Alla barn och lärare 
skulle mötas tillsammans, lära och utvecklas med varandra. Enligt Gedin och Sjöblom var 
Fröbel grunden till ”barnträdgården” där systrarna Moberg förde in Fröbels teorier i Sverige.  
 
 
2.1.2 Erikson 
Enligt Imsen (2000) var Erik Homburger Eriksons teori inspirerad av Freuds teori och har en 
bakgrund i den psykoanalytiska och antropologiska teoritraditionen. Imsen menade att Freud 
ansåg att själslivet utvecklades genom det omedvetna som visade sig i våra drömmar, i och 
genom det menar Imsen att Erikson såg att barnets personlighet utvecklades genom leken. 
Erikson (1995) sa att genom att skapa modellsituationer i leken fick människan redskapen och 
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förmågan att bemästra verkligheten. Via leken utvecklades människan genom hela livet. 
Lekfullheten såg Erikson som en viktig del i våra liv, i alla stadier. I leken bearbetade vi 
tidigare erfarenheter och genom vår fantasi tog vi oss även in i framtiden. Erikson skiljde på 
leken och arbetet men menade att de båda hade inslag från varandra. 
 
 Vidare beskriver Imsen (2000) att Erikson delade in människans utveckling i åtta åldrar och i 
dessa åldrar fanns det en positiv och negativ kris. Människan var tvungen att lösa kriserna i 
varje ålder för att kunna gå vidare till nästa ålder, åldrarna hade ingen bestämd ålder. När man 
hade gått igenom en ålder med en positiv lösning hade varje ålder också ett etiskt värde. 
Erikson (1995) kallade småbarnsåldern för lekåldern. 
 
Erikson (1954) menade att barn som växer är delade i olika delar och att dessa delar rörde sig 
i olika hastigheter och detta medförde att barnen hade svårt att styra sin gängliga kropp och 
den sprittande själen. En lekhandling var ett försök till att synkronisera kroppen och själen till 
att bli jaget. Genom leken kunde barnet fantisera att de hade fullständig kontroll över jaget. 
Författaren säger också att i leken fanns regler som barnet skulle rätta sig efter och det skulle 
vara lätt och obundet att rätta sig efter dessa. Leken skulle ske ur valet av fri vilja så att 
människan kände glädje i leken. Lek var ett sätt att vara ledig från arbetet. Leken hade flera 
betydelser och en var att det var ett rent nöje där man kunde fly från verkligheten och från 
våra avgränsningar i de många andra gällande aktiviteterna. Vuxna såg på leken som 
någonting som vi kan gå in i när vi ville gå ur vår utstakade verklighet som den vuxne levde i. 
Erikson sa att om den vuxne skulle se barns lekar som någonting viktigt var de tvungna att 
knyta den till teorier. Den teori som den vuxne brukade knyta till var att barn inte var 
speciella och att lekarna avspeglar detta. Erikson menade att leken var bra för barn så att de 
kunde bearbeta sina erfarenheter utifrån sin ålder, mognadsgrad och det miljön bidrog med. 
För att den vuxne skulle kunna bedöma barns lekar krävdes det att man observerade innehåll, 
formen och miljön i leken. Den autokosmiska leken startade med den egna kroppen så innan 
vi kan observera leken har den redan startat genom utforskande och upprepningar av 
kinestetiska sinnen. Leken i mikrosfären var oumbärlig när barnet måste reparera sina illa 
tilltygade känslor. I förskoleklassåldern delar barnet sin lekfullhet med andra i en makrosfär. 
Inlärandet av lekregler som är gällande med andra är viktigt så att barnet lär sig vad leken 
handlar om. Erikson pekade på att vuxna och barn lekte på olika villkor. Vuxenlek var 
rekreation, barnlek var ett sätt att handskas med upplevelser och skapa situationer så att man 
behärskade verkligheten. Att leka ut sina problem var den bästa och naturligaste metoden för 
självläkande. Erikson menade vidare att leken var en metod som barnet kunde använda sig av 
för att hjälpa sig själv. Det var viktigt att barnet stärkte sin jag- identitet i de tidiga åren så att 
de blev trygga individer som klarade av alla olika roller och miljöer som fanns i människans 
livsvärld. Förutsättningen för att få en bestående jag- identitet var tryggheten under varje steg 
i utvecklingen.  
 
 
2.1.3 Freud 
Freud (1994) menade att vuxna påverkade barn i deras lekar. Barn hade en önskan om att vara 
stora och göra det som vuxna gjorde. Detta visade sig i barns lekar genom att de upprepade de 
som de har upplevt. Enligt Imsen (2000) har Freud beskrivit människans socialisering av de 
biologiska drifterna genom de fem stadierna; orala, anala, falliska, latens och genitala. Imsen 
tolkar att Freud menade att det omedvetna själslivet så som tankar, önskningar och känslor 
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kom av fruktan att i våra drömmar bearbetas och att själslivet var aktivt var en viktig del av 
Freuds teori. Under en människas liv och när vi var i olika faser av vår utveckling har 
driftyttringar spelat en stor roll. I överjaget fanns våra normer, regler och samhällets 
bestämmelser som kunde jämföras med vårt samvete. Detet var våra drifter och det var där vi 
fick tillfredställelse av de biologiska drifterna. Jaget var enligt Imsens tolkning av Freuds teori 
det som förmedlade mellan detet och överjaget, alltså mellan behoven och förbuden och 
försökte att skapa en balans där emellan. Imsen (2000) skriver att Freud menade att allt hade 
en orsak och att det inte fanns några tillfälligheter i livet. Den tidiga genitala fasen var en del 
av jaget som utvecklar könsidentiteten. Barnet började identifiera sig med någon av 
föräldrarna. Överjaget utvecklades i den här fasen. Enligt Imsen sade Freud att man skulle se 
till helheten av människan. 
 
 
2.1.4 Vygotskij 
Strandberg (2006) skriver att Lev S Vygotskij såg människa och kultur som likvärdig. 
Relationen människa – kultur var ömsesidig och i ständig förändring. Redan från när barnen 
kröp till att de reste sig upp förändrades relationen till miljön runt omkring barnet i takt med 
att det utvecklades. I miljöer stötte man på kunskaper, värderingar, känslor, förväntningar och 
livsmönster. Strandberg menar på att Vygotskij ansåg att barnen förhöll sig kreativt till sin 
miljö och använde de delar som var meningsfulla för deras egen utveckling. Människan var 
född med en fantastisk hjärna som gjorde att vi kunde utveckla intellekt, läsförmåga och språk 
om vi blev erbjudna de möjligheterna och om de fanns tillgängliga för oss. Tillgång till lekar, 
att få vara delaktig, bidrog till lärande. De barn som lärde sig mindre upplevde att de inte har 
något att bidra med. Det gjorde det viktigt att barnen fick tillåtas att ta för sig och vara 
delaktiga. Däremot tyckte Vygotskij (1981) inte att lek bör definieras som lustfyllt, eftersom 
det inte alltid blir lustfyllt för barnet, speciellt i sportlekar som brukar uppstå vid 
förskoleåldern mot skolåldern. Han menade att lekar kunde ses som lustfyllt om resultatet 
gynnade barnet men att barnet kunde känna intensiv olustkänsla om det förlorar.  
 
Vygotskij (1981) ansåg att det uppstod speciella drifter och behov som var viktiga för barnets 
utveckling i förskoleåldern och som fick uttryckas genom leken. Barnet var i den här åldern 
spontant och ville att dess önskningar skulle uppfyllas direkt. Därför trodde Vygotskij att 
leken inte skulle finnas om barnet inte hade behovet av omedelbar uppfyllelse. Vygotskij 
menade också att det i lek uppstod en imaginär situation som klassas som ett indirekt 
kännetecken. Den imaginära situationen innehöll regler som inte skapats i förväg utan uppstod 
under lekens gång och utifrån den imaginära situationen. Om ett barn lekte att denne var en 
moder kom beteenderegler därefter om hur en moder betedde sig. Leken föll därmed samman 
med verkligheten. Vygotskij menade att en imaginär situation inte var någon tillfällighet hos 
barnet utan att det var ett första steg i barnets frigörelse från en situations begränsning. 
Eftersom lek var förknippad med lust gjorde barnet vad som föll det in. Barnet laborerade 
spontant med verkligheten genom leken. Vygotskij skriver också att barnet genom leken alltid 
befann sig över sin egentliga nivå.  
 

Relationen mellan utveckling och lek kan jämföras med relationen mellan utveckling och 
undervisning, men leken bildar bakgrunden till en förändring av behov och medvetande på 
ett mycket vidare sätt. Leken är källan till utveckling och skapar den potentiella 
utvecklingszonen. Handling i den imaginära sfären, i en imaginär situation, skapandet av 
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villkorliga motiv – allt uppträder i leken och den till den högsta nivån på 
förskoleutvecklingen. (Vygotskij, 1981, s. 196) 

 
Lindqvist (1999) skriver att Vygotskij slog fast att utveckling alltid måste komma före 
undervisning eftersom utvecklingen var en förutsättning för undervisning. Barnets aktuella 
utvecklingsnivå var den första nivån där man var tvungen att upptäcka rätt relation mellan 
barnets utvecklingsgång och möjligheterna att undervisa det i varje konkret fall. Den första 
utvecklingsnivån innebar barnets psykiska funktionsutvecklingsnivå, vilket var ett resultat av 
en utveckling som redan fanns hos barnet. Genom tester av barnets egentliga intellektuella 
ålder kunde man se vilken som var barnets närmaste utvecklingsnivå.  
 

Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra på egen hand. 
Den närmaste utvecklingszonen hjälper oss att bestämma barnets morgondag, det 
dynamiska tillståndet i dess utveckling, och ta i beaktande inte bara den mognad det redan 
uppnått utan även den som är i vardande. (Lindqvist, 1999, s. 271) 

 
Lindqvist (1999) skriver att Vygotskij menade att undervisning var lika med utveckling och 
kunde förklaras bäst genom att jämföra barnets utveckling med den vuxnes.  
 
 
2.1.5 Gardner  
Gardner (1992) skrev om barn i sexårsåldern som fullvärdiga symboliska varelser eftersom de 
vid den här åldern kunde behärska många olika symboler och symbolsystem. Samtidigt hade 
barnen vid den här åldern lärt sig att behärska ett naturligt språk som visade sig genom att 
sexåringen kunde göra vad den blev tillsagd, skämta, berätta sagor och bygga ut sin 
uppfattning av den sociala och fysiska världen. Gardner menade att kunskap i stort kom till 
barnen genom kroppsspråk och i de tidiga barnaåren har det visat sig att konstruktion och 
skapande varit av stor betydelse för att tillägna sig kunskaper. Gardner slog fast att låtsaslekar 
och regellekar i olika utformningar var favoritsysselsättningar över hela världen. Det var 
ytterst betydelsefullt med de olika sammanhangen som medförde symbolisk förståelse så som 
lekar, ritualer och social samverkan. Gardner skrev att de tidiga barnaåren bestod av 
symboliska lekar. Barnen bearbetade det de gjorde i verkligheten genom sina lekar och 
återskapade händelser genom lek och i drömmar. Gardner menade att barns lekar ofta togs för 
givna eftersom det förväntades av barn att de skulle leka och att de i de tidiga åren passerade 
en milstolpe i livet. Vid nästa steg började barnen fantisera och kunde fantisera om overkliga 
världar samtidigt som de fortsatte arbeta på sin vad Gardner kallade fantiseringsförmåga. Han 
ansåg också att perioden mellan två och omkring sex års ålder var en fascinerande period i en 
människas utveckling och han menade att det mellan de här åren fanns något som inte 
återkom vid andra perioder i livet. Gardner (1992) är mycket kritisk till att barnet skulle gå i 
skolan varje dag och menade att den riktiga världen fanns i vår omvärld. Han jämförde den 
traditionella skolundervisningen med lärare och oengagerade barn med ett museum där barnen 
hade utställningar av egna skapelser och aktiviteter som motiverade barnen. Gardner ansåg att 
meningsfull inlärning och grundläggande färdigheter i läsning, räkning och skrivning skedde 
bäst i hela miljöer där budskapen om inlärning och arbete var uppenbara och inbjudande. Han 
fortsatte med att elever i alla åldrar som var nybörjare behövde en period av att upptäcka 
innan de kunde ta till sig av mer formella inlärningsmiljöer. Han skrev också att barn övade 
exempelvis matematik genom olika praktiska och meningsfulla aktiviteter som att handla till 
ett kalas eller vara med vid matlagning. Det är, menade Gardner, tillvägagångssätt för att få 
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barn fascinerade av siffror. Han tyckte också att barn skulle få experimentera sig fram i sitt 
kunskapssökande. Gardner (1986) ansåg att barnen i skolåldern hade lärt sig att skilja på sig 
själv och andra. De hade uppnått en grund för social mognad. Det gick upp för barnen att de 
var en egen individ med egna behov och fick lättare att anpassa sig till andra. Barnen började 
förstå vad ömsesidighet var och att om man betedde sig väl blev man behandlad på samma 
sätt. Gardner (1986) menade på att barnen i tidiga skolåldern var tacksamma över att lära sig 
nya saker och att främsta vägen till självkännedom var att försöka åstadkomma resultat. Det 
fanns även en rädsla över att vara otillräcklig.  
  
 
 
2.2 Tidigare forskning 
 
 
2.2.1 Lärande och kunskap 
Alerby (2003) anser att hela kunskapen måste åka runt i kroppen för att bli äkta kunskap. Vi 
får erfarenheter genom att använda oss av alla våra sinnen. Jernström (2001) säger att det är 
människans egen vilja som är avgörande om vi ska lära oss och då står vi även själva i det 
avgörande lärandeögonblicket. Även hon menar att den totala lärandesituationen sker genom 
alla sinnen och med hela kroppen. Gustavsson (2002) hävdar att utgångspunkten är vår egen 
identitet, tillit och trygghet som ligger i grunden när vi möter det okända. Därmed vidgas vår 
bild av världen. Han menar att vårt sätt att förstå eller känna det vi undersöker och utför alltid 
är beroende av tidigare erfarenheter. Lenz Taguchi (2005) menar att i en meningsskapande 
och lärande process får barnen sina kunskaper genom att använda ögat, hjärnan och handen. 
Handen omsätter hjärnan och ögats bilder så att det blir till barnets egen kunskap.  Hon säger 
också att fantasin och kunskapen håller ihop. Alerby (2003) beskriver vidare hur de gamla 
erfarenheterna blandas med de nya och blir till kunskap. Allt är ett komplext nätverk som 
måste ses som en helhetssyn, där allting hänger ihop. Men för att det ska ske ett lärande måste 
man få tillfälle att närma sig det som man ska lära sig, enskilt eller i grupp. Alerby uttrycker 
att vi får vår kunskap genom vår kropp när vi upptäcker världen. 
 
Sommer (2005) menar att när det gäller att få ny kunskap genom imitation, så säger han att 
barn i samma åldrar som har starkast inverkan på varandra. Jernström (2001) poängterar att 
lärandet inte enbart sker genom imitation utan att lärlingen först måste ha tillåtelse att 
utforska, experimentera och utveckla det som de har observerat och på så sätt göra allt till sin 
egen lärandeprocess. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2006) hör lust, lek och lärande 
ihop. Det är bevisat att det är ett bra sätt att tillägna sig kunskaper på. Där har förskoleklassen 
en viktig roll för barnen. 
 
Enligt Molander (1997) finns kunskapen hos hela människan i världen tillsammans med andra 
människor och i kommunikationen med andra. Han menar att en av våra drifter till att lära är i 
konkurrensen med andra och att vi har en strävan efter en bättre och bättre verksamhet. Man 
lär sig utifrån strävan efter bättre verksamhet och för att sedan kunna upprätthålla den. 
Världen delar sig inte i teoretiker och praktiker utan det är olika praktiska verksamheter. 
Vidare påpekar Molander att övning inte bara ger färdigheter utan också förståelse för 
innebörden av teorin. Förutsättningar för att få kunskap är att man är uppmärksam i sin 
närvaro. Gustavsson (2002) hävdar att människan ständigt förändrar sina kunskaper genom att 



 

9 

hon lär sig nya saker och får nya perspektiv på tillvaron. Människan vill uppnå ett mål med 
sitt arbete som har ett syfte och en mening. Gustavsson påpekar att det finns flera teorier om 
att lärandet sker i de verksamheter där kunskapen används och utövas. Lärande och kunskap 
är helt bundna till varandra. Han säger att det finns två olika kunskaper, en är den vi i 
gemenskap med andra är en del av och den andra är knuten till konkreta situationer som vi 
befinner oss i. Enligt Gustavsson har vi en mycket gammal skolpolitik och pedagogiska 
motsättningar men med nya förtecken som vi står inför.   
 
Skolverkets (1998) syn på kunskap är att man får den genom lärandet som sker genom olika 
sammanhang och sätt med andra människor och miljöer. Kunskap pågår ständigt som en aktiv 
process och den ses i olika former så som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Liberg 
(2008) påpekar att alla barn är olika och lär sig på olika sätt. Lärandet sker alltid i ett 
sammanhang, där vi lär i samspel med andra och det är där språket blir till. Skolverket (1998) 
lyfter också fram att lärandet är en del av sammanhangen. När man ska nå till målet av vad 
som ska läras, finns där också ett sammanhang för att lära. Man måste få pröva det som man 
ska lära sig genom att uttrycka eller använda det. Med ett sådant synsätt på kunskap och 
lärande förstår man att barnet utvecklas tillsammans med andra människor. Man ser ett 
nyfiket och resursrikt barn som har lust att lära. Pedagogen gör barnet till en medskapare av 
kunskap. Diderichsen, Raböl Hansen och Thyssen (1994) hävdar att utifrån leken vaknar 
intresset för tillexempel föremålet och genom föremålet utvecklar barnen ett intresse för 
kunskap och då får det produktiva tänkandet ett värde för barnet. När fantasi och 
symbolfunktion är utvecklad får barnet ett intresse av problemlösning, begrepp och problem. 
Även Lenz Taguchi (2005) har uppfattningen att kunskap får man genom kommunikation, 
samspel med andra människor och dessa uttrycker vi genom språk eller andra uttrycksformer. 
Pedagogens uppgift är att hjälpa och stödja barnet när de utvecklar och förändra sin kunskap 
och förståelse i sitt reflektionsarbete. Hon tycker att pedagogisk dokumentation är ett verktyg 
som ger oss en förståelse av vår kunskap.  
 
Enligt Skolverket (2003) är det viktigt att ta elevernas erfarenheter på allvar och även tillföra 
nya erfarenheter och upplevelser. Eleverna måste få tillgång till sociala sammanhang där 
kunskap är meningsfulla i problemlösning och i kommunikation. Det ska finnas balans i 
kombination mellan teoretiska och praktiska kunskapsformer. Dahlberg och Lenz Taguchi 
(1996) beskriver att en grundförutsättning för en pedagogisk interaktion mellan barn och 
vuxna innebär respekt och självkänsla som leder oss fram till det forskande barnet och den 
forskande pedagogen. Det kultur- och kunskapsskapande barnet betyder att barnet är en aktiv 
skapare av sin egen kunskap och sin egna och sina medmänniskors gemensamma kultur. Det 
leder till att barnet blir ett förmöget och kompetent barn, ett nyfiket barn som är fyllt av lust 
och kreativitet och som längtar efter utmaningar och att upptäcka omvärlden. 
 
 
2.2.2 Lek 
 
2.2.2.1 Vikten av lek 
Enligt Welén (2003) är lek ett begrepp som är relativt diffust, men att lek kan ses som ett 
redskap för lärandeprocessen och förberedelse inför vuxenlivet. Knutsdotter Olofsson (1992) 
anser att leken är motsatsen till krav på prestation och att leken leder till kompetens hos 
barnen. Hos skolbarn kan en lek pågå under en längre period och bli lika avancerad som om 
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det vore på riktigt. Genom leken försöker barnen bearbeta livet och allt som händer runt 
omkring dem. Den som tror att lek är bara lek har fel. Diderichsen m.fl. (1994) menar också 
att leken kan vara en reproduktion av en upplevelse. Vidare påpekar Knutsdotter Olofsson 
(1992) att barn leker sig igenom händelser i livet som de försöker att förstå. Föräldrar och 
andra vuxna kan hjälpa barnet att förstå genom att erbjuda dem en lekstimulerande miljö. Det 
är vi vuxna som påverkar barnen genom att vi ger dem ett redskap att hantera livets 
krångligheter. 
 
Knutsdotter Olofsson (1992) hävdar att förskolans lekinnehåll är av god nytta när barnet 
sedan kommer till skolans värld då barnen skapar inre bilder och föreställningar av lärarens 
ord. Författaren anser att många vuxna inte förstår att barn behöver reflektera de erhållna 
kunskaper som barnen fått genom leken för att skapa en balans. Vi måste förstå att pedagogik 
är att kunna möta barnen i leken och inte att ett plus ett blir två. Lenz Taguchi (2005) förklarar 
att pedagogen kan rikta leken mot olika objekt så att det skapar förutsättningar till aktiva 
kommunikationer hos barnen, då sker ett lärande. Det är viktigt att låta barnen vara ledare i 
leken och lärandet. Detta objekt uppfattas av barnen på många olika sätt, så denna variation 
kan barn och pedagoger reflektera kring. 
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att barn måste hålla många bollar i 
luften för att inte bli utesluten av de andra barnen i leken. Det innebär att barnen måste 
utveckla simultankapacitet i sitt medvetande eftersom det ställs krav på barn i leken. 
Författarna menar på att lek framstår som meningsskapande för barnet, det vill säga att hela 
barnets värld och erfarenheter kommer fram. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
menar att den kultur barn skapar via leken bygger på interaktion, samlärande och delaktighet. 
Genom leken lär barn tillsammans med varandra och det innebär att barn både utövar makt 
och praktiserar demokrati. Författarna menar att barnen kan bestämma vem de vill leka med 
och vad de ska leka, samtidigt som de är medvetna om att de inte kan bestämma åt sin 
lekkamrat. Det är väldigt viktigt för barnen att leken sker på ett ömsesidigt sätt och att 
turtagning existerar mellan dem och kamraterna när gemensamma beslut fattas.   
 
Enligt Hwang och Nilsson (2003) betyder lek något som är frivilligt, på låtsas och lustbetonat. 
Leken är betydelsefull både socialt och psykologiskt och har ett egenvärde. Leken är barnens 
värld där de får möjlighet att bearbeta sin omvärld och får kunskaper om den. Leken lär 
barnen att hantera konflikter, relationer och problem. Enligt Skolverkets rapport (1998) 
utvecklar barnen genom leken de sociala, motoriska, känslomässiga och intellektuella 
förmågorna. Leken är barnens centrala liv där de kan erövra sin omvärld. Skolverkets rapport 
visar också att barnen utforskar sin omvärld, bearbetar intryck, erfarenheter och 
kommunicerar i leken. 
 
Hwang och Nilsson (2003) menar vidare att barnen utvecklar identiteten, självkänslan, 
fantasin, de kroppsliga funktionerna och den kommunikativa förmågan genom leken. Både 
fin- och grovmotoriken övas när barn leker. Hwang och Nilsson skiljer på olika typer av 
lekar; ensamlek där barnen leker för sig själva, åskådarlek där barnen tittar på när andra barn 
leker samt pararellek där barnen leker ungefär samma saker men bredvid varandra och utan 
samspel. Associationslek är då barnen samspelar med varandra och använder samma leksaker 
utan att det ser ut som att de leker samma lek. Samarbetslek är då barnen leker tillsammans 
och det finns en ömsesidighet med i leken. Hwang och Nilssons tanke med den här 
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uppdelningen är att det går att utläsa en mognadsutveckling där tvååringarna leker åskådarlek 
medan associationslek och samarbetslek blir vanliga i femårsåldern. De delar också upp olika 
typer av lek; sinneslek, funktionslek, symbollek, tillsammanslek, rollek, konstruktionslek och 
regellek. De här olika typerna av lekar sträcker sig från spädbarnsåldern fram till femårsåldern 
allt eftersom barnen utvecklas. Författarna anser att det är viktigt att tillföra nytt material 
anpassat efter barnens mognad. 
 
Diderichsen m.fl. (1994) säger att leken övergår från en idé till en skapande process, vilket är 
själva leken. Leka med den färdiga produkten som till exempel vid ett kojbygge är inte det 
huvudsakliga. När eleven har utvecklat sin fantasi och fabuleringsförmåga genom leken så 
börjar man se dessa i andra uttrycksformer än i lek. 
 
Riley och Jones (2007) menar att fördelarna barnen får genom lek är många. Mycket av det 
sociala i livet utövas, men även att barnens språkliga färdigheter tränas genom lek. 
Diderichsen m.fl. (1994) menar vidare att leken spelar en viktig roll i barnens utveckling. 
Barnen har ett stort lekbehov, bara för att man fyllt 6 år blir inte leken betydelselös. När 
barnen utvecklat sitt tänkande och tillägnat sig nya uttrycksmedel så avtar lekens funktion. 
Författarna skiljer på lärande barn och lekande barn. Barnet går från att vara det lekande 
barnet till att bli det lärande barnet och det kännetecknas av att barnen orkar sitta stilla en 
längre stund och bara använda sitt huvud och inte hela kroppen. 6- åringarna utvecklar och 
blir medvetna om deras språkliga färdigheter, fantasin samt kreativt och symboliskt tänkande 
genom leken. 
 

Barnets förmåga att exempelvis tillägna sig skriftspråket och matematiska tecken och 
begrepp är beroende av denna allmänna kognitiva funktion. Därför är det också så viktigt 
för barnets intellektuella utveckling att det får lov att leka ”färdigt”. Därmed menas att de 
viktiga intellektuella funktioner, som utgör grunden för barnets senare utveckling, måste få 
lov att utvecklas helt. (Diderichsen m.fl.  1994,s.54) 

 
Tsao (2002) menar att leken inte bara handlar om glädje utan att det finns en djupare mening 
bakom lekfulla aktiviteter. Författaren har uppfattningen att barn lär sig genom lek och att 
leken främjar hälsosam utveckling i alla områden så som uppfattningsförmågan, 
språkutvecklingen, sociala, emotionella behoven och så utvecklar barnen 
problemlösningsfärdigheterna.  
 

Children need to gain firsthand experience to construct knowledge, develop abstract 
thinking, and generalize their knowledge to new situations. Play is a means by which a 
teacher may attract children's attention to new ideas and concepts. Educators often think of 
learning as accompanied by adult guidance and expectations. Play is voluntary activity that 
is dependent upon and respectful of individual children's learning place, and children at play 
are intrinsically motivated to learn.  
(Tsao, 2002,  
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200207/ai_n9147500/pg_4?tag=artBody;col
1 081201) 
 

Varför inte låta barnen leka? säger Tsao (2002) 
 
 
 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200207/ai_n9147500/pg_4?tag=artBody;col1�
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200207/ai_n9147500/pg_4?tag=artBody;col1�
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2.2.2.2 Synen på lekens användning 
Knutsdotter Olofsson (1992) förklarar att man ser leken på olika sätt beroende på om man 
uppfattar leksignalerna inifrån eller utifrån. Ser man leken utifrån kan den misstolkas 
beroende på vad leken innehåller medan den kan ge positiva känslor om man ser den på rätt 
sätt, till exempel om man leker krig.  
 
Skolverket (1998) menar att vid konflikter i leken kan läraren gå in i leken och visa 
lekreglerna, det vill säga hur man går in och ur en lek. Hwang och Nilsson (2003) beskriver 
att regelleken är något som framträder när barnen närmar sig skolåldern och är en viktig del 
av socialisationen. Barnen börjar med att anpassa regler efter sina egna behov för att längre 
fram göra reglerna viktiga i sig, på så sätt att de inte får brytas. Senare uppfattar barnen regler 
som användbara redskap för ett fungerande samspel. Hwang och Nilsson betonar att olika 
former av lek överlappar varandra.  
 
Welén (2003) anser att leken är ett pedagogiskt förhållningssätt eftersom pedagogen kan 
uppmuntra, stimulera och utmana barnens lek så att den utvecklas. Enligt Skolverket (1998) 
kan man på lekfulla sätt få barnen att upptäcka matematiken genom att sortera, antal, ordna, 
jämföra storlek, uppfatta och uttrycka tal, volym, längd, mönster och former. Skolverket 
skriver att genom samspelet i leken utvecklar barnen sin sociala kompetens och även sitt 
talspråk. 
 
Även Sandberg (2002) menar att vuxna kan stimulera barns lekar till utveckling och 
delaktighet genom att ge barnen tid, uppmuntran och en stimulerande lekmiljö. Varför det är 
så viktigt att ge tid till barnens lekar förklarar Sandberg med egna ord: ”Lek är barns liv och 
genom lek får de erfarenheter - lek är mer än en fritidsysselsättning för barn. Lek är en 
kunskapsbank.” (Sandberg, 2002, s. 74) 
 
Tsao (2002) summerar att de flesta teorier håller med om att leken bidrar till barns utveckling. 
Om man vet vad forskning säger om lek och vad barnen lär sig genom lek tycker Riley och 
Jones (2007) att lärare och föräldrar kan få hjälp med hur de kan ordna lämpliga 
lekmöjligheter för barn. För att skapa en miljö för barnen där de kan utvecklas måste de vuxna 
observera barnens behov och försöka uppfylla de behoven.  
 

While some adults dismiss play as mere fun, much growth and development occurs during 
playtimes. As children play, they gain knowledge of the world and an understanding of their 
place in it. Although play may differ generally for girls and boys, it offers both genders 
opportunities to test and refine their developing social, language, and physical skills, which 
leads not only to academic achievement but also to a lifetime of success. Thus, play does 
benefit children.                             (Riley & Jones, 2007, 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200710/ai_n21100551/pg_6?tag=artBody;co
l1 081201) 

 
Goldhaber (1994) menar att om synen på lek skulle bli mer seriös så skulle man påverka 
andras syn på leken till det positivare. Om leken ska bli värdefull i förskolans läroplan krävs 
det att lekens värde och roll blir bemött med ansvar och då blir den en pedagogisk säkerhet. 
 
 
 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200710/ai_n21100551/pg_6?tag=artBody;col1�
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200710/ai_n21100551/pg_6?tag=artBody;col1�
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2.2.3 Förskoleklass – förskolepedagogik eller skolpedagogik? 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2006) måste alla kommuner bereda plats till 6-
åringarna, men som vårdnadshavare har man rätt att tacka nej till förskoleklass. De poängterar 
vidare att det i förskoleklassen smälter samman två kulturer och blir en verksamhet som ska 
bilda en bro mellan två främmande världar och förbereda barnen inför skolstart. 
Förskolepedagogiken ska råda och förhoppningsvis påverka den obligatoriska skolan, där 
många yrkesgrupper ska mötas. För förskollärarna är det inte alltid så enkelt med hinder och 
barriärer som ska rivas. Den nya skolformen har krav och förväntningar från många håll på 
förskoleklassens innehåll. Enligt Sundström (2008) säger Pramling Samuelsson att det behövs 
väldigt kompetenta pedagoger som medvetet använder lek och lärande och på det sättet 
utveckla förskolepedagogiken som finns i dag. Övergången mellan förskola och skola har alla 
yttre förutsättningar och där övergången fungerar bra tar skolan vara på de tidigare 
erfarenheter som eleven har med sig och i de sämre fungerande övergångarna tar man inte 
vara på erfarenheterna. Skolverket (1998) påpekar att det krävs ett integrerat arbetssätt där 
man utgår ifrån barnets intressen, erfarenheter och kunskaper.  
 

All pedagogisk verksamhet som syftar till att fostra och stödja barns och ungdomars 
utveckling och lärande skall integreras och ses som en helhet. Det är därför nödvändigt med 
en samsyn mellan förskola och skola … Skolan är mottagare av barn som är vana vid 
förskolans sätt att arbeta. Därmed är det angeläget att skolans och förskolans pedagogik 
utvecklas och närmas till varandra utifrån ett gemensamt pedagogiskt synsätt. (Skolverket, 
1998, s. 51) 
 

Pramling Samuelsson (2008) skriver om förskoleklassen som problem eller möjlighet. 
Förskoleklassen har en osäker framtid. Nu blir det två övergångar för barnet istället för en 
som tidigare, vilket medför att samverkan mellan förskola och skola kompliceras. Pramling 
Samuelsson skriver vidare att förskoleklassen har blivit dubbelt så skolinriktad där man 
sysslar med skolämnen och organiserar sig som skolan. Hon är kritisk till vad som har skett 
med leken i förskoleklassen. Hon vill gärna se förskoleklassens möjligheter istället för 
problem eftersom förskoleklassen har flyttat in till skolan för att stanna där. Många frågor 
kommer i förgrunden och en av dem är undervisning kontra pedagogisk verksamhet där barn 
lär. Pramling Samuelsson funderar kring ordet undervisning, i förskolan kämpar vi mot 
begreppet undervisning eftersom det där bedrivs en pedagogisk undervisning. I 
förskoleklassen hade man kunnat fundera över ett nytt sätt att få förståelse som ligger till 
grund för skriftspråket eller att räkna, det kan ge mötet mellan förskola och skola nya 
möjligheter. För att kunskap ska utvecklas måste idéer varieras för att bli synliga. 
Förskoleklassen som ligger mellan förskola och skola borde bli en mötesplats för oändliga 
möjligheter för barnen. Pramling Samuelsson tycker att man ska se till barnens intresse och 
engagemang som utgångspunkt i både innehåll och pedagogik i förskoleklassen. Först då kan 
man se möjligheter, oavsett om förskoleklassen finns kvar eller inte, om det ska heta skola 
eller förskola eller om det är en obligatorisk skolform eller ej.  
 
Liberg (2008) säger att det är ett informellt lärande i förskola och förskoleklass medan det är 
formellt lärande i skolan. I förskolan och förskoleklass läggs grunden för det livslånga 
lärandet. Liberg menar att det som barn lär sig i förskoleklass inte ses som intressant för 
lärarna i årskurs ett. I förskolan och förskoleklassen finns alla möjligheter till att leka sig till 
inlärning. Lenz Taguchi (2005) säger också att i skolans värld ser man inte på leken på samma 
självklara pedagogik som i förskolan. I barns liv och meningsskapande är leken en viktig del. 
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Diderichsen m.fl. (1994) belyser att för att barnen ska kunna lära sig skriftspråket krävs det att 
de har förståelse för språket, vilket de tränar i leken genom samtal. Leken i undervisningen är 
en biprodukt och lärandet är målet. Undervisningen bör bygga vidare på det som eleven har 
lärt sig genom leken, så som fantasi, kreativitet och symbolförståelse.  
 
Enligt Skolverket (2003) är det viktigt att eleverna under de första skolåren känner att de 
duger, att de bygger upp självtilliten och därmed stärker elevens självförtroende. Enligt 
Diderichsen m.fl. (1994) vill 6-åringen veta varför och förstå vuxna. De är även känsliga och 
behöver bli bekräftade att de kan. 
 

6-åringen är inte bara den lilla snusförnuftiga och fundersamma unge, nyfiken och vetgirig, 
som vi hittills beskrivit. 6 åringen är också - och kanske mest av allt – ett riktigt lekande 
barn. (Diderichsen m.fl. 1994, s. 41) 
 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att vinsterna skulle kunna bli stora om vi utnyttjar leken 
mer i skolan. Genom leken kommer kunskapen till skänks. Om undervisningen i skolan ska 
vara god krävs det att läraren och eleverna behärskar lekreglerna; samförstånd, ömsesidighet 
och turtagande. Klarar både lärarna och eleverna av det går det att växla i undervisningen med 
lärarledda lektioner och att eleven själv hämtar kunskap genom eget tänkande. På samma sätt 
som de gör när de leker, då de själva tänker och påverkar innehållet. Läraren bör satsa på att 
utveckla lek- och konstpedagogik i förskola och skola eftersom det är botemedlet för 
missgynnade barn. Att sätta dem in i skolans värld tidigare är inte rätt lösning. Enligt 
Knutsdotter Olofsson har naturen utrustat oss med en egen pedagogik, det vill säga leken och 
det ligger i oss alla vuxnas ansvar att alla barn får leka.  
 
Vidare påpekar Liberg (2008) att vuxna är dåliga på att ta tillvara på barnens språklekar, 
vuxna är tråkiga i barnens sällskap och de tar inte tillvara på de tillfälligheter som ges. De 
vuxna tjatar hellre på barnen istället för att utnyttja tillfälligheterna att språkleka med barnen. 
Sandberg (2002) beskriver att vuxnas syn och uppfattning om lek grundar sig i den vuxnes 
tidigare erfarenheter av lek. Sandberg har uppfattningen att leken följer människan genom 
hela livet. Vidare påpekar författaren att det är viktigt för barns utveckling att de får möta 
lekfulla vuxna. “To meet playful adults that have time for play, that are spontaneous, have 
humour and give expression for the joy of living is valuable for children, since play is an 
important part of child development.” (Sandberg, 2002, s. 89) Enligt Sommer (2005) bottnar 
föräldrarnas egna sociala och personliga bakgrund i de värderingar som de lägger i den kultur 
som omsorgsgivaren låter sig inspireras och lockas av. Även Bergem (2000) pekar på att alla 
föräldrars värderingar och förväntningar på skolan bottnar i deras egen uppfostran av sina 
barn. Föräldrar har olika syn på hur skolan ska arbeta men är eniga om att de praktiska 
färdigheterna bör få stor betydelse i de lägsta klassnivåerna. 
 
Liberg (2008) säger också att förskoleklassen helt enkelt blir årskurs ett ifall den börjar 
tillhöra det obligatoriska skolväsendet. Då finns det risk att det traditionella inlärningssättet 
också flyttar med. Förskoleklassen är tänkt att vara en mjukstart inför riktiga skolan. Enligt 
Sandström (2008) säger Pramling Samuelsson att länken mellan lek och lärande kan bli dålig 
om pedagogen styr för mycket och lärandet tar överhand. Barnen måste vara medvetna om sitt 
eget lärande annars finns det en risk i att barnet tappar motivationen och intresset för det som 
de ska lära sig. 
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Bottini och Grossman (2005) förklarar att det finns skillnaderna på olika verksamheter. Där 
man ger en central plats för lärande i verksamheten har eleverna möjligheter att arbeta med 
varandra genom valmöjligheter och aktiviteter där de kan använda kroppen. Genom detta sätt 
blir de medvetna och delaktiga i sin egna lärande process. Det traditionella klassrummet 
kräver att eleverna är tysta och sitter stilla vid sina bänkar nästan hela dagen vilket kanske 
också motverkar elevernas aktiva engagemang i sitt lärande. Det finns förväntningar på att 
eleverna ska ta ansvar för sitt uppträdande och detta leder till att eleverna inte tycker att det är 
så roligt att gå till skolan. 
 

It was not until I actually compared these two classrooms that I could see the difference 
between a classroom that utilizes learning centers, and one that does not. Learning centers 
not only provide children with opportunities to explore, experiment, and construct their own 
knowledge, they also provide opportunities for movement, socialization, choice making, 
responsibility, and problem solving. These are all substantial benefits that I would hesitate 
to forego, as I believe this type of setting is most conducive to a child's learning and 
development - as a whole child. This is an outstanding example of undergraduate work. 
(Bottini & Grossman, 2005,  
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200501/ai_n13643984/pg_5?tag=artBody;co
l1 081201) 

 
Patton och Mercer (1996) påpekar också att skillnaden på förskola och skola märks tydligt när 
man går in i ett traditionellt klassrum där möjligheterna för barninspirerad inlärning knappast 
existerar. Barnen startar oftast leken och lek är någonting centralt i förskolan medan det i 
förstaklass blir en övergång till en arbetsmiljö. Det verkar som att lärare tror att barnen på det 
korta avståndet mellan förskola och skola magiskt förvandlas till lärljungar som inte längre 
behöver en lekfull miljö. Patton och Mercer beskriver hur lärare känner sig pressade över att 
barn ska kunna läsa när de slutar förstaklass men författarna tror att man kan kombinera lek 
och lärande. 
 
 
2.2.4 Förskollärare 
Bottini och Grossman (2005) tycker att alla lärare bör lägga in en stund under dagen då 
eleverna få röra på sig, göra egna val och aktiviteter där eleverna kan bli delaktiga i sitt 
lärande och inte bara använda sig av den klassiska klassrumsmetoden. Patton och Mercer 
(1996) anser att det går att kombinera lek med läs- och skrivinlärning, de tycker inte att det 
bara ska handla om den sista kvarten på dagen utan göra så att det inkluderas i de vanliga 
lektionerna. Bottini och Grossman (2005) lyfter fram att eleverna bör få tillåtelse till samtal 
med bänkkamraten för socialisationen skull och då kanske eleverna orkar lyssna när de får 
direkta instruktioner. Bottini och Grossman tror att dessa ändringar i klassrummet är till fördel 
för både elever och lärare. 
 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2006) ska pedagogen genom dokumentation och 
reflektion synliggöra sina egna och sina kollegors förhållningssätt. Det kan ske genom att 
ställa olika frågor som förknippas med skolan. Bergem (2000) anser att läraren själv måste 
förhålla sig till de förväntningar som ställs på läraren i förhållandet till föräldrar, elever, 
kollegor eller läroplanens krav. Vilken ställning en lärare ska ta finns det inget rätt svar på. 
Olsson (2004) menar att det rör sig om yrkesmässig säkerhet när man använder sig av det man 
tror på, står för och att detta syns i det personliga arbetssättet.  

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200501/ai_n13643984/pg_5?tag=artBody;col1�
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200501/ai_n13643984/pg_5?tag=artBody;col1�
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Enligt Broström (1989) vill sexåringar tillägna sig nya kunskaper men de har inte förmågan 
till varaktig målinriktad uppmärksamhet, eftersom den förmågan fortfarande är under 
utveckling. Därför behöver de en professionell pedagog som uppskattar och uppmuntrar 
barnens egna färdigheter och handlingar. Först då sker ett lärande. Pedagogen måste finna en 
balans mellan att styra och följa barnet i sin kunskapssökande process. Diderichsen, m.fl. 
(1994) påpekar att 6-åringen är väldigt produktiv och kreativ men detta kommer att avta om 
det inte finns aktiva pedagoger som hjälper barnet att bevara och vidareutveckla barnet. Det är 
svårt för barnet att vidareutveckla leken om man låter lek och lärande flyta ihop. Det psykiska 
materialet ska bildas i leken och då måste de leka på ett sådant sätt att det bildas. Eriksen 
Hagtvet (2004) menar att för att lärande inte ska bli arbete krävs det att pedagogen är 
uppmärksam och engagerad i lekens villkor och är med att utveckla leken. När pedagogen är 
aktiv i leken kan barnen inspireras och utvecklas till exempel i skriftspråket.  
 
 
 
2.3 Förankring i styrdokument 
 
 
Enligt Skolverket (2006) står det i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet att leken är en viktig del i det aktiva lärandet för att 
eleverna ska få nya kunskaper och då särskilt under de tidiga skolåren. 
 
Svensk författningssamling (1985) talar om hur viktigt samarbetet mellan hem och skola är. 
 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
(Svensk författningssamling, 1985, 1 kap, 2§.) 

 
Skolverket (2006) har en grundsyn på elever, kunskap och lärande. 
 

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i 
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (Skolverket, 
2006, s. 9) 

 
Det står även i Skolverket (2006) att läraren ska ge eleverna möjligheter till olika 
arbetsformer och dessa ska vara varierande och balanserade i sin sammansättning. Enligt 
Skolverket ska man sträva efter att det ska finnas en ömsesidig balans mellan det pedagogiska 
synsätten i förskoleklass och skola, då detta kan bidra till att utöka elevernas utveckling och 
lärande. ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 
vilja och lust att lära.” (Skolverket, 2006, s. 7). Vidare slår Skolverket fast att olika former av 
kunskap kommer i uttryck i fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet när de samspelar med 
varandra. Skolverket säger även att skolan ska förbereda eleverna så att de kan leva och verka 
i vårt samhälle och detta genom att överföra grundläggande värden och de gemensamma 
ramarna som behövs i samhället.  
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3 Metod 
 
Vårt syfte är att ta reda på förskollärarnas och föräldrarnas syn på lekens betydelse för 
lärandet i förskoleklass. Vi vill också undersöka om det går att utläsa en skillnad mellan 
förskollärarnas och föräldrarnas syn på lekens betydelse för lärandet. Vi har valt att dela upp 
metoderna i vår redovisning för att ge en tydlig bild av dem. 
 
Enligt Hartman (1998) är hermeneutisk vetenskapsteori uppbyggd på tre viktiga teorier. 
Hermeneutiken är grunden i en kvalitativ undersökning. Hermeneutiken är att undersöka 
objektet, individens livsvärld och hur vi ska få en förståelse för den genom teorier. Genom 
tolkningen som man skaffar sig får man en förståelse för individens livsvärld. Alltså vill man 
med denna teori förstå människor genom olika föreställningar om världen som utgör dennes 
livsvärld. Därmed undersöker man vad människan har för föreställningar om världen och inte 
hur det ser ut på riktigt. Sanningen i en hermeneutisk teori är en relativistisk sanning beroende 
på vår egen livsvärld som inte kan tas bort helt. När vi gör vår tolkning måste vi förklara våra 
metoder och då kan vi använda oss av ”hermeneutiska cirkeln”. Det betyder att när vi tolkar 
oss till förståelse krävs det att vi har förkunskaper om beteende som vi ska tolka och genom 
tolkningen blir beteendet meningsfullt. 
 
 
 
3.1 Val av undersökningsmetoder 
 
 
3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ 
Enligt Trost (2005) bygger kvantitativa data på siffror och urvalet bygger på slumpmässiga 
och stora urval medans kvalitativa data bygger på små urval som man inte kan se som 
representativa för befolkningen. Han säger också att det ofta är en hög grad av strukturering i 
de kvantitativa metoderna och en låg grad i de kvalitativa metoderna. Enligt Kvale (1997) 
ingår det i de flesta forskningar både kvalitativa och kvantitativa metoder. I den kvalitativa 
forskningsmetoden arbetar man med ord, inte siffror och det är med dessa ord och meningar 
som forskaren ska tolka, för att försöka förstå intervjupersonens livsvärld. 
Enligt Svenning (2003) har Berelson delat upp kvalitativa och kvantitativa analyser i sex 
punkter där de skiljer sig åt. 
 
1. Den kvalitativa analysen baserar sig ofta på frånvaro-närvaro av ett visst innehåll. Den 

kvantitativa analysen arbetar i stor utsträckning med relativa frekvenser. 
 

2. Den kvalitativa analysen görs ofta på små material, där statistiska beräkningar inte går att 
göra. 
 

3. Den kvalitativa analysen innehåller ofta hänvisningar till kommunikatorns intentioner och 
effekterna på mottagaren utifrån ett innehåll. Den kvantitativa analysen håller sig strikt till 
det förmedlade innehållet. 
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4. Den kvalitativa analysen är relativt sett mindre intresserad av innehållet som sådant, utan 
innehållet som spegel av ett djupare fenomen. Den kvantitativa analysen är enbart 
intresserad av innehållet som sådant. 

 
5. Den kvalitativa analysen utvecklar mindre formaliserade kategorier än den kvantitativa. 

 
6.  Den kvalitativa analysen arbetar med mer komplexa teman än den kvantitativa. (Svenning, 

2003, s.74) 
 
Svenning (2003) vill lägga till en punkt i den här listan och det är: ”Den kvantitativa analysen 
syftar oftast till generaliseringar medan den kvalitativa analysen syftar till exemplifieringar.” 
(Svenning, 2003, s. 75) 
 
Vi har valt två metoder att göra undersökningar med, enkäter och intervjuer och dessa blir till 
vår hjälp när vi gör en jämförelse mellan två olika grupper. Genom dessa metodval hoppas vi 
få in mycket användbar information som kan hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Vårt 
syfte med att använda oss av enkäter är att nå en större grupp individer. Enkäterna delar vi ut 
till föräldrar som har barn i de förskoleklasser vi valt ut till vår studie. Trost (2001) förklarar 
att enkäter liknar personliga intervjuer men vid enkäter finns inte någon intervjuare med i 
bilden och respondenterna svarar ensamma på sin enkät. Enligt Trost betyder enkät rundfråga 
och är ett mätinstrument för att mäta ”människors beteende, åsikter och känslor.” (Trost, 
2001, s. 11) 
 
Vi har valt att intervjua förskollärarna i de förskoleklasser som vi har skickat ut enkäter i. Vid 
intervjuerna har vi möjlighet att ställa eventuella följdfrågor så att man får en djupare 
förståelse av deras syn på leken. Enligt Kvale (1997) är intervjumetoden ett sätt att genom 
samtal som har struktur nå till syftet med undersökningen.  
 
Vi valde bort observation som metod eftersom vårt syfte inte är att undersöka om 
förskollärarnas arbetsmetoder stämmer överens med det som framkommer under intervjuerna. 
Enligt Patel och Davidsson (2003) använder man observation när man vill studera något som 
sker under naturliga förhållanden i vardagen eller under laborativa experiment. Det är 
beteenden mellan individer så som hur de observerade personerna uttrycker sig mellan 
varandra, känslor och relationer. 
 
 
 
 
 
3.2 Enkät 
 
 
Vi har valt att använda enkäter för att vi vill nå en stor grupp föräldrar med barn i 
förskoleklass och genom dessa undersöka hur de ser på lekens betydelse för lärandet i 
förskoleklass.  Vår enkät har kvalitativa frågor där vi vill att föräldern motiverar sina svar. 
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3.2.1 Urval av respondenter 
Vi valde att skicka ut enkäter till föräldrar med elever i tre olika förskoleklasser där vi tidigare 
gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi bestämde oss för just de tre förskoleklasserna 
eftersom vi genom våra verksamhetsförlagda utbildningar blivit bekanta med förskollärarna 
som också deltog i vår undersökning. Från början övervägde vi att skicka ut enkäter till varje 
förälder med barn i förskoleklasserna, det vill säga två enkäter per barn. En annan tanke var 
också att endast skicka dubbla enkäter till de barn som har skilda föräldrar men då kanske det 
hade kunnat uppstå problem med att veta vilka barn som har skilda föräldrar. Kanske skulle 
det ha blivit svårare att utläsa resultatet och eventuella bortfall när det blev dubbla utskick till 
särskilda barn och inte till alla. Efter ett visst resonemang med övervägande kom vi fram till 
att vi lämnar ut en enkät per barn, vilket medför att vi inte vet om det är mamman eller 
pappan som kommer att besvara enkäten. 
 

Då man samlar in data via enkät vill man nästan alltid kunna använda sin data till att uttala 
sig om hela befolkningen eller populationen på ett rättvisande sätt. Man vill till exempel 
kunna säga att en given procentandel av kvinnorna i populationen och en procentandel av 
männen anser eller handlar på ett visst sätt. För att kunna göra sådana uttalanden krävs först 
och främst att man har ett i statistisk mening representativt urval. (Trost, 2001, s. 28) 

 
 
3.2.2 Material 
Vi har använt oss av datorn för att skriva missivet (bilaga 1) och enkäterna (bilaga 2). Vi har 
även använt oss av kuvert att sätta enkäten i när den är ifylld och mappar som vi delat ut i de 
tre förskoleklasserna. Mapparna använde förskollärarna för att samla in kuverten från 
föräldrarna. 
 
 
3.2.3 Datainsamling 
Vi gick till respektive förskoleklass under fredag vecka 46 utan att ha kontaktat dem innan 
och bad förskollärarna att dela ut enkäterna till varje barn, dessa lades på barnens hyllor. 
Totalt delade vi ut 47 enkäter, varav fördelningen mellan förskoleklasserna var 11, 17 
respektive 19 stycken enkäter. Enligt Trost (2001) ska enkäten se likadan ut för alla och ska 
sändas ut samtidigt till alla som förväntas svara. Han tycker också att förhållandena under 
vilka som svarar på våra frågor borde vara detsamma för alla. Vår enkät som vi skickade ut 
till alla föräldrar har exakt likadant upplägg men under vilka omständigheter enkäten 
besvarades kunde vi inte råda över. Svenning (2003) skriver att det finns enkäter som man 
lämnar ut till en utvald grupp som svarar i mån av tid för att efter ett par dagar samlas in igen. 
Nu hade föräldrarna fem dagar på sig att svara. Vi valde att ha ett relativt kort svarsdatum, 
från fredag vecka 46 till torsdag vecka 47 med förhoppningarna att föräldrarna skulle svara 
snabbt på enkäten. Skulle sista svarsdatumet vara efter en längre period kanske enkäten 
glömdes bort. Dagen efter angivet svarsdatum på enkäten, fredag vecka 47, återkom vi till 
respektive förskoleklass för att hämta in enkäterna. Förskollärarna hade vid utdelningstillfället 
blivit tilldelade en mapp per förskoleklass märkt med ”Enkätsvar till Helen och Linda”, där 
förskollärarna samlat in kuvertet med den av föräldrarna ifyllda enkäten. 
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3.2.4 Bortfall  
Utav 47 utskickade enkäter har vi fått tillbaka 27 stycken. Det blev ett bortfall på 20 stycken 
enkäter, vilket uttryckt i procent blir ett bortfall på 42 %. Enligt Trost (2001) ska man göra en 
bortfallsanalys på sina enkäter och enklast är om man jämför sitt material med det 
ursprungliga urvalet. Han menar att om bortfallet är stort bör man vara försiktig med 
slutsatserna som dras av bearbetad data. Enligt Trost kan det bli problem vid analysen av 
enkäten när alla frågor inte är besvarade. Våra enkäter har bortfall på ett fåtal av frågorna, 
vilket Trost (2001) benämner som internt bortfall.  
 
 
3.2.5 Genomförande 
Vi valde att skicka med ett missiv (bilaga 1) med vår enkät där vi informerar om vårt 
examensarbete, vad det handlar om och med ett givet sista datum för inlämning. Trost (2001) 
betonar att missivet är det första man ser. Det ska se inbjudande ut eftersom missivet ska få 
den tilltänkta svararen att fortsätta läsa och sedan besvara enkäten. Missivet ska också vara 
kort och innehålla en mängd information. Därför höll vi oss till det som vi tror är mest 
intressant för föräldrarna att veta i form av en kort presentation av oss själva. Patel och 
Davidsson (2003) anser också att det bara finns ett sätt att motivera respondenterna och det är 
genom ett korrekt utformat missiv innehållande all information vi kan ge. 
 
I vår enkät (bilaga 2) använder vi oss av sakfrågor där vi undrar om den svarande är en man 
eller en kvinna. Vi använder oss också av faktafrågor eftersom vi vill ta reda på förälderns 
synsätt. Genom åsiktsfrågor som vi också använder får vi reda på i vilken grad föräldrarna tar 
ställning till olika frågeställningar. 
 

• Sakfrågor - menar Trost (2001) är frågan om kön, om den svarande är man eller 
kvinna, ålder.  

 
• Faktafrågor - är enligt Trost (2001) när den enskilde har en uppfattning eller 

föreställer sig hur det är.  
 

• Åsiktsfrågor - är enligt Trost (2001) när man ber den svarande att ta ställning till olika 
påstående och ange hur mycket man håller med eller inte håller med.  

 
Enkäten (bilaga 2) innehåller tio frågor som vi har grundat utifrån Trost (2001). De tre första 
frågorna är sakfrågor men även kallad bakgrundsfrågor. Vi har valt att lägga dessa först för 
att de är lätta att svara på. Enligt Trost (2001) anser många att bakgrundsfrågor ska komma 
sist i en enkät med argumentet att den här typen av frågor är tråkiga och skulle minska 
motivationen till att besvara resterande frågor i enkäten. Vi utformade enkäten i huvudsak 
med strukturerade graderingsfrågor med fasta svarsalternativ. Enligt Patel och Davidsson 
(2003) är en enkät med fasta svarsalternativ en enkät med hög standardisering och 
strukturering. De strukturerade frågorna i vår enkät har fyra olika svarsalternativ. Patel och 
Davidsson tycker att det är viktigt att variera de fasta svarsalternativen så att motivationen 
behålls och ett visst svarsmönster inte ska uppstå. Trost (2001) menar också att om man gör 
en undersökning där man vet vad man vill fråga om och frågorna handlar om ett visst ämne 
och inte en massa annat är det en enkät med hög grad av strukturering.  
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Vi avslutar enkäten med två öppna frågor i slutet där svararen kan motivera sitt svar. När man 
lämnar en fråga öppen som vi gjort i slutet av enkäten, får inte frågan samma mening för alla 
svaranden påstår Trost (2001) och då varierar standarden. Det är en ostrukturerad och 
ostandardiserad fråga. Enligt Trost ska man akta sig för öppna svarsalternativ. Han menar att 
oläslig handstil, långa och utförliga svar av några medan andra bara skriver stickord eller 
ingenting alls kan försvåra bearbetningen senare. Det är även lätt att låta bli att skriva något 
alls om svararen är osäker på vad han eller hon själv egentligen anser om frågan. Vi avslutar 
vår enkät med två öppna frågor för att kunna göra en jämförelse mellan föräldrarna och 
förskollärarna som fått liknande frågor vid intervjuerna. Vi har läst litteratur för att förstå hur 
enkätfrågorna ska utformas och vi vill lyfta fram att vi fått stöd i processen av vår handledare. 
 
 
3.2.6 Analys av data 
Svenning (2003) nämner olika kvalitativa analysmetoder som man kan använda sig av. Han 
säger också att analysen går ut på att hitta mönster och sortera materialet. Vi kommer att göra 
det som Svenning beskriver som analytiska jämförelser av vår enkätundersökning, vilket 
innebär att vi kommer att söka efter regelbundenheter och mönster i föräldrarnas svar. När vi 
sammanställer vår enkät kommer vi att analysera enkätsvaren och sätta in de svar som liknar 
varandra mest under samma kategori4

 

.  Vi redovisar de frågor där vi bedömer att vi har fått 
relevanta svar mot vårt syfte. Vi kommer under vecka 50 att analysera de öppna frågorna i 
enkäten på liknande sätt som vi analyserar intervjufrågorna vilket närmare beskrivs i avsnitt 
3.3.5 Analys av data. Några av graderingsfrågorna kommer vi att sammanställa i figurer.  

 
 
3.3 Intervju 
 
 
Med hjälp våra intervjuer vill vi ta reda på hur förskollärarna ser på leken som lärande i 
förskoleklass. 
 
 
3.3.1 Urval av respondenter 
En viktig aspekt i vårt urval av respondenter var att utgå från vårt syfte som är att undersöka 
vilken syn förskollärarna har på leken som lärande i förskoleklass och utifrån det valde vi ut 
sex förskollärare som är verksamma i förskoleklass. Vi utgick också ifrån att vi inte är så vana 
intervjuare därför valde vi att intervjua personer som vi har en relation till. Alla sex 
förskollärarna som vi valde ut har någon gång varit våra handledare under vår utbildning. 
 
 
                                                 

4 ” kategori´, upprättad klass av på visst sätt likartade företeelser (som används för att organisera (beskrivningen 
av) verkligheten eller tänkandet; särskilt om grupp av personer); (speciellt) grundbegrepp för tänkandet eller 
varandet. http://www.ne.se/artikel/1373033 081205 
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3.3.2 Material  
Undersökningsmaterialet som vi har använt oss av under intervjuerna är en digital 
röstinspelningsapparat, penna och papper. När intervjuerna (bilaga 3) har varit klara har vi 
använt oss av ett datorprogram och usb-minne. 
 
 
3.3.3 Datainsamling 
Trost (2005) talar om olika datainsamlingsmetoder som man kan använda sig av vid intervju. 
 

• Telefonintervjuer - Trost menar att denna metod inte är så lämplig om man vill ha 
djupgående frågor och svar, den har en varierad grad av strukturering. 

 
• Inkognito intervju - det är när man intervjuar en eller flera personer utan att man är 

medveten om situationen, förrän efteråt. 
 

• Gruppintervjuer - innebär att man intervjuar flera individer vid samma tillfälle. 
 

• Fokusgruppsintervjuer - de intervjuade för ett samtal och som intervjuaren observerar 
och ser till att de intervjuade håller sig till ämnet. 

 
• Kvalitativa intervjuer – ” Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade 

tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut.” 
(Trost, 2005, s. 23) 

 
Vi har utifrån dessa valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och enligt Trost (2005) ska 
forskningsmässiga intervjuer föra forskningen framåt så att vi lär oss mer om människan och 
dess livsvärld. Inkognito intervju föll bort på grund av att vi bokade en intervjutid med 
förskollärarna. Vi valde bort gruppintervjuer eftersom vi ville ha den enskildes åsikter och 
därmed föll även fokusgruppsintervjuer bort. Vi valde även bort telefonintervjuer eftersom vi 
ville ha ögonkontakt med den intervjuade.  
 
 
3.3.4 Genomförande 
Vi har under vecka 46 formulerat intervjufrågorna (bilaga 3). Vi har utgått från vårt syfte och 
formulerat dem så att vi får underlag till vår undersökning. Vi har även läst litteratur för att se 
och förstå hur frågorna ska utformas. Vi vill lyfta fram att vi fått stöd i processen av vår 
handledare. När vi var färdiga med intervjufrågorna skrev vi ut dem. Fredag vecka 46 åkte vi 
runt till förskollärarnas arbetsplatser, frågade om vi fick ställa några frågor och alla godkände. 
Vi bokade olika intervjutider med alla sex förskollärare till vecka 47, samtidigt informerade vi 
om vårt syfte med intervjun. Vi valde också att lämna ut ett exemplar av intervjufrågorna till 
alla sex förskollärarna så att de skulle få en möjlighet att förbereda sig. I det här valet 
bedömde vi att vi skulle erhålla mer genomtänkta svar om förskollärarna var förberedda på 
frågorna. 
 
Vi har bestämt att vi båda två ska delta under varje intervju. Vi har turats om att intervjua och 
då har vi valt att intervjua våra egna tidigare handledare. Den av oss som inte intervjuar har 
fört anteckningar om miljön och kroppsspråk, dessa anteckningar kommer vi att väga in i 
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tillförlitligheten och trovärdigheten av vår studie. Miljön kommer att variera varje gång 
eftersom vi kommer att befinna oss i två skolor och i tre olika förskoleklasser. När vi har 
kommit till våra förskollärare så har vi satt oss ner vid ett bord. Vi började med att tala om 
sekretessen, att inga namn kommer att nämnas och att det är bara vi som ska lyssna på 
inspelningen. Vi har även informerat dem om vem av oss som kommer att intervjua och vad 
det är för anteckningar som den andre för. Sedan har vi startat intervjuerna med en digital 
röstinspelningsapparat på och följt frågorna i den ordning som vi har skrivit ner dem (bilaga 
3). Slutligen har varje intervju avslutats med att vi har tackat personerna för deras deltagande. 
 
 
3.3.5 Analys av data 
Kvale (1997) beskriver tre olika steg som man använder vid intervjuanalysen. 
 

• Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt 
formuleras mer koncist… Koncentrering av meningen innebär således att större 
intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar.(Kvale, 1997, s.174) 
 
• Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier… Kategorierna kan ha 
utvecklas i förväg eller växa fram ad hoc under analysens gång; de kan hämtas från teorin, 
från vardagsspråket eller från intervjupersonens eget idiom. (Kvale, 1997, s.174) 

 
• Meningstolkningen går utöver struktureringen av de manifesta innebörderna i en text till 
djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. (Kvale, 1997, s. 174) 
 

 
Direkt efter intervjuerna har vi överfört inspelningarna till en dator via ett speciellt 
dataprogram, Olympus Digital Wave Player. Därifrån har vi sparat ner intervjuerna på våra 
usb-minnen. Under vecka 47 har vi sedan lyssnat av alla intervjuerna och renskrivit dem 
ordagrant. Ett problem vi har stött på när vi har skrivit ner intervjuerna är att de är i talspråk 
och vi ska göra det till en text. Om vi skriver ner talspråket så blir det mer ordagrant när vi ska 
analysera men om vi vill använda oss av citat så kommer vi till en etisk fråga mot 
intervjupersonen. Enligt Kvale (1997) är en utskriven intervju det enda pålitliga empiriska 
datamaterial som finns i en intervjumetod. Anteckningarna som vi har gjort under intervjuerna 
har vi också renskrivit och sammanställt. När vi har sammanställt svaren under vecka 49 har 
vi använt oss av meningskoncentrering. Sedan har vi analyserat svaren och funnit olika 
kategorier som vi har sammanställt utifrån Kvales meningskategorisering. Vi har sedan gjort 
en jämförelse av förskollärarnas och föräldrarnas svar under vecka 50. Meningstolkning 
kommer vi att använda oss av i vår analys och diskussion. Kvale (1997) beskriver vidare att 
meningstolkning är när forskaren har en hermeneutisk filosofi och tolkar intervjuerna utifrån 
det perspektivet. Det krävs distans av forskaren och det får man genom att hålla en bestämd 
metodisk eller teoretisk hållning. I stället för att reducera en text kommer den troligtvis att 
expandera i stället. Under meningstolkningen går man djupare in i texten med mer eller 
mindre spekulativa tolkningar. 
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4 Resultat och analys 
 
 
Under resultat har vi valt att först redovisa resultatet av enkäterna och sedan resultatet av 
intervjuerna. Vi har bara använt oss av de frågeställningar där svaren blev relevanta mot vårt 
syfte som är att undersöka vilken syn förskollärare och föräldrar har på lekens betydelse för 
lärande i förskoleklass. Under varje resultat har vi gjort en sammanfattande analys. Vi 
avslutar resultat och analys med en sammanfattning och jämförelse mellan förskollärarna och 
föräldrarna. Vi kommer även att redovisa interna bortfall under enkätresultaten. 
 
 
 
4.1 Enkätresultat 
 
 
Deltagarna i vår enkätundersökning var 27 föräldrar, varav fem män och 22 kvinnor. 
 
 
4.1.1 Definition av lek 
På fråga tio (bilaga 2) svarade 19 föräldrar med motiveringar om hur de ser på leken. Leken är 
livsnödvändig. En lära för livet. I leken tränar man sig på att bli en socialt fungerade individ. 
Fem föräldrar svarade att leken är en rolig aktivitet utan prestationskrav. En förälder säger att 
det är en avkoppling från de styrda tiderna under dygnet så som mattider. En förälder säger att 
man leker ensam eller tillsammans med andra. Sex föräldrar svarade att de får möjligheter att 
använda sig av fantasin. Två föräldrar svarade att man tränar bearbetning och 
inlevelseförmåga genom leken. Sex stycken föräldrar ser leken som ett viktigt samspel. Två 
föräldrar tycker att lek är något kreativt. Två stycken föräldrar ser leken som en träning inför 
vuxenlivet. En förälder säger att det inte får vara tråkigt med lek. En förälder svarar att i leken 
kan man testa olika värderingar utan att vuxenvärlden träder in och styr. En förälder säger att 
man kan göra sig förstådd genom kommunikation med vuxna och barn på samma nivå. Två 
föräldrar säger att man genom lek kan gå in i en annan roll. En förälder anser att man genom 
leken kan imitera. En förälder tycker att leken är positiv och utvecklande. En förälder tycker 
att man genom leken får självkännedom. En förälder tycker att man lär sig visa hänsyn till 
andra genom lek.” En företeelse som stimulerar och aktiverar alla våra sinnen. En lek kan 
också ge utlopp för glädje, ilska och sorg. Men människor leker alldeles för lite.” 
 
Sammanfattande analys 
Vi har genom meningskategorisering funnit olika kategorier: Kategori ett: eleverna kan leka 
ensam eller tillsammans. Kategori två: leken kan vara fri eller styrd. Kategori tre: leken 
bygger på fantasi, roligt och utan prestation. Imitera, fantasiförmåga. Kategori fyra: eleverna 
utvecklar social kompetens genom samspel, inlevelseförmåga, självkännedom/självkänsla, 
kreativitet. Kategori fem: bearbetning och träning inför vuxenlivet. Utifrån dessa kategorier 
blir sammanfattningen att eleverna tränar upp sin kommunikativa förmåga och leken är en 
lära för livet.  
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4.1.2 Lek i relation till utveckling av barns lärande 
De flesta svarande på fråga sex (figur 1) tycker att leken är stimulerande och positivt roligt. 
Föräldrarna ser att lekens är positiv för barnens bearbetning av nya intryck. Flera föräldrar ser 
positivt på det sociala samspelet med andra. 
 

Lärande i social kompetens, samspel, gemenskap etcetera är hög i leken anser jag. En lek 
kan också öka språkförståelsen. 
 
Leken är superviktig. Barn lär sig bäst genom lek. 
 
Barn lär sig socialt samspel, lär sig att kompromissa och framföra sina meningar. 

 
Dessa föräldrar anser också att leken ska vara ett roligt sätt att lära sig. En förälder anser att 
leken inte ska bli för allvarlig utan utgå från barnens behov och ålder. 
 

Ju mindre barn desto mer lär de sig genom lek, och ju större barn desto mindre viktig blir 
leken. 

 
Genom lek bli inlärandet intressant och lättsamt. 
 

På fråga nio (bilaga 2) svarade föräldrarna att barnen lär sig allt. I motiveringarna lyfter 
föräldrarna upp att de lär sig det sociala samspelet och sociala kompetenser. Föräldrar anser 
att barnen lär sig många andra viktiga aspekter så som turtagning, talspråket, motorik, 
koncentration och fantasi.  
 

Rim och ramsor, räkna med ex musik, saga, ramsa, förstå lättare med lek och sång. 
 
… att man genom leken lär sig att samarbeta, lär sig ta hänsyn till varandra, vilket är 2 
mycket viktiga förmågor inför framtiden. 
 
Socialt umgänge, regler, empati, tolerans, acceptans för oliktänkande mm. 
 
ALLT! Förmågor, socialt samspel, bl.a vilket är jätteviktigt. Sedan beror det givetvis på vad 
de leker, man kan träna allt från alfabetet till konditionen. 
 
Koncentration, inlevelseförmåga, empati, känslor, vilja, rollspel. 
 
Samarbetet, tålamod, lära sig dela med sig, fantasiförmåga, tal, kreativitet, ansvar. 
 
Samspel med andra, turordning, att vinna och förlora, motorik, balans, räknesinnet, 
kondition osv (regler, alfabet). 

 
Sammanfattande analys 
Efter vad föräldrarna svarat har vi funnit följande kategorier som bygger på en positiv bild av 
lekens betydelse för lärande Kategori ett: språkutveckling. Kategori två: fantasi. Kategori tre: 
social kompetens som innehåller samspel, turtagning, ta hänsyn, tålamod, bearbetning av nya 
intryck. Kategori fyra: motorik så som balans och kondition. Kategori fem: koncentration. 
Sammanfattningsvis av föräldrarnas svar är att föräldrarnas bild är att leken gör lärande av 
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kategorierna ovan och genom dem blir det roligare att lära, stimulerar lärande, lättsamt sätt att 
lära.  
 
 
4.1.3 Föräldrarna uppfattning om förskollärarnas syn på lek 
Fråga sju (figur 1); de flesta föräldrar verkar tro att förskollärarna ser på att leken positivt 
påverkar barns lärande. Några av motiveringarna lät så här: Jag tror att de vet det! = Tror de 
jobbar efter det. Därför att en lek kan innehålla så många bitar ex. språket – svenska, räkning 
spel – matematik, utevistelse – naturkunskap. En förälder skriver att det egentligen är en 
knepig fråga att svara på vad förskollärarna kan tänkas tro på detta eftersom de genom 
utbildningen läst mycket pedagogik och att förstår den stora vikten av lek sambandet lek och 
lärande. En svarande säger att förskollärarna inser vikten av att det som vuxna individer gör, 
så som leker och lär ut, har en mycket viktig betydelse för eleverna. Föräldrarna motiverar att 
förskollärarna ser till att det finns plats och tid för eleverna att leka under dagen. En av de 
svarande föräldrarna motiverar så här: ”Lärarna ser hur barnen funkar i grupp med andra barn. 
Barnen får ett annat synsätt.” 
 
Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis tror föräldrar att leken positivt påverkar elevers lärande Den positiva 
effekten blir, att föräldrarna tycker att förskollärarnas syn är att integreringen mellan lek och 
teori är viktig. 
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Figur 1. Leken i relation till utveckling av barns lärande
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 På fråga sex tycker 16 föräldrar att leken i mycket hög grad positivt påverkar barns lärande. 
11 föräldrar tycker att leken i ganska hög grad positivt påverkar barns lärande. På fråga sju 
har 13 föräldrar svarat att de tror i mycket hög grad att förskolläraren ser att leken positivt 
påverkar elevers lärande. 14 föräldrar svarade att de tror i ganska hög grad att förskolläraren 
ser att leken positivt påverkar barns lärande. 
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4.1.4 Lekens omfattning och betydelse i förskoleklass 
På fråga fyra (bilaga 2) tycker 19 föräldrar att förskoleklassens inriktning ska vara en 
kombination av skola och förskola. 8 föräldrar tyckte att förskoleklassens verksamhet skulle 
ha inriktningen mot förskolan. På fråga fem svarar alla föräldrar, utom ett bortfall, att de 
tycker att det är lagom mycket lek i deras förskoleklass. Ingen tycker att det är för mycket 
eller för lite lek. De flesta har motiverat att de tycker att det verkar vara en bra blandning 
mellan lek och lärande. Många motiverar också att leken är viktig. 
 

Det läggs stor fokus på hur viktig den fria leken är i förskoleklassen, vilket är bra. Samtidigt 
finns det en balans mellan teori. 
 
En lagom blandning av lek och lärande i förberedelse för lärandet i framtiden. Får inte vara 
för mycket utav lärandet i detta stadium då leken ännu är så viktig för 6-åringarna. 
 
Leken är viktig ur aspekter, social träning, kunskapsbearbetning, fantasiförmåga. Lek och 
lärande kan också gå hand i hand. Detta beror på upplägget av det som skall läras ut. På vår 
förskola finns också mycket rutiner som skapar trygghet, med samling och ´dagens jobb´, 
korta små inslag av ´skola´. 
 

Sammanfattande analys 
Sammanfattningen blir den att föräldrarna menar att man ska sträva efter en balans mellan lek 
och lärande. 
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4.1.5 Påverkas förskoleklassens verksamhet av förskollärarens syn på lek 
På fråga åtta a (figur 2), tror 13 föräldrar i mycket hög grad att förskollärarens syn på leken 
påverkar elevers lärande. 14 föräldrar tror att det i ganska hög grad att förskollärarens syn på 
leken påverkar elevers lärande. På fråga åtta b svarar 14 föräldrar att de tror i mycket hög grad 
att förskollärarens syn på leken påverkar förskollärarens arbetssätt. 11 föräldrar svarade att de 
i ganska hög gard tror att förskollärarens syn på leken påverkar förskollärarens arbetssätt. 1 
förälder tror inte alls att förskollärarens syn på leken påverkar förskollärarens arbetssätt. Ett 
bortfall. På fråga åtta c (figur 2) tror 12 föräldrar i mycket hög grad att förskollärarens syn på 
leken påverkar den fria leken. 13 föräldrar tror i ganska hög grad att förskollärarens syn på 
leken påverkar den fria leken. 1 förälder tror i ganska låg grad att förskollärarens syn på leken 
påverkar den fria leken. 1 förälder tror inte alls att förskollärarens syn på leken påverkar den 
fria leken. På fråga åtta d svarar 12 föräldrar tror i mycket hög grad att förskollärarens syn på 
leken påverkar den styrda leken. 13 föräldrar tror i ganska hög grad att förskollärarens syn på 
leken påverkar den styrda leken. 1 förälder tror inte alls att förskollärarens syn på leken 
påverkar den styrda leken. Ett bortfall.  
 
Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis är föräldrarnas uppfattning om förskollärarens syn på lek att den 
påverkar i huvudsakligen i mycket/ ganska hög grad. 
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4.2 Intervjuresultat 
 
 
De fem förskollärare som deltog i våra intervjuer har arbetat i åtta till tretton år i 
förskoleklass, förskollärare 5 har arbetat i två och ett halvt år i förskoleklass. Alla 
förskollärare har lång arbetslivserfarenhet av skola och barnomsorg. 
 
 
4.2.1 Definition av lek 
De här svaren har vi fått till fråga tio (bilaga 3). Förskollärare 3 definierar leken med egna ord 
så här; 
 

Det är helt enkelt en lära för livet. Det är barnens naturliga sätt att handskas med 
verkligheten. I leken bearbetar de dagliga händelser och skapar icke upplevda situationer, 
leken är lustfylld och kreativ. 

 
Tre av sex förskollärare svarar att lek är rollek. Förskollärare 1 säger att i leken får eleverna 
välja och bestämma själva vad de vill leka. Förskollärare 2 menar att eleverna kan leka själva 
eller tillsammans med andra. Hon säger vidare att leken kan vara styrd av en vuxen men även 
att eleverna tillsammans bestämmer vad de ska leka. Förskollärare 4 tycker att lek och 
inlärning ligger nära varandra men att leken ska vara frivillig, att eleverna vill leka och att den 
är rolig. Hon säger också att eleverna fantiserar väldigt mycket och hittar på. Förskollärare 5 
tycker att leken är viktig för barns utveckling. Förskollärare 6 säger att eleverna i leken inte 
behöver vara sig själv och att man provar, vågar och får prova allt möjligt. Eleverna kan också 
genom leken leva sig in i hur andra har det, att man kan gå in i en annan värld. 
 
Sammanfattande analys 
Vi har genom meningskategorisering funnit dessa kategorier: Kategori ett: eleverna kan leka 
ensam eller tillsammans. Kategori två: leken kan väljas själv eller vara styrd.  Kategori tre: 
rollek, fantisera, roligt, lustfylld. Kategori fyra: frivillighet. Vår sammanfattning är utifrån 
kategorierna att genom kreativiteten sker en lära för livet.  
 
 
4.2.2 Definition av lärande 
De här svaren fick vi på fråga två (bilaga 3) under våra intervjuer. Förskollärare 1 säger att 
lärande är att lära sig att lyssna, ta instruktioner om vad de ska göra gemensamt eller enskilt i 
förskoleklassen. Förskoleklassen är en förberedelse inför årskurs ett säger hon. Förskollärare 
2 förklarar lärandet så här; 
 

Lärandet finns i de styrda aktiviteterna som vi vuxna håller i men lärandet finns också i 
barnets lek och lärandet som sker när eleverna leker tillsammans är att turas om, lyssna på 
varandra, prata med varandra, ge instruktioner till varandra, ta instruktioner, det är sådana 
saker som finns i deras lärande och lärandet från oss vuxna är att ge kunskap. 
 

Förskollärare 3 säger att lärande är att förvärva kunskap, endera det är fakta eller förmågor. 
Förskollärare 5 kopplar lärandet till skapande, engagemang, alltså övningar. Förskollärare 4 
förklarar begreppet lärande sker när de får erfarenheter och kunskaper, kanske genom leken, 



 

30 

som de kan använda i framtiden och detta resulterar i inlärning och erfarenheter som eleven 
kan använda i vardagen. Hon menar att det kan vara matematik, svenska eller vad som helst. 
Förskollärare 6 säger att man kan använda olika metoder för att ett lärande ska ske, en 
lustfylld metod är leken. Hon säger vidare att lärandet är slutprodukten, av att när man drar 
lärdom av någonting får man kunskapen med sig. 
 
På fråga sju (bilaga 3) har de intervjuade förskollärarna svarat: Förskollärare 1 säger så här: 
”När vi hör att det blir konflikter och vi får gå emellan, då får man ju gå in och sätta sig in i 
och fråga hur började ni, vad skulle ni leka, vad hade ni för regler och vad skulle du vara?” 
Förskollärare 1 förklarar vidare att de försöker få eleverna att förstå att man inte är ensam i en 
lek utan att det finns fler som vill bestämma men att eleverna får komma överrens. 
Förskollärare 2 anser att hon kan ge stöd genom handledning på samlingarna där hon kan 
styra hur hon framför något så att det lärande sker på ett roligt sätt. Förskollärare 3 tycker att 
man kan vara lyhörd och lyssna på vad eleverna leker. Hon säger också att: ”Ge sig in i 
pågående lek och låta barnens infall styra eller tillföra nya leksaker eller någonting sådant 
spännande föremål så att de kan fantisera vidare.” Hon nämner affärsleken som utvecklades 
jättemycket genom att förskolläraren tillförde pengar och varor. Förskollärare 4 tycker att de 
bidrar i elevernas lekar ganska mycket så att ett lärande sker genom att de spelar siffer- och 
bokstavsbingo och menar på att det tillför de när eleverna gått ett tag i förskoleklassen med 
tanke på att de ska känna igen några bokstäver innan. Något de nyligt tillfört är 
matematiksagor och eleverna tror att de bara ritar, de får förklara att eleverna precis gjort 
matte. Sedan har de introducerat Trulle, en sagofigur som lär ut om språk. Hon förklarar 
vidare att de har en vänskapsnalle som eleverna får ta hand om varje dag, det finns ett 
hönshus som eleverna en dag i veckan tar hand om och en trädgård på skolans bakgård. Hon 
menar på att det finns mycket som kan vara utvecklande, en affär som det ju finns en 
baktanke med på ett lekfullt sätt. Förskollärare 5 svarar att de utvecklar elevernas lekar genom 
att ha övningar i lärandet för att de ska förstå. Förskollärare 6 svarar att det handlar om att 
medvetandegöra dem själva om att de lär sig av leken. 
 
Sammanfattade analys 
Genom meningskategorisering fann vi dessa kategorier utifrån de perspektiv som 
förskollärarna nämner. Kategori ett: lärande sker i grupp eller enskilt. Kategori två: lärande 
sker i fria och i styrda aktiviteter. Kategori tre: lärande är att förvärva kunskap så som fakta 
och förståelse. Kategori fyra: metoder för lärande så som de av de vuxna styrda aktiviteterna, 
barns lek tillsammans med varandra, lek som lustfylld metod. Sammanfattningsvis blir allt 
detta för att målet är att medvetengöra eleven om sitt lärande. 
 
 
4.2.3 Lek i relation till utveckling av barns lärande 
Från fråga fem fick vi de här svaren (bilaga 3). Förskollärare 2 menar att eleverna utvecklar 
sin empatiska förmåga i leken. Förskollärare 1 och 3 talar om att eleven lär sig att ta hänsyn i 
leken.  Förskollärare 1 säger att leken bidrar med mycket, hon räknar upp att eleverna får lära 
sig att ta instruktioner, lära sig regler och använda sin fantasi, det tycker även förskollärare 4. 
Hur man ska bete sig om man vill gå in i en rollek kan man inte bara komma in i leken och 
ändra på reglerna mitt i leken utan att ha frågat först. Förskollärare 1 nämner också att det är 
viktigt med uteleken där de kan mäta krafter, springa och jaga varandra. Förskollärare 2 säger 
så här ” Känner empati, tur tagning, lyssna på varandra, kunna prata med varandra är sådant 
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lärande som leken ger eleverna.” Hon fortsätter att säga att det är genom rollekar som 
eleverna kan bearbeta det som har hänt runtomkring eleven. Förskollärare 3 menar att det är 
massor som eleverna lär sig genom leken och räknar upp att dela med sig, samarbeta, 
kompromissa, turas om, lyssna på andra, att kunna vinna och förlora, den sociala biten är 
viktigare att lära sig än bokstäver tycker hon. Hon säger också att man kan lära sig om pengar 
när man leker affär. Även förskollärare 4 och 6 nämner det sociala som en viktig aspekt som 
elever utvecklar genom leken. Förskollärare 4 fortsätter med att hon tycker leken är jätteviktig 
och att det visar sig genom bland annat hur elever kan brottas med varandra och mäta vem 
som är starkast och att eleverna lär sig turtagning och spelregler. Förskollärare 5 menar att 
eleverna utvecklar sin inlevelse, kommunikationsförmåga och förmåga till symboliskt 
tänkande. Förskollärare 6 anser också att leken hjälper elever att sätta sig in i andras 
livsvärldar.  
 
På fråga sex (bilaga 3) säger förskollärare 1:  
 

Nu i år har vi barn som kommer direkt hemifrån som aldrig varit i en barngrupp och med 
dem är det ju jätteviktigt då att lära sig hur man leker med andra barn, det kan ju uppstå 
konflikter i början innan man lärt sig, det finns ju regler i leken. 
 

Förskollärare 1 nämner också att man kan leka affär och få in pengar, kanske leka doktor eller 
tandläkare och prata om undersökningar. Förskollärare 2 tycker att allt är positivt, men att det 
negativa kan vara när eleverna leker nya lekar som hon inte förstår och där hon inte kan ge 
någon handledning. Hon menar vidare att det negativa kan vara konflikter men att eleverna 
kan lära sig att prata och lösa konflikter så att det vänds till något som blir positivt. 
Förskollärare 3 vet inte några negativa effekter av lek kopplat till elevers lärande. 
Förskollärare 4 tycker inte heller att hon kan nämna något negativt utan ser bara det som 
positivt och tycker att även i de första årskurserna ska använda sig av ett lekfullare 
inlärningssätt. Där vet barnen att när det är rast så är det lek. Förskollärare 5 säger att 
samarbete och lek hör ihop. Det kan uppstå konflikter i leken som hon försöker få barnen att 
lösa. Det som hon ser som negativt är konflikterna men att eleverna lär sig av dem och barnen 
kan ha svårt att se sitt eget lärande i konfliktlösningen men man ska göra barnet medveten om 
sitt lärande även i en konflikt.  
 
Sammanfattande analys 
Genom meningskategorisering har vi funnit dessa kategorier: Kategori ett: social kompetens 
så som hänsyn, empati, regler, dela med sig, samarbeta, kompromissa, bearbeta, sätta sig in i 
andras livsvärldar detta kan medföra negativa effekter som konflikter mellan eleverna och att 
förskolläraren har svårt att ge handledning i leken. Kategori två: fantasi. Kategori tre: motorik 
så som mäta krafter, brottas, springa, jaga. Kategori fyra: ämnesfärdigheter så som matematik 
och språk, affär och pengar, kommunikationsförmågan. Sammanfattningen ur de fyra 
kategorierna blir att göra barnet medveten om sitt lärande och utveckla sin empatiska 
förmåga. 
 
 
4.2.4 Förskollärarnas uppfattning om föräldrarnas syn på lek 
De här svaren är ur fråga nio (bilaga 3). Förskollärare 1, 2 och 3 tror att de flesta föräldrar ser 
positivt på leken och att den är viktig för eleverna. Förskollärare 3 säger att hon tror också att 
någon av föräldrarna tycker att det är viktigare med bokstäver än lek, men även att hon tror att 
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föräldrarna ser samspelet och att vara med jämnåriga i leken är viktigt. Även förskollärare 2 
tror att några föräldrar vill ha mer ”skola” i förskoleklassen men hon poängterar att det finns 
olika synsätt. Förskollärare 3 lyfter fram att hon hör föräldrar som har sagt att det är bra att 
eleverna får välja fritt och leka. Förskollärare 4 säger att de har skickat ut en enkät förra året 
till föräldrar angående bland annat leken och där tyckte alla föräldrar att det var lagom. 
Förskollärare 5 svarar att hon inte hört någon förälder påpeka att det är för mycket eller för 
lite lek utan att föräldrarna däremot undrar hur de hinner med allt. Förskollärare 6 svarar: 
 

Jag tror att det börjar värderas högre än det har gjort, tror att början när den kom 
förskoleklassen var man mer, trodde att det skulle vara mer skola, men jag tror att 
föräldrarna börjar bli mer medvetna, sen är det ju olika men det är lite upp till oss hur vi för 
fram det också, vi är ju proffs, kanske har vi blivit bättre på det. 

 
Sammanfattande analys 
Genom meningskategorisering har vi funnit dessa kategorier: Kategori ett: samspel. Kategori 
två: teori och lek tillsammans förstärker lärandet. Vår sammanfattning blir att förskollärarna 
tror att föräldrarna tycker att det är lagom mycket lek och leken börjar värderas högre. 
 
  
4.2.5 Lekens omfattning och betydelse i förskoleklass 
Fråga tre gav oss dessa svar (bilaga 3). Förskollärare 3 säger att det finns utrymme för den fria 
leken i verksamheten. Hon säger att det är bäst i förskoleklass att man har både 
skolförberedande aktiviteter och lek för förskoleklassen ska sedan vidare till årskurs 1. Det är 
viktigt att gruppen är trygg när den kommer till skolan så att det inte uppstår så många 
konflikter och i skolan blir det mest kunskap som eleverna ska få. Förskollärare 1 och 2 säger 
att leken är en stor del av dagen. Förskollärare 2 säger att leken kan även kan vara styrd av 
den vuxne i till exempel samlingen där man kan ha språklekar när man tränar språket. Men 
hon tycker att den sociala biten är viktigare än bokstäver i förskoleklassen. Förskollärare 6 
tycker inte att hon tänker så mycket på i vilken omfattning hon använder leken i 
förskoleklassen utan de erbjuder den fria leken och försöker ordna miljön, ge barnen tid och 
material för att kunna leka och att man gör den styrda verksamheten mer lekfull. Förskollärare 
4 säger också att leken används i stor omfattning i hennes förskoleklass säger: ”För det är ju 
som vi säger att leken är grunden till lärandet.” Hon säger även att de använder leken i stor 
omfattning för att det är ett roligt sätt för eleverna att lära sig. Eleverna vill leka mycket ännu. 
Förskollärare 5 som har hand om matematiken i hennes förskoleklass säger att hon använder 
sig av matematikramsor och lättare material som ska få fram deras fantasi och lättare ta till sig 
de begrepp som hon visar. 
 
Sammanfattande analys 
Meningskategorisering har gett oss dessa kategorier: Kategori ett: stor omfattning. Kategori 
två: fri lek, styrd lek som är skolförberedande med teori och lek.  Kategori tre: social 
kompetens, grupptrygghet, teoretiska kunskaper så som matematikramsor och språklekar. 
Sammanfattningsvis blir det att de strävar efter en trygg grupp. 
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4.2.6 Påverkas förskoleklassens verksamhet av förskollärarens syn på lek 
Vi har på fråga åtta fått dessa svar (bilaga 3). Tre förskollärare (1, 2 och 6) svarar att deras 
synsätt påverkar den fria och styrda leken. Förskollärare 6 citeras: Ja, det måste den självklart 
göra, vi är ju redskap, alltså med våra personer”. Förskollärare 3 tycker att det ska finnas 
utrymme för lek och det ska finnas material som de kan leka med och om det inte finns så kan 
man skapa material tillsammans. Förskollärare 3 försöker att inte påverka men vet inte om 
hon själv blir påverkad av elevernas lekar, men tror det eftersom hon får många tips och idéer 
från elevernas lekar som hon kan använda i andra sammanhang. Förskollärare 4 vet inte om 
den fria eller den styrda leken påverkas av sin syn på lek medans förskollärare 5 svarar att hon 
inte tycker den påverkas. Fråga fyra gav oss dessa svar (bilaga 3). Fyra stycken förskollärare 
har svarat att synen på leken påverkas deras arbetssätt. Förskollärare 4 tycker att hennes syn 
på leken påverkar hennes arbetssätt eftersom hon tycker att leken är viktig och försöker lägga 
upp sitt arbetssätt utifrån det. Hon förklarar också att hon kan göra sin planering senare ifall 
barnen leker väldigt bra istället för att gå in och avbryta eleverna mitt i deras lek. Det finns 
utrymme att ta det någon annan gång under dagen eller någon annan dag under veckan. 
Förskollärare 1 har svarat både ja och nej. Förskollärare 5 svarade att hon inte tycker att synen 
påverkar arbetssättet. Förskollärare 1 anser att det är förskolläraren som bestämmer hur 
mycket lek eleverna får ha, men lekinnehållet bestämmer eleven själv över. Hon förklarar det 
så här: ”Vårt arbetssätt styr egentligen inte leken, utan vi kör först vad vi tycker att de ska lära 
sig.”  
 
Sammanfattande analys 
Förskollärarens uppfattningar om sitt synsätt påverkar dem och deras verksamhet svarade de 
flesta att den gör det. Vi har genom meningskategorisering funnit dessa kategorier; Kategori 
ett: utgår från förskollärarens pedagogiska kunskaper så som att de skapar material i 
personalgruppen, som sedan integreras i leken. Kategori två: utgår från eleven, elevens lekar 
ger tips och idéer till förskolläraren. Kategori tre: flexibelt arbetssätt. Sammanfattningsvis 
visar sig detta genom att förskolläraren skjuter på sin planering till ett senare tillfälle för att 
inte avbryta elevernas lek. 
 
 
 
4.3 Resultatsammanfattning 
 
 
Resultatet av de sammanfattande analyserna visar att förskollärare och föräldrar är eniga om 
att lekens utformning kan vara att eleverna leker ensam eller tillsammans med andra och de 
anser att leken kan vara fri eller styrd. Andra likheter är att leken innehåller fantasi, rollek och 
ska vara rolig. Förskollärarna lyfter fram att leken ska vara lustfylld, frivillig och kreativ. Det 
blir en skillnad när föräldrarna lyfter upp att leken innehåller aktiviteter, avkoppling från det 
styrda, utan prestations krav, imitation, kommunikation och värderingar. Föräldrarna säger 
även att leken är livsnödvändig och en träning inför vuxenlivet. En likhet mellan 
förskollärarna och föräldrarna är att genom leken får eleverna självkännedom, lär sig visa 
hänsyn, tränar att bearbeta erfarenheter och får socialkompetens. En till likhet är att 
förskollärare och föräldrar tycker att leken är ett lärande för livet. 
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Föräldrarna anser i mycket hög grad att ett lärande sker genom leken också förskollärarna ser 
positiva effekter av leken som ett lärande. Fler likheter mellan förskollärare och föräldrar är 
att leken är viktig för samarbetet, det sociala samspelet, bearbetning, regler, språkutveckling, 
mattematik, motorik, turtagning, sätta sig in i varandras livsvärldar, dela med sig, fantasi och 
hänsyn. Föräldrarna nämner också koncentration, tolerans, tålamod, känslor och ansvar. 
Svaren skiljer sig mot det förskollärarna nämner, det vill säga att ge och ta instruktioner, 
kommunikation, empati, lyssna, kompromissa, inlevelse och tänkandet. Förskollärarna anser 
att de kan utveckla ett lärande under leken genom att de kan tillföra material och de kan styra 
leken genom matematiksagor, sagofigurer och om eleverna vill bestämma i lekarna måste de 
lära sig att komma överrens. Förskollärarna anser att de måste göra eleven medveten om sitt 
lärande och att de genom leken även utvecklar sin empatiska förmåga. Förskolläraren ser 
konflikter som någonting som börjar negativt men som utvecklas till ett positivt lärande. 
Föräldrarna anser att lekbehovet är större hos yngre elever, lärandet blir lätt och intressant 
genom lek. 
  
Förskollärare och föräldrar har likadan uppfattning om varandras syn på lek, att den är viktig, 
men en skillnad är att förskollärarna tror att föräldrarna har olika synsätt på leken. 
Förskollärarnas tro varierar angående föräldrarnas syn på lek, de tror att vissa föräldrar vill ha 
mer skolinriktat innehåll i förskoleklassen. Föräldrarna å andra sidan har en positivare tro om 
förskollärarnas syn på lek, eftersom förskollärarna har en pedagogisk utbildning, tror 
föräldrarna att förskollärarna ger eleverna plats och tid att leka. Föräldrarna tror också att 
förskollärarna tycker att lek kan innehålla många lärande bitar, så som språk, utevistelse och 
räkning. Förskollärarna tror att föräldrarnas syn på lek börjar värderas högre, de tror att 
föräldrar tycker leken är bra när eleverna får välja fritt och samarbeta med jämnåriga. En 
skillnad är att förskollärarna tror att en del föräldrar tycker det är viktigt med bokstäver men 
föräldrarna börjar bli mer medvetna om lekens betydelse.  
 
Förskollärarna tycker att leken ska finnas i stor omfattning, leken kan vara både fri och styrd. 
På samma sätt som föräldrarna tycker att det är lagom mycket lek i förskoleklassen. 
Förskollärarna och föräldrarna tycker i likhet med varandra att det ska vara inslag av skola 
och förskola i förskoleklassen. Föräldrarna ser en viktig balans mellan lek och teori med 
rutiner i likhet med förskollärarna. En skillnad är att förskollärarna tycker att de ska ge den 
fria leken utrymme och själva bidra med material till lek, den styrda lekens innehåll under 
exempelvis samlingen kan bestå av språklekar och matematikramsor. Gemensamt ser de 
lekens betydelse som en social träning, kunskapsbearbetning och de anser att leken skapar 
trygghet hos eleverna.   
 
Hälften av förskollärarna anser att deras synsätt påverkar den fria och styrda leken genom att 
de får tips och idéer av barnens lekar till skillnad från de andra förskollärarna, som inte ser att 
deras synsätt skulle påverka leken. Föräldrarna anser att förskollärarens syn på lek påverkar 
den fria och styrda leken i allt från mycket hög grad till inte alls.  Föräldrarna tycker att 
förskollärarens syn på lek påverkar dennes arbetssätt i mycket hög grad till inte alls och 
elevers lärande i hög grad till skillnad mot förskollärarna, som har delade uppfattning om 
deras syn på lek påverkar deras arbetssätt. De svarar både att synsättet påverkar och att det 
inte påverkar. När det påverkar visar det sig genom att de kan vara flexibla i sin planering och 
ger utrymme för leken. Sammanfattningen blir att förskolläraren lägger upp arbetssättet 
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utifrån den viktiga leken och avbryter inte leken. En annan sida är att förskolläraren 
bestämmer hur mycket eleverna får leka, när den planerade verksamheten kommer före leken.  
 
Slutligen ser förskollärarna att ett lärande kan ske gemensamt eller enskilt, genom styrda eller 
fria aktiviteter och detta utmynnar i fakta och förståelse. Lärande sker genom att kunna 
lyssna, ge och ta instruktioner, turas om, samtal, matematik, svenska, elevers lek tillsammans, 
lek som lustfylld metod. Enligt förskollärarna bidrar detta till att medvetengöra eleverna om 
sitt lärande. 
 
 
 

5 Diskussion  
 
Under diskussion har vi valt att först redovisa sanningshalten i vår undersökning. Vi går sedan 
över till vår resultatdiskussion där vi kommer att redovisa utifrån vårt syfte som är att 
undersöka vilken syn förskollärare och föräldrar har på lekens betydelse för lärande i 
förskoleklass. Vi vill också göra en jämförelse mellan förskollärare och föräldrars syn på 
lekens betydelse för lärandet. Detta kommer vi sedan att koppla till vår pedagogiska 
användning i vår framtida yrkesroll som förskollärare. Vi avslutar med frågor kring framtida 
forskning. 
 
 
 
5.1 Reliabilitet och validitet 
 
 
Trost (2001) skriver att reliabilitet innebär att en mätning är tillförlitlig och stabil. Människor 
svarar på samma sätt, i liknande miljöer och på samma goda humör. Enligt Svenning (2003) 
menas reliabilitet att resultaten ska vara tillförlitliga och reliabiliteten kan vara låg eller hög. 
”Om ingenting förändras i en population skall två undersökningar med samma syfte och med 
samma metoder ge samma resultat!” (Svenning, 2003, s. 67). Förskollärarna fick liknande 
förutsättningar att vara med på intervjuerna och vi genomförde dem på likartat sätt. Att svaren 
vi fick skilde sig åt berodde troligtvis på förskollärarens syn på lek och lärande. Trost (2001) 
säger att när man gör en mätning, kvantitativa studier där variabler anges, kan man mäta 
reliabiliteten. Hög reliabilitet blir det om situationen är standardiserad, jämfört med 
kvalitativa studier där standardiseringen är låg. Våra intervjuer är av kvalitativ sort och därför 
drar vi en slutsats att reliabiliteten är låg eftersom våra intervjuer gav olika svar även fast de 
genomfördes på liknande sätt. 
 
Vi tyckte att intervjufrågorna var tydliga och konkret utformade, men under första intervjun 
märkte vi att frågorna gick in i varandra och likaså svaren. Förutsättningarna för 
förskollärarna att bli intervjuade tycker vi har varit liknande för alla. Ingen av förskollärarna 
var förberedda på att vi skulle spela in intervjuerna och vi fick en viss reaktion på detta. Två 
förskollärare ville inte att vi skulle spela in deras intervjuer men vi förklarade syftet med 
inspelningen som var ett hjälpmedel för att komma ihåg vad som sagts under intervjuerna, så 
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att vi kunde anteckna ner dem efteråt. Vi förklarade vidare att vi inte skulle hinna anteckna 
under intervjun ner allt som sagts, med tanke på det Kvale (1997) säger om att en utskriven 
intervju är det enda pålitliga empiriska datamaterial som finns i en intervjumetod, så behövde 
vi dem nerskrivna. Vi förklarade att intervjuerna kommer att vara anonyma eftersom vi inte 
nämner några namn eller skolor, då gav förskollärarna sitt medgivande. Det finns ingenting 
som kan koppla intervjuerna till en viss förskoleklass. Förskollärarnas inställning till 
inspelade intervjuer kan ha varit en faktor som påverkat undersökningen. Om vi hade 
informerat om inspelningen kanske vi hade fått ett annat mottagande och kanske även bortfall 
på intervjuerna. Det har varit en lugn miljö när vi har genomfört intervjuerna, förskollärarna 
har kunnat gå ifrån barngruppen utan att vi upplevt att förskolläraren kände sig stressad 
tillbaka till barngruppen. Detta tror vi berodde på att alla förskollärare har valt vilken tid som 
vi skulle utföra intervjuerna på. De störmoment som har ägt rum under intervjuerna är att vid 
två av intervjuerna har någon knackat på dörren och det har medfört att vi har kommit av oss 
några sekunder. Vid två andra tillfällen fanns en angränsande barngrupp vars röster hördes in 
till oss där vi intervjuade förskolläraren. Det har varit en fördel att sitta med båda två på 
intervjuerna, dels för att den ena kunde föra miljöanteckningar så att intervjuaren kunde 
koncentrera sig på att sätta förskolläraren i fokus och behålla ögonkontakten med denne, dels 
har det varit bra att ha varit med båda två under intervjuerna eftersom den som skrev 
miljöanteckningarna kunde, om det behövdes, komplettera intervjun med frågor. Eftersom vi i 
förväg lämnat ut ett exemplar av intervjufrågorna tycker vi att förskollärarna har varit väl 
förberedda. Alla utom en förskollärare hade anteckningar med sig som de ansåg var viktiga att 
framföra under intervjun. Vi valde att lämna ut frågorna så att förskolläraren inte skulle 
glömma viktig information eller komma på i efterhand vad hon borde ha svarat.  
 
Svenning (2003) skiljer på undersökningens inre och yttre validitet där han förklarar att inre 
validitet handlar om själva undersökningen, hur den läggs upp och att rätt frågor ställs till rätt 
personer. Utifrån vårt syfte med den här studien valde vi att ställa frågor till förskollärare och 
föräldrar som handlar om lekens betydelse för lärandet. Vi tycker att vi har frågat rätt 
personer, fått svar på våra frågeställningar och därmed anser vi att undersökningens inre 
validitet är hög. Eftersom validiteten innebär att vi mäter det vi tänkt mäta är validiteten ett 
grundläggande krav. Svenning förklarar vidare att yttre validitet handlar om undersökningens 
helhet. ”Här handlar det dels om möjligheterna att generalisera konkret från ett urval till en 
population, dels mer abstrakt från en specifik studie till en allmän teori.” (Svenning, 2003, s. 
66). Utifrån resultatet har vi skapat oss en bild av hur förskollärare och föräldrar ser på lekens 
betydelse för lärandet i förskoleklass och kopplar dessa till tidigare teorier, i och med det 
bedömer vi att den yttre validiteten är hög. 
 
Nästan alla enkäter som vi fick in från föräldrarna har varit väl ifyllda med motiveringar. 
Motiveringarna har varit till god hjälp för att besvara våra frågeställningar och för att kunna 
göra en jämförelse mellan förskollärare och föräldrar (se resultatdiskussion). Enkäten som i 
huvudsak bestod av strukturerade frågor med fasta svarsalternativ har sett likadana ut för alla. 
Enligt Trost (2001) ska enkäten ha samma utseende till alla som den skickas ut till. Patel och 
Davidsson (2003) tycker att det är viktigt att variera de fasta svarsalternativen så att 
motivationen behålls och ett visst svarsmönster inte ska uppstå. Vi kunde dock se ett visst 
svarsmönster på en del av frågorna, detta bedömer vi att föräldrarna svarat sanningsenligt på. 
Vi uppfattar att föräldrarna förstått enkäterna i sin helhet men det har dock varit enstaka 
frågor där föräldrarna inte har förstått vår formulering. Enligt Trost (2001) är en fråga där 
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man använder sig av krångliga ord eller ordvändningar som en del av dem som svarar på 
enkäter missuppfattar får man en ganska låg grad av reliabilitet. Om de som svarar däremot 
uppfattar frågan på samma sätt eftersom enkla och förståeliga ord används blir reliabiliteten 
hög. Vi kan dra slutsatsen att reliabiliteten är relativt hög på våra enkäter eftersom de allra 
flesta som svarat på alla frågor och motiverat utförligt. På grund av vårt stora bortfall på 42 % 
av enkäterna kan vi inte göra en verklighetsbedömning och säga att det är så här föräldrar ser 
på lekens betydelse för lärandet i förskoleklassen, utan vi tycker att vi har fått en inblick i 
föräldrars tankar om lek som lärande. Precis som Trost (2001) säger ska man vara försiktig 
med att dra slutsatser av datan som vi fick från föräldrarna, men vi bedömer att de föräldrar 
som ändå svarat kan visa på en viss verklighet, dock inte hela verkligheten. Kanske kan vårt 
korta svarsdatum ha fått motsatt effekt, det vill säga att föräldrarna inte hann svara på enkäten, 
då vårt syfte med kort svarsdatum var att få in enkäten snabbt utan att den skulle bli liggande 
hemma. Vi har fått vad Trost (2001) kallar internt bortfall, det vill säga att det finns frågor där 
föräldrarna låtit bli att svara trots att de svarat på alla andra frågor i enkäten och det tror vi 
beror på att föräldrarna antingen missuppfattat frågan eller helt enkelt inte sett frågan, sålunda 
missat den omedvetet. Ett annat alternativ är att föräldrarna inte har känt att de har haft något 
svar att ge på frågorna. 
 
Vi valde att använda intervjuer och enkäter som undersökningsmetoder som vi också anser 
räcka i vår undersökning eftersom vi vill få en förståelse av individens livsvärld. Varför vi 
valde att göra en jämförelsestudie med två olika metoder var för att vi insåg att tiden inte 
skulle räcka till för att intervjua alla respondenterna i undersökningen. I praktiken tror vi att 
det skulle vara svårt att få föräldrarna att ställa upp på intervjuer med tanke på att de arbetar 
och har sin fritid. Eftersom vi räknade med bortfall skickade vi ut fler enkäter än antalet 
utförda intervjuer. Vi tycker att validiteten i undersökningen är hög men med två olika 
metodval till samma syfte har gjort att reliabiliteten är låg. Om vi hade valt observationer till 
dessa metoder hade vi eventuellt kunnat se om vårt resultat stämde överens med verkligheten. 
Vi tror att observationer hade höjt reliabiliteten men också att validiteten hade blivit lägre. 
 
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med den här studien har varit att undersöka vilken syn förskollärare och föräldrar har 
på lekens betydelse för lärandet i förskoleklass. Ett av våra resultat visar att förskollärare och 
föräldrar är eniga om lekens utformning och innehåll, vi tror att det beror på att barn i alla 
tider har lekt mer eller mindre. Knutsdotter Olofsson (1992) säger att leken är den pedagogik 
som naturen har utrustat oss med och därför anser hon att det är vuxnas ansvar att alla barn får 
leka. Alla vi vuxna har någon gång varit barn och kommer ihåg hur leken var utformad och 
vilket innehåll den hade när vi själv var ett lekande barn. Sandberg (2002) säger att vuxnas 
syn på lek grundar sig i den vuxnes tidigare erfarenheter av lek. Hon menar också att leken 
följer människan genom hela livet.  
 
Under vår undersökning har vi förstått att leken tar en stor plats i förskoleklasserna och finns i 
både fri och styrd form men vår uppfattning som grundar sig på vårt resultat är att det är i 
huvudsak fri lek i förskoleklasserna. Enligt Gedin och Sjöblom (1995) var den fria leken 
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viktig inom fröbeltraditionen. Kanske är det som Liberg (2008) säger att de vuxna är dåliga på 
att utnyttja tillfälligheterna med barnen så att ett lärande sker. Vår uppfattning är att det inte är 
något ovanligt att man inte utnyttjar tillfällena som den fria leken ger, vi anser att fler borde 
göra som Liberg säger, om att ta till vara på tillfällena som ges med eleverna. Vi bedömer att 
man inte behöver benämna leken för styrd bara för att man språkleker med barnen oplanerat 
när man ser att de leker fritt. Sandberg (2002) har uppfattningen att det är viktigt för barns 
utveckling att möta lekfulla vuxna och det tycker vi är viktigt att tänka på när man är bland 
elever. Vi anser att lek är viktig i ett lärande syfte i likhet förskollärarna och föräldrarna i vår 
undersökning. Vidare framkommer det av resultatet i den här studien att förskollärarna i likhet 
med föräldrarna har svarat att leken ska vara rolig, precis som Erikson (1954) som också 
ansåg att fri lek gav mer glädje. Även Knutsdotter Olofsson (1992) menar att leken sker utan 
krav på prestation. Även Hwang och Nilsson (2003) beskriver att leken är någonting frivilligt, 
på låtsas och lustbetonat, medan Tsao (2002) menar att lek inte bara handlar om glädje utan 
att det finns en djupare mening bakom aktiviteterna. Tsaos förklaring stärker oss i vår tro att 
leken är viktig för eleverna, men att förskolläraren måste vara observant på vad leken har för 
slutresultat, för enligt Vygotskij (1981) är det speciellt sportlekar som inte alltid är lustfyllda 
eftersom resultatet kan ge barnet intensiv olustkänsla om de förlorar.  
 
Förskollärarna ser att leken ger eleverna en möjlighet att gå in i olika roller och därigenom 
utveckla sin empati och förståelse för andra människors livsvärldar. I fröbeltraditionen var det 
pedagogen, enligt Gedin och Sjöblom (1995), som skulle lära eleverna att visa hänsyn och 
respekt mot varandra genom att vara en förebild. Det framkommer också i vårt resultat att 
förskollärare i likhet med föräldrar anser att leken är viktig för eleverna så att de får möjlighet 
att bearbeta vilket vi kan koppla till Erikson (1954) som även han menade att vi bearbetade i 
leken. Hwang och Nilsson (2003) menade att i leken får eleven möjlighet att bearbeta sin 
omvärld och då erfar de kunskaper om den. Vi anser att alla människor måste få tillgång till 
en metod som passar så att man kan bearbeta sina erfarenheter på ett bra sätt och leken är för 
oss en bra metod för yngre människor. Elever bearbetar erfarenheter och leken blir då en lära 
för livet, alltså livsnödvändig enligt både förskollärare och föräldrar. Gardner (1992) har 
beskrivit att barnen bearbetar det de upplever i verkligheten genom sina lekar och återskapar 
händelser genom lek och i drömmar. Även Freud (1994) säger att barn i deras lekar upprepar 
det de varit med om. Knutsdotter Olofsson (1992) menar att barnen försöker bearbeta livet 
och det håller även Diderichsen m.fl. (1994) med om. Vi tror att eleverna bearbetar det de är 
med om i vardagen, visar vi vuxna vägen tar eleverna efter vad gäller rätt eller fel. Enligt 
Freud (1994) påverkade vuxna barn i sina lekar. Barn har en önskan om att vara stora och 
göra det som vuxna gör. 
 
Vi uppfattar att föräldrarna verkar se mer positivt på leken till skillnad mot vad förskollärarna 
gör, eftersom föräldrarna lyfter upp mer positiva delar av leken. Goldhaber (1994) menade att 
om synen på lek skulle bli mer seriös så skulle man påverka andras syn på leken till mer 
positiv. Vi tror att det är för att förskollärarna ser mer lärande i leken eftersom de har sin 
pedagogiska utbildning, vi menar att om Goldhabers teori stämmer kan föräldrarna påverka 
förskollärarnas syn på lek. Enligt Sundström (2008) säger Pramling Samuelsson att länken 
mellan lek och lärande kan bli dålig om pedagogen styr för mycket och lärandet tar över hand.  
 
Utifrån resultatet tolkar vi att förskollärarna tror att de flesta föräldrar tycker att leken är 
viktig för elevernas utveckling, förskollärarna har även fått detta bekräftat genom samtal och 
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enkätundersökning av föräldrarna. Vi tänker att förskollärarna är säkra på sin syn angående 
föräldrarnas syn och det tolkar vi som att det har ett bra samarbete och Skollagen (1985) 
poängterar hur viktigt samarbetet mellan hem och skola är. Vi tror att alla föräldrar har en 
önskan och tro om att förskollärarna ser på leken som någonting positivt. Detta grundar vi på 
vårt resultat som visat på att föräldrarna ser leken som någonting som påverkar elevernas 
lärande i hög grad. Vi tänker att föräldrarna ser att förskollärarens syn på lek påverkar hela 
den verksamheten som förskolläraren är verksam i, i och med det påverkar det eleven och 
dennes lärande.  
 
Utifrån resultatet tror vi att föräldrarna ser att förskollärarna har en stor makt och därigenom 
ett stort ansvar att ge leken ett stort utrymme, både den fria och den styrda leken. Skolverket 
(2006) säger att det är läraren som ska ge eleverna möjligheter till olika arbetsformer och 
dessa ska vara varierande och i balans i sin sammansättning. Goldhaber (1994) säger att om 
leken ska bli seriös i läroplanen krävs det att lekens roll och värde blir bemött med respekt. 
Utifrån vårt resultat ser vi att föräldrarna i vår undersökning är nöjda med den omfattning som 
leken får i deras förskoleklasser och att verksamheten därmed också har rätt inriktning. Enligt 
Skolverket (1998) är det nödvändigt med samma syn mellan skola och förskola. Vi tolkar 
också av resultatet att föräldrarna vill att förskoleklassens inriktning ska vara mer 
förskolepedagogiken än den traditionella undervisningsmetoden som finns i skolan. Enligt 
Sommer (2005) bottnar föräldrarnas egna sociala och personliga bakgrund i deras värderingar 
på den kultur som omsorgsgivaren inspireras av. Även Bergem (2000) pekar på alla föräldrars 
värderingar och förväntningar bottnar i deras egen uppfostran av sina barn. En förälder tror 
inte att förskollärarens syn på leken påverkar dennes arbetssätt och det tolkar vi att vi kanske 
inte har formulerat frågorna på ett begripligt sätt så att alla förstod dem eller så är det som 
Sommer och Bergem påpekade. En av våra huvudfrågor var att undersöka hur förskollärarna 
ser på lekens betydelse som lärande i förskoleklassen. Föräldrarnas uppfattning av 
förskollärarnas syn på lek är också att det ska vara en blandning mellan teori och lek.  Bergem 
(2000) poängterar att läraren måste förhålla sig till de förväntningar som ställs på läraren i 
förhållande mot bland annat föräldrar, elever och läroplanen. Dahlberg och Lenz Taguchi 
(1996) menar att en grundförutsättning för pedagogisk interaktion mellan barn och vuxna 
innebär respekt och självkänsla som leder oss fram till det forskande barnet och den forskande 
pedagogen. Vi tycker att förskollärarnas syn på lärandet visar sig genom en balans mellan 
teori och lek som tillsammans förstärker lärandet. Skolverket (2003) säger att det ska vara en 
balans mellan praktiska och teoretiska kunskapsformer. Liberg (2008) anser att alla barn är 
olika och lär på olika sätt. Vi håller med om att en balans mellan teori och lek i 
förskoleklassen är det bästa för eleverna. Diderichsen m.fl. (1994) tycker att genom leken 
vaknar intresse för föremål och då skapas ett intresse för kunskap.  
 
En annan av våra huvudfrågor var att ta reda på hur förskollärarna i förskoleklassen använder 
leken i sitt arbete. Vi ville även ta reda på i vilken omfattning förskollärarna använder leken i 
sitt arbete idag och genom intervjuerna fick vi reda på att de använder leken i stor omfattning. 
Patton och Mercer (1996) påpekar att skillnaden på skola och förskola märks tydligt, lek är 
någonting centralt i förskolan medans det i förstaklass blir en övergång till arbetsmiljö. Enligt 
förskollärarna är en stor omfattning av både fri och styrd lek bidragande till att få en trygg 
elevgrupp. Utifrån resultatet tolkar vi att förskollärarna tycker att leken ska finnas i stor 
omfattning. Olsson (2004) menar att yrkesmässig säkerhet rör sig om att det man använder sig 
av, tror på och står för syns i det personliga arbetssättet. Det gör att vi funderar över varför 
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förskollärarna använder sig av styrd lek i sådan liten omfattning som det framkommer under 
intervjuerna. Eller så är det så att de inte har reflekterat lika mycket över den styrda 
lekformen. Vi märker utifrån resultatet att förskollärarna ger material, plats och tid till 
eleverna så att de kan leka och det tycker vi visar på att förskollärarna ser den viktiga 
betydelsen av lek. För Welén (2003) är leken ett pedagogiskt förhållningssätt eftersom 
pedagogen kan uppmuntra, stimulera och utmana barns lekar så att utveckling sker. Även 
Sandberg (2002) menar att vuxna kan stimulera barns lekar till utveckling och delaktighet 
genom att ge barnen tid, uppmuntran och en stimulerande lekmiljö. Samtidigt kan vi notera en 
tendens till att förskollärarna påverkas av elevernas fria lek i större utsträckning än vad de 
alltid är medvetna om. Vi tycker dessutom att förskollärarna inte verkar se alla gånger att de 
styrda aktiviteterna är väldigt lustfyllda med inslag av lek. Eriksen Hagtvet (2004) påpekar att 
det krävs att pedagogen är uppmärksam och engagerad i lekens villkor och är med att utveckla 
leken så sker ett lärande. 
 
I vårt resultat framkommer det också att förskollärarnas syn skiljer sig från föräldrarnas, som 
inte nämner lekmiljön i förskoleklassen. Förskollärarna tycker att det är deras ansvar att ordna 
med en lekmiljö och bidra med material, samt ge utrymme för eleverna att leka. Knutsdotter 
Olofsson (1992) poängterar att det är de vuxnas ansvar att erbjuda barnen en lekstimulerande 
miljö som kan hjälpa barnen att förstå sin omvärld. Även Sandberg (2002) hävdar att vuxna 
kan stimulera barns lekar till utveckling genom en stimulerande lekmiljö. Genom vår 
lärarutbildning vet vi att miljön är den tredje pedagogen, alltså en stor del av verksamheten 
och därför menar vi att det är vår uppgift att iordningställa miljön för eleverna.  
 
Genom resultatet framkom det att förskollärarna ser att konflikter uppstår när eleverna leker 
tillsammans och inte är överrens om lekreglerna. Vi ser genom vårt resultat att föräldrarna 
inte nämner något om konflikter. Vi tror skillnaden kan bero på att föräldrarna inte vistas i 
stora barngrupper och därför inte reflekterat över konflikter som kan uppstå i leken, medan 
förskollärarna träffar på det i sitt arbete med eleverna. Konflikter är enligt förskollärarna en 
negativ effekt av leken som vänds till ett positivt lärande för eleverna genom att få eleverna 
att fundera kring sitt eget handlande och förstå och lära sig lekreglerna. Skolverket (1998) 
skriver att läraren vid konflikter kan visa på lekregler, hur man går in och ut ur en lek. Vi 
tycker att det är positivt att förskollärarna ser det positiva lärande som kommer ut ur 
konflikten. Hwang och Nilsson (2003) har uppfattningen att leken lär barnen att hantera 
konflikter, relationer och problem. De säger även att regellekar är en viktig del av 
socialisationen och är något som framträder när barnen börjar närma sig skolåldern. Vi tror att 
det är ungefär kring åldern då eleverna går i förskoleklassen som de börjar bli medvetna om 
hur man gör när man leker. Lekregler är de regler som eleverna kommer överrens om under 
lekens gång eller innan leken sätts igång. Om lekregler bryts uppstår konflikter mellan 
eleverna som vi inte tror kan lösas av eleverna själva utan handledning av en vuxen, särskilt i 
början när eleverna i förskoleklassen inte känner varandra. Att regellekar är en del av 
socialisationen beskriver också Knutsdotter Olofsson (1992) genom att lekreglerna innebär 
samförstånd, ömsedighet och turtagande. Turtagande är något som förskollärare och föräldrar 
svarat är ett lärande genom lek, i likhet med Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) som beskriver hur barn inte kan bestämma över sin lekkamrat och när gemensamma 
beslut ska fattas är det viktigt att turtagande förekommer. 
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Endast föräldrarna har svarat att i leken sker ett lärande genom imitation och vi håller med om 
att det är en del i leken där lärande sker precis som Jernström (2001) säger att ett lärande inte 
enbart kan ske genom imitation. Sommer (2005) hävdar att om ny kunskap ska ske genom 
imitation sker det bäst jämnårigas inverkan. Är det som Sommer hävdar så anser vi att leken 
behövs i förskoleklassen som är en homogen åldersgrupp. Vi tror också att eleverna får ny 
kunskap genom lekens aktiva form. Alerby (2003) hävdar att kunskap får vi genom vår kropp. 
Jernström (2001) säger också att lärandet sker med alla våra sinnen och hela vår kropp. 
Vidare menar Lenz Taguchi (2005) att handen omsätter hjärnan och ögats bilder så att det blir 
till barnets kunskap.  Gardner (1992) påpekar vidare att kunskap kommer till barnet genom 
kroppsspråk, konstruktion och skapande vilket har stor betydelse för att man ska tillägna sig 
kunskap. Vi tolkar detta som att de menar att för att kunskap ska ske måste vi använda oss 
kroppen, därför anser vi att leken är viktig i förskoleklass. Skolverket (2006) säger att leken är 
en del i det aktiva lärandet för att eleverna ska få nya kunskaper och då särskilt under de 
tidiga skolåren.  
 
En av våra huvudfrågeställningar var hur förskollärarna ser på lekens betydelse för lärandet i 
förskoleklassen. Enligt Diderichsen m.fl. (1994) är leken en viktig roll i barnets utveckling, 
barnet har ett stort lekbehov och för att man fyllt sex år blir inte leken betydelselös. Vår studie 
har visat att förskollärare i likhet med föräldrar tycker att leken är viktig för lärandet. 
Knutsdotter Olofsson (1992) poängterar att genom leken kommer kunskapen till skänks. Vi 
tycker att vårt resultat visar på många gemensamma åsikter på vilket lärande som sker genom 
leken, därför tycker vi att både förskollärare och föräldrar inser vikten av lekens betydelse för 
lärandet. Welén (2003) framhåller att leken kan ses som ett redskap för lärandeprocessen och 
förberedelse inför vuxenlivet. Vi ser att förskollärarna lägger stor vikt vid de sociala 
kompetenserna som eleverna får genom leken som är viktiga inför vuxenlivet. Enligt Gedin 
och Sjöblom (1995) var Fröbel den första pedagogen som såg lekens betydelse som värdefull 
och livsviktig och att leken skulle stimuleras under barndomen.  Erikson (1995) ansåg att 
människan utvecklades genom leken hela livet. Även Vygotskij (1981) menade att leken var 
källan till utveckling.  
 
I vårt resultat tolkar vi att en förskollärare inte ser den fria leken som någonting lärande 
eftersom hon säger att de kör sitt lärande först, sen får barnen leka fritt. Enligt Sundström 
(2008) säger Pramling Samuelsson att länken mellan lek och lärande kan bli dålig om 
pedagogen styr för mycket och lärandet tar överhand. Erikson (1954) har beskrivit att om den 
vuxne ska se barns lekar som någonting viktigt var de tvungna att knyta den till en teori. Vi 
tror att förskollärarens syn på lek kan bero på vilken teori man knyter an till eller om man inte 
har reflekterat krig sitt synsätt. Det kan också bero på att hon tolkat frågan på ett annat sätt än 
som vi hade tänkt, hon kanske tolkar ordet syn på ett annat sätt än vi. Vi använder oss av syn 
synonymt med förhållningsätt vilket kanske vi missade att framföra vid intervjun. Vi tolkar 
det annars att hon inte tycker att synsättet påverkar henne. Vi tycker att dokumentation är ett 
bra redskap att använda sig av för att synligöra sitt eget synsätt och kunna reflektera kring det. 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2006) ska pedagogerna använda dokumentation för 
att kunna reflektera över sitt eget och kollegors förhållningsätt. 
 
Vi tycker att leken är viktig även för elever i förskoleklass och det finns mycket tidigare 
forskning som visar på det. Enligt Gustavsson (2002) finns det flera teorier om att lärandet 
sker i de verksamheter där kunskapen används och utövas. Myndigheten för skolutveckling 
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(2006) påpekar att lust, lek och lärande hör ihop. Liberg (2008) poängterar att det sker ett 
lärande i samspel med andra. Leken bidrar, anser vi, med många positiva effekter. Om man 
vet vad forskning säger om lek och lärande kan lärare och föräldrar få hjälp med hur de kan 
ordna lämpliga lekmöjligheter för barn enligt Riley och Jones (2007). Bland annat förstår vi 
att elever utvecklas i samspel med andra.  Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
har också uppfattningen att barn lär genom leken tillsammans med varandra, de beskriver att 
det innebär att barnen både utövar makt och praktiserar demokrati i leken. Vi tycker att det är 
viktigt att förskollärarna använder leken som metod för bland annat det sociala lärandet med 
jämnåriga i förskoleklassen. Eleverna kanske inte tillbringar mer tid i en större grupp av 
individer under resterande timmar på dygnet. Erikson (1954) menade att leken var en metod 
som barnet kunde använda för att hjälpa sig själv, det här tycker vi visar även varför 
förskollärarna ska förmedla leken som blir till ett redskap för eleverna. Som Lindqvist (1999) 
skriver om Vygotskijs teori att det barnet kan göra med hjälp av den vuxne kan barnet göra 
själv dagen därpå. 
 
Förskollärarna i vår undersökning säger att målet är att synliggöra och medvetandegöra 
elevers lärande för att ett lärande ska ske. Genom Sundström (2008) säger Pramling 
Samuelsson att barnet måste vara medveten om sitt lärande annars finns det en risk i att barnet 
tappar motivationen och intresset för det som ska läras. Vi tycker att det är viktigt att man 
redan i förskoleklass motiverar och gör eleverna medvetna om sitt lärande så att de inte tappar 
intresset för lärandet i senare skolår. Enligt Broström (1989) vill sexåringen tillägna sig 
kunskaper men behöver en professionell pedagog som uppskattar och uppmuntrar barnets 
färdigheter. Vi har även märkt att elever i förskoleklass är väldigt kunskapssökande och 
intresserade av att lära så det tycker vi att man ska ta vara på.  Bottini och Grossman (2005) 
hävdar att man kan genom att ge eleverna möjligheter att arbeta med varandra, valmöjligheter 
och aktiviteter där de får använda hela kroppen, genom detta bli medvetna och delaktiga i sin 
egna lärande process. Skolverket (1998) säger att om pedagogen ser ett nyfiket och resursrikt 
barn som har lust att lära gör pedagogen barnet till medskapare av kunskap. Ett sätt är 
pedagogisk dokumentation som vi också ser som en möjlighet till att göra eleverna medvetna 
om sin egen läroprocess. För Lenz Taguchi (2005) är pedagogisk dokumentation ett verktyg 
som ger oss en förståelse för vår kunskap. 
 
Vårt resultat visar att förskollärare i likhet med föräldrar tycker att leken är viktig för det 
sociala samspelet hos eleverna. I skolan menar Bottini och Grossman (2005) att man ska 
tillåta att eleverna samtalar med varandras bänkkamrat för socialisationens skull. Vi anser att 
hela vårt samhälle är uppbyggt på att vi ska klara av att vara sociala individer, därav ännu ett 
viktigt lärande som sker genom leken i förskoleklass. Skolverket (1998) beskriver hur 
samspelet bidrar till att elever utvecklar social kompetens och även språket.  Riley och Jones 
(2007) menar att leken har många fördelar för barnet, mycket av det sociala i livet utövas, 
men även barnets språkliga färdigheter tränas. Språket anser även förskollärarna och 
föräldrarna är något som utvecklas genom elevers lekar. Tsao (2002) nämner att leken främjar 
hälsosam utveckling i alla områden och då även i språkutvecklingen. Detta beskriver också 
Diderichsen m.fl. (1994) som något som barn lär sig via leken. Att leken kan hjälpa barn och 
elever med språket är något vi själva uppmärksammat när vi har varit ute i verksamheterna. 
Lenz Taguchi (2005) förklarar att pedagogen kan skapa förutsättningar till aktiva 
kommunikationer hos barnen, genom att rikta leken mot olika objekt, då sker ett lärande. Vi 
tycker också som Lenz Taguchi att förskolläraren kan genom elevernas lekar uppmuntra till 
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kommunikationen. Enligt Liberg (2008) sker lärandet i samspel med andra och det är då 
språket bli till. Genom samtalen i leken tror vi att eleverna får ökad ordförståelse och tränar på 
att göra sig förstådda. Vi anser också att det är viktig att lära sig att lyssna på andra och det 
övar eleverna upp genom samtalen. Även Hwang och Nilsson (2003) menar att den 
kommunikativa förmågan utvecklas hos barnet genom leken. 
 
Ännu en av våra huvudfrågor som vi ville undersöka var vilka likheter och skillnader som 
förskollärare och föräldrar har när det gäller syn på lekens betydelse för lärande. Utifrån vårt 
resultat kan vi konstatera att det finns små skillnader i synsättet men ganska tydliga likheter. 
Vi tycker att skillnaderna oftast har handlat om vilket lärande som sker genom leken och 
lekens innehåll. Det som vi tycker är den största likheten är att leken är en lära för livet och 
det håller vi med om. 
 
Förskollärarna tycker i likhet med föräldrarna att fantasin är av stor betydelse när det gäller 
lekens innehåll. Vi håller med förskollärarna och föräldrarna och tror att elevers fantasi är en 
viktig del av leken utan fantasin tror vi att det är svårt att hålla leken igång. Enligt Erikson 
(1954) kunde barnet genom leken fantisera att de hade full kontroll över jaget. Genom fantasi 
kan leken bli vad än eleven vill att den ska bli. Diderichsen m.fl. (1994) menar att genom 
leken utvecklar sexåringarna sin fantasi, kreativitet och symboliskt tänkande. Gardner (1992) 
säger att barnen börjar fantisera när de börjar leka. Han menar att barnen kan fantisera om 
overkliga världar samtidigt som de fortsätter arbeta på sin vad Gardner kallar 
fantiseringsförmåga.  
 
Avslutningsvis är vi överraskade att föräldrarna var så positiva till leken och ser leken som 
viktig för eleverna i förskoleklass. Vi tror att det bland annat kan bero på att förskollärarna 
blivit bättre på att poängtera vikten av leken inför föräldrarna. Vi visste sedan tidigare att 
leken är viktig i många lärande faktorer, men nu har vi fått en bredare kunskap om lekens 
betydelse för elevers utveckling och vilket lärande leken bidrar med. Vi hoppas att denna 
positiva syn på lek kommer att fortsätta framåt, att förskollärare och föräldrar förstår vikten av 
att leka även i förskoleklass.  
 
 
5.2.1 Sammanfattande diskussion 
Vårt syfte med den här studien är att undersöka vilken syn förskollärare och föräldrar har på 
lekens betydelse för lärandet i förskoleklass. Sammanfattningsvis har vi utifrån våra 
forskningsfrågor och fått följande resultat; 
 
Hur ser förskollärarna respektive föräldrarna på lekens betydelse som lärande i 
förskoleklassen? Vår studie visar att både förskollärare och föräldrar värderar leken högt och 
ser vikten av lekens betydelse som lärande i förskoleklass. 
 
I vilken omfattning använder förskollärarna i förskoleklassen leken i sitt arbete, idag? 
Förskollärarna använder leken i stor omfattning, både i fri- och styrd lek för att få en trygg 
elevgrupp. Det visar sig genom att förskollärarna ger eleverna material, tid och plats till att 
leka. 
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I vilken omfattning tycker föräldrar att leken förekommer i den förskoleklass där deras barn 
går? Föräldrarna har svarat att de är nöjda med den omfattning leken får i den förskoleklass 
där deras barn går och de tycker att förskollärarna ansvarar för att ge leken stort utrymme. 
 
Vilka likheter respektive skillnader har förskollärare och föräldrar när det gäller syn på lekens 
betydelse för lärande? Vår studie har visat att förskollärare i likhet med föräldrar anser att 
leken är viktig för lärandet. Båda ser lekens betydelse för lärandet utifrån de sociala 
perspektiven som är förutsättningar så att eleven blir en fungerande samhällsmedborgare. En 
skillnad som vi har kunnat utläsa mellan förskollärare och föräldrar är att; föräldrarna ser 
leken positiv med betoning på roligt och gemenskapen. Förskollärarna ser leken mer i ett 
lärande syfte utifrån sina pedagogiska kunskaper. 
 
 
5.2.2 Pedagogisk användning 
Innan vi började med denna undersökning trodde vi att vi skulle behöva argumentera för 
leken, men nu tror vi inte det, eftersom vi är positivt överraskade över vårt resultat. Vår 
undersökning har varit mycket intressant och lärorik. Vi har inhämtat mycket ny kunskap 
genom all litteratur som vi har läst och bearbetat i denna undersökning. I och med vår nya 
förståelse kring lekens betydelse, kommer leken att få finnas i stor omfattning i vårt 
kommande yrke som förskollärare. Den här undersökningen har gjort oss säkrare. Om vi 
möter på frågor och funderingar kring leken så har vi många teorier att koppla leken till. 
Avslutningsvis har förskollärare och föräldrar gett oss insikt i deras synsätt. Det har bidragit 
till en djupare förståelse för olikheter och varför det kan vara så. Nu känner vi oss tryggare i 
hur vi ska bemöta detta.  
 
 
5.2.3 Framtida forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning är att man kan fortsätta med att jämföra och se om det finns 
ett mönster i en den enskilda förskoleklassen med förskollärare svar och med föräldrars svar. 
Man kan undersöka om det är någon skillnad på pappors och mammors syn. Fortsättningsvis 
kan man också studera om det är någon skillnad på synen hos föräldrar som har en son eller 
dotter. Ett annat förslag är att göra en större undersökning för att se om det är någon skillnad 
på synen kring leken och lärandet hos nyexaminerade förskollärare och de förskollärare som 
har lång arbetslivserfarenhet. Ytterligare hade man kunnat göra en likanden undersökning 
som den här, men lagt till metoden observationer för att se hur det ser ut i verkligheten och 
sedan jämfört resultaten om de stämmer överens . 
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Bilaga 1  
 
Missiv 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarutbildningen med inriktning mot förskola 
och förskoleklass, via Luleå Tekniska Universitet.  
Just nu gör vi vårt examensarbete, en studie som ska undersöka föräldrar och pedagogers syn 
på lekens betydelse för lärandet. 
 
Vi vore mycket tacksamma om Du förälder vill hjälpa oss i vårt arbete genom att besvara 
följande enkät. Vid eventuella frågor angående enkäten, kontakta oss via mail. 

 
Svara senast: 20 november 2008 

Tack på förhand! 
 
Helen Hansson helhan-5@student.ltu.se 
Linda Nordlander linnor-5@student.ltu.se 
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Bilaga 2                           Enkätfrågor 
 
Du fyller i denna enkät genom att sätta ett kryss i den ruta som motsvarar det svarsalternativ 
som du tycker passar bäst utifrån frågeställningen. Under vissa frågor önskar vi att du 
motiverar ditt valda svarsalternativ.  
  
1. Kön 
 
                      Man                         Kvinna 
 
     
 
 
2. Utbildning 
 
                    Gymnasial              Universitet                           Annan 
 
 
 
 
3. Är ditt/dina barn i förskoleklassen 
 
                      Flicka                       Pojke 
 
 
 
 
4. Vilken inriktning tycker du att förskoleklassen ska ha? 
 
                      Skola                     Förskola                 En kombination av skola och förskola 
 
 
 
5. Hur mycket lek tycker du att det är i er förskoleklass? 
 
               För mycket lek         Lagom mycket lek               För lite lek 
 
 
 
Motivera 
svaret……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. I vilken grad tycker du att leken positivt påverkar barns lärande? 
 
              I mycket  hög grad     I ganska hög grad           I ganska låg grad                 Inte alls 
 
 
Motivera 
svaret……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
7. I vilken grad tror du att förskolläraren ser på att leken positivt påverkar barns 
lärande? 
 
               I mycket  hög grad      I ganska hög grad          I ganska låg grad                 Inte alls 
 
 
Motivera 
svaret…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................... 
 
 
8. I vilken grad tror du att förskollärarnas syn på lek påverkar 
 
a) Elevers lärande 
 
 
               I mycket hög grad       I ganska hög grad           I ganska låg grad                Inte alls 
 
 
 
 
b) Förskollärarnas arbetssätt 
  
 
             I mycket hög grad        I ganska hög grad           I ganska låg grad               Inte alls 
 
 
 
c) Den fria leken 
 
               I mycket hög grad         I ganska hög grad        I ganska låg grad                 Inte alls 
 
 
 
d) Den styrda leken 
 
               I mycket hög grad         I ganska hög grad          I ganska låg grad               Inte alls 
 



 

 

9. Vad tror du att barnet kan utveckla genom leken? 
Motivera 
svaret……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Hur vill du definiera begreppet lek? 
 
Motivera 
svaret……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Tack för din hjälp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 3 
Intervjufrågor 
 
 
 
Bakgrund 
 
• Har du någon annan utbildning än förskollärarutbildning? Vilken/vilka utbildningar 
har du? Fortbildning? 
 
• Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 
 
• Har du arbetat inom annan verksamhet inom skola/barnomsorg, vilken/vilka och hur 
länge i så fall? 
 
 
 
 
Synen på leken 
 

1. Hur vill du definiera begreppet lek? 
 

2. Hur vill du definiera begreppet lärande? 
 

3. I vilken omfattning använder du leken i ditt arbete idag? Hur? Motivera 
varför/varför inte. 

 
4. Påverkas ditt arbetssätt av din syn på leken? 

 
5. Vilket lärande tycker du att leken bidrar med? Vad kan eleven utveckla genom 

leken? 
 

6. Kan du nämna positiva och negativa effekter av lek kopplat till elevens lärande? 
 

7. Hur kan du som pedagog bidra till att utveckla elevens lekar så att ett lärande sker? 
Motivera möjligheter eller hinder. 

 
            8.   Påverkas den fria leken/ styrda leken av ditt synsätt? 
 

9. Hur tror du att föräldrar värderar, positivt/negativt, lekens betydelse för lärandet i 
förskoleklass? 
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