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Syftet med studien är att beskriva hur några förskollärare och grundskollärare värderar leken inom 

förskoleklassen och årskurs 1. De frågeställningar som studien utgår ifrån är följande: Vad uppfattar 

dessa pedagoger som det viktiga i leken?  Hur uppfattar dessa pedagoger att leken kan användas som en 

resurs i lärandesituationer inom förskoleklassen och årskurs 1? samt Hur uppfattar dessa pedagoger att 

möjligheten till lek förändras i årskurs 1 i förhållande till förskoleklass? 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats enligt fenomenografiskt analyssätt. I studien har sex 

pedagoger intervjuats, dessa pedagoger har vi valt ut från tre olika skolor, det vill säga en förskollärare 

och en grundskollärare från respektive skola. Intervjupersonerna är även utvalda utifrån att de har minst 

tio års yrkeserfarenhet. Av insamlat datamaterial har åtta kategorier utformats.  

Resultatet visar att de två verksamheterna, förskoleklass och årskurs 1, värderar leken ganska lika. Det 

viktiga i leken är framför allt att utveckla den sociala kompetensen Förskollärarna anser att allt lärande 

kan rymmas i leken, medan grundskollärarna anser att inlärning sker genom den pedagogiska leken och 

den fria leken är en paus för barnen för att återhämta sig. Fastän de båda yrkeskategorierna är medvetna 

om att leken ska vara en del även av verksamheten i årskurs 1, så får inte förstaklassarna alltid möjlighet 

till det. 
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A study concerning the value of game and playing among pre-school children and those from form 1 of primary 
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The purpose of this study is to describe how playing is estimated by some pre-school teachers and pri-
mary school teachers within a pre-school class and a primary school form 1. The issues which this study 
is based on are as follows: What is important in playing? How can games and playing be used as a re-
source in situations of teaching and learning in a pre-school class and a primary school form 1? and 
What is the possibility of changes in playing between pre-school compared to primary school form 1? 

The study has been effected with a qualitatively high effort according to a phenomenographic way of 
analysis. In this study six pedagogues (teachers) have been interviewed, chosen from three different 
schools, one pre-school teacher and one primary school teacher from each school. They were also cho-
sen by the duration of their  professional experience which is at least 10 years. From collected facts eight 
categories have been worked out. 

The result shows that the two activities, pre-school class and primary school form 1 estimate playing 
almost in the same way. The important thing in playing is above all to develop social ability. Pre-school 
teachers think that all learning can be contained in playing, while primary school teachers think that 
learning takes place only through educational games, and that free playing serves only as a break for 
children to relax and recover. Although both professional categories are aware of the fact that free play-
ing is supposed to be part of the activity in primary school form 1, it won’t  normally be possible for 
these children to practice it. 
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Inledning 

I detta arbete har vi för avsikt att få fram hur några förskollärare och grundskollärare resone-

rar kring begreppet lek och hur de värderar leken. För att besvara vårt syfte behandlar vi frå-

geställningarna; Vad uppfattar dessa pedagoger som det viktiga i leken? Hur uppfattar dessa 

pedagoger att leken kan användas som en resurs i lärandesituationer inom förskoleklassen och 

årskurs 1? samt Hur uppfattar dessa pedagoger att möjligheten till lek förändras i årskurs 1 i 

förhållande till förskoleklass?  

Vi har valt att fokusera på lekens betydelse därför att vi under vår verksamhetsförlagda ut-

bildning (VFU) har observerat att barnen under skoltid i årskurs 1 leker mindre eller inget alls 

jämfört med förskoleklassen. Samtidigt har vi läst i vår utbildning att leken ger barnen stora 

möjligheter till utveckling och inlärning. Inom leken övar barnen sina färdigheter, både fysis-

ka och sociala, och bearbetar sina erfarenheter. 

Lillemyr (2002) menar att genom forskningen har det bevisats att lek är viktigt för barn i åld-

rarna 0-12. Särskilt viktig är leken för barn mellan 5-9 år eftersom barn i dessa åldrar använ-

der en stor del av sin tid till att leka. Detta är viktigt för att lek ger möjlighet till en rik och all-

sidig utveckling, i områden som de sociala, kognitiva, fysiska och kommunikativa. Enligt för-

skolepedagogiken har leken en stor betydelse för barnens inlärning. I och med att 6-åringarna 

nu är i skolan var det meningen att förskolans pedagogik skulle följa med in i skolan och inte 

tvärtom (SOU 1994:45). Även Lillemyr (2002) anser att förskolan och skolans pedagogik ska 

integreras under de första skolåren och att det är viktigt att organisera undervisningen så att 

barns lek får utrymme. Därför tycker vi att det är intressant att ta reda på hur leken värderas 

och hur attityden till betydelsen av leken förändras då barnen börjar skolan.  

Anledningen till att vi väljer att undersöka förskoleklassen och årskurs 1 är att vi båda har gått 

lärarutbildning med inriktning mot förskola och förskoleklass samt att en av oss också har gått 

lärarutbildning med inriktning mot tidiga skolår. Vårt intresse för att undersöka lekens bety-

delse utifrån skolans perspektiv väcktes ur det som Lillemyr (2002) påpekar ”För barn i över-

gången mellan förskola och skola (5-7 år) är leken en grundläggande livs- och inlärningsform 

genom vilken de kan uttrycka sig” (s. 46). 
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Bakgrund 

Under bakgrunden kommer vi att behandla; Vad är lek?, Lek och lärande, Vad är skillnaden 

mellan strukturerad lek och fri lek?,  Förskolans lekpedagogik möter skolans ämnespedagogik 

samt Syn på lek och lärande i förskoleklass och grundskolans tidigare år. 

Vad är lek? 

Ordet lek är från början grekiskt  ”laikos” och är bildat av ordet ”laos” som betyder folk 

(Bergman, 1977). I slutet av 1800-talet och under 1900-talet började vetenskapen att utveckla 

teorier om leken och dess roll för människan och samhället. Begreppet lek definieras olika 

beroende på vilken teori forskarens tankar grundar sig på. Antropologer anser att leken är en 

kulturell företeelse, enligt kognitionsforskningen betraktas leken som barnens tankeutveckling 

och enligt psykodynamisk teori anses leken vara ett sätt att bearbeta upplevelser (Nelson & 

Svensson, 2005). Enligt Sandberg (2002) är lek utveckling, upplevelse, aktiviteter och regler. 

Med det menar hon att i leken utvecklas individen och det sker en process hos individen. Le-

kens aktivitet kan vara både synlig och osynlig. Individen får upplevelser i leken och i leken 

finns outtalade eller uttalade regler. Enligt Freuds katarsisteori kan barnet tillfredsställa och 

bearbeta sina instängda känslor och finna utlopp för sina obehagliga och skrämmande upple-

velser genom leken (Åm, 1988). Vidare menar Freud att det finns tre områden inom indivi-

dens psykiska utveckling; detet, jaget och överjaget. I leken genomgår individen en ständig 

kamp mellan detet (de omättliga behoven) och överjaget (samvetets tryck) för att finna en ba-

lans i sin utveckling, nämligen jaget (Hwang & Nilsson, 2004). 

Sandberg (2002) menar att lek kan betraktas som en form av lärande. Leken motiverar barn 

att upptäcka nya saker. Den utveckling som sker genom lärande och lek skapar insikter hos 

barnet. Lek kan också variera från situation till situation, menar Lillemyr (1990). Han anser, 

för ett barn kan leken uppfattas på ett sätt medan det för ett annat barn kan uppfattas helt an-

norlunda, dessutom kan karaktären på leken förändras då det kommer in ett nytt barn. Vygot-

sky menar att leken är barnens ”livsskola”. Han skapade begreppet ”den proximala utveck-

lingszonen”, med detta menar han att i leken ligger barnen alltid en liten bit före sin egen ut-

vecklingsnivå och vågar utmana sig själva samt beter sig klokare, starkare och mognare än 

annars (Sandberg, 2002). Enligt Vygotsky handlar leken inte bara om lustfyllda upplevelser 

utan det handlar om  ett meningsskapande känslobehov och tankeväckande hos barnen (Lind-

qvist, 1995; Sandberg, 2002).  
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Lillemyr (1990) sammanfattar lekens karaktär som en typisk aktivitet bland barn. En aktivitet 

som individen själv väljer att delta i och som är lustbetonad. Leken är något som ligger utan-

för den verkliga världen och som är ”på låtsas”. I leken finns också regler som ska följas och 

den sker under en viss tid och på en viss plats. Det finns spänning i leken och där kan indivi-

den uttrycka sin inre drift. Slutligen är leken en förberedelse för vuxenlivet. Brodin (1991) 

skriver ”Många forskare har ”etiketterat” leken och menar att en aktivitet måste innehålla vis-

sa element för att definieras som lek. Enligt flera av dessa är lek en aktivitet som är spontan, 

frivillig, lustbetonad och ej målstyrd” (s. 43). Piaget menade att barnen går igenom olika sta-

dier och därmed förändras också lekens karaktär (Hwang & Nilsson, 2004). Han delar in le-

ken i tre stadier; funktionslek (upprepning), symbollek (låtsaslek) och regellek (fast struktur). 

Piaget ansåg att lekens aktivitet är en form av assimilation, barnet provar och anpassar sina 

tidigare upplevelser och erfarenheter i leken (Lillemyr, 1990). När barnen närmar sig skolål-

dern (6-7 år) tar regelleken över, till exempel kortspel och utelekar, och är en viktig del av 

socialisationen (Hwang & Nilsson, 2004; Smith, 1995). Regelleken utmärks av en förutbe-

stämd struktur, handling och syfte anser Broström (1990) och Lillemyr (1990) lägger till att 

regelleken präglas av moralisk realism.  

Lek och lärande 

Genom lekar och aktiviteter lär sig barn, menar Rosenqvist (2006). Enligt Lillemyr (1990) 

utgår lekens betydelse utifrån tre olika perspektiv; den psykologiska betydelsen, den sociala 

och kulturella betydelsen samt den pedagogiska betydelsen. Leken är psykologiskt utvecklan-

de därför att i leken får barnen möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter samtidigt som 

de får möjlighet att lära sig att samspela med andra. Barnkulturen förs vidare genom leken 

och bidrar till barnens sociala och kulturella mognad. Lillemyr (1990) menar vidare att leken 

har en stor betydelse som pedagogiskt hjälpmedel, genom att använda denna på rätt sätt kan 

den medverka i uppfostran.  

Knutsdotter-Olofsson (1992) anser att leken är tankens utveckling eftersom i leken övar bar-

nen sin kreativa och påhittiga förmåga samt att leken kräver planering, överblick och genom-

syras av djup koncentration. I lekens värld förändras medvetandetillståndet, individen känner 

hängivelse och glömmer tid och rum. Barnen lär sig även använda sina känslor i leken, genom 

att öva, prova, uttrycka och bemästra sina känslor. Ofta tränar barnen sina starka och farliga 

känslor, till exempel rädsla, skräck och hot, i leken. Vidare anser Knutsdotter-Olofsson (1992) 

att barnen tränar sin sociala kompetens bäst genom leken. Barnen måste lära sig att kompro-
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missa och acceptera andras idéer inom lekens ramar. Vidare skriver hon att de regler som är 

de viktigaste förutsättningarna för leken och som är samhällets sociala grundstenar; turtagan-

de, samförstånd och ömsesidighet, lär vi in genom leken. ”Social kompetens är både ett vill-

kor för leken och en konsekvens av den” (Knutsdotter-Olofsson, 1992, s. 148). För att komma 

in i den sociala gemenskapen måste barnet också kunna förstå andras leksignaler och själv 

kunna sända leksignaler till andra (Knutsdotter-Olofsson, 1992; Åm, 1993). Leksignaler anger 

en psyklogisk ram som förklarar vad som ingår i leken och vad som inte accepteras i leken. 

Dessa signaler kan uttryckas genom olika lekutseenden, förändrad röst, ansiktsuttryck och 

barnens egna lekberättelser (Lindqvist, 1995; Nelson & Svensson, 2005).  

Språkets utveckling börjar genom lek, barn använder hela tiden ord åt sina transformationer 

och fantasier för att bygga upp leken samt för att bearbeta sina upplevelser på ett konkret sätt. 

Det språk som barnet använder till vardags blir mer avancerat när barnet börjar leka, ”De är 

både författare till berättelsen, regissörer, skådespelare och auditorium” (Knutsdotter-

Olofsson, 1992, s. 147). Griffiths (1995) påpekar att för att bli en framgångsrik matematiker 

behöver barnen förstå att matematiken kan bli rolig och användbar, detta sker bäst genom lek. 

I leksammanhang kan barnen också se matematikens länkar mellan konkreta och abstrakta 

idéer, leken ger barnen större utrymme att lösa komplexa problem som de annars kanske inte 

skulle klarat av med enbart papper och penna. 

Hangaard-Rasmussen (1993) skriver att barn bygger upp ett stabilt förhållande till omvärlden 

genom fysisk aktivitet till exempel genom att springa, klättra, röra sig, undersöka och experi-

mentera. Smith (1995) tillägger att barnen tränar sina finmotoriska färdigheter genom kon-

struktiv lek samt tränar hela kroppen och den grovmotoriska koordinationsförmågan genom 

kroppslig lek som bråklek. Moyles (1995) påpekar att i leken skaffar sig barnen hanterings-

skicklighet genom att utforska grundläggande kunskaper hos olika material, detta ger barnen 

möjlighet att utveckla både sin fin- och grovmotoriska förmåga. Även Nelson och Svensson 

(2005) anser att i leken tränar barnen sina färdigheter genom att barnen experimenterar, får 

stimulans, skaffar nya erfarenheter, utvecklar initiativförmåga, tränar att göra val, bygger upp 

sitt självförtroende, stimulerar sin skaparlust, tränar koncentration, motoriska färdigheter, ba-

lans samt övar sin kommunikationsförmåga.  

Johansson och Pramling-Samuelsson (2006) betraktar lek och lärande som olika verksamheter 

när det gäller begrepp, innehåll, form och erfarenheter men att dessa begrepp ibland kan glida 
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in i varandra därför att de har vissa gemensamma karaktäristika drag. De fortsätter med att 

aspekter som lust och engagemang som karaktäriserar lärande finns i leken. Med det menar de 

att ett bra lärande sker genom att engagera barnen utifrån deras intressen, det vill säga att bar-

nen kan koncentrera sig på att lära när de har ett intresse och leken skapar denna möjlighet för 

barnen. Ytterligare aspekter som är centrala för lärande är att förstå sambandet att något re-

presenterar något annat och detta har grunden i samspelet med andra, till exempel två pojkar 

leker tillsammans och har två pinnar som ska föreställa gevär och svärd, för att leken ska kun-

na äga rum måste de komma överens om vad pinnarna representerar. Vidare menar Johansson 

och Pramling-Samuelsson (2006) att utrymmet i samspel och dialoger, mellan lärare och barn 

respektive mellan barn, spelar en betydande roll i både lek och lärande. 

Under leken utvecklas det limbiska systemet i hjärnan, det vill säga där barnets känslomässiga 

utvecklingsprocess sker, barnet lär sig att bejaka sina egna känslor samtidigt som det tar hän-

syn till andras känslor (Bergström, 1997). Leken är utvecklande både fysiskt och moraliskt 

anser Simmons-Christenson (1981). Därmed bidrar leken till att övervinna det egocentriska 

tänkandet och ger barnen möjligheter att kunna se ett förhållande utifrån andras synvinklar 

(Broström, 1990). Även Knutsdotter-Olofsson (1992) påpekar att ”Dessa oändliga möjligheter 

att gå in i andras världar lär man sig som barn, när man leker” (s. 149). Winnicott (2003) be-

skriver att i leken finns ett ”lekområde” där barnen har magisk kontroll. Detta område ligger 

mitt emellan fantasi och yttre verklighet. 

Skillnaden mellan strukturerad lek och fri lek 

I leken sker ett dialektiskt möte mellan regler och önskningar (Lindqvist, 1995). Smith (1995) 

menar att det inte finns något som heter ” fri lek” eftersom barnen är hänvisade till den miljön 

som de befinner sig i och vad den kan erbjuda. Till exempel om barnet är i ett rum där det en-

dast finns papper och penna, då har barnet inte heller möjlighet att spela fotboll även om han 

vill göra det. Även Hangaard-Rasmussen (1993) pratar om att barn bearbetar sina konflikt-

fyllda upplevelser på liknande sätt när de genom sina lekar upprepar händelser gång på gång 

nästan som ett tvång. Detta kan inte ses som ”fri lek” eftersom leken är påverkad av händel-

sen. Berg (1992) beskriver ”frihet” som avsaknaden av tvång, men friheten i den ”fria leken” 

är alltid relativ till den situation som barnet befinner sig i. Nelson och Svensson (2005) menar 

också att den miljö och det material som finns tillgängligt bestämmer över barnens lekform. 
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”Fri lek” betraktas som en särskild aktivitet inom förskolan som något annat än strukturerade 

aktiviteter till exempel motorisk träning och skapande aktiviteter menar Berg (1992) och Nel-

son och Svensson (2005). En del vuxna anser att barnens egen lek är trivial och har mindre 

betydelse, däremot anses en vuxenstyrd aktivitet mer givande (Åm, 1993). 

Nelson & Svensson (2005) menar att strukturerad lek grundar sig på regler som de vuxna sät-

ter upp medan i den ”fria leken” har barnen möjlighet att röra sig och göra vad de vill och 

med vem de vill. De menar vidare att barnen själva anser att vuxenstyrd lek kan liknas vid 

arbete medan en egenvald lustfylld aktivitet är lek för dem. 

Nelson och Svensson (2005) menar att pedagogen styr leken beroende på vilket synsätt han 

eller hon har, till exempel en lärare med modern kunskapssyn utgår ifrån barnens egna aktivi-

teter och tar tillfället att observera barnens intresse och färdigheter, medan en lärare med en 

förutbestämd ”målbild” av vad han eller hon vill lära ut styr leken mer. De menar även att den 

”fria leken” som är tradition i förskolan har en underliggande avsikt av lärande. I skolan anses 

den ”fria leken”, det vill säga rasten, som ett stöd i barnens utveckling och att den ger av-

slappning då den ses som ett sätt att ge barnen möjlighet att koncentrera sig på lektionerna i 

klassrummet. Rosenqvist (2006) skriver att när pedagogerna planerar lek har de en avsikt med 

den, närmare bestämt att barnen ska träna sina färdigheter och att aktiviteterna ska inspirera 

till lärande på ett lustfyllt och roligt sätt under pedagogens ledning. Hon menar att en struktu-

rerad och planerad lek kräver en djupare kunskap i ämnet. 

Förskolans lekpedagogik möter skolans ämnespedagogik 

Mötet mellan de två verksamheterna kan vara konfliktfyllt eftersom det är två olika traditioner 

av lärande och undervisning som ska integreras. Detta handlar inte om att kompromissa för att 

bibehålla skilda traditioner utan det handlar om att hitta gemsamma mål och ta vara på olika 

kunskaper, erfarenheter och genom detta utveckla ett nytt synsätt om lärande (SOU 1994:45).  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det att 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet /… / Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper /…/ Ett ömsesi-

digt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika 

elevernas utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7-8) 
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Johansson och Pramling-Samuelsson (2006) menar att, för att skolan ska se lek och skapande 

som möjlighet till lärande förväntas förskollärare, fritidspedagoger och lärare i grundskolans 

första årskurser kunna samverka och integrera lek i lärandet. Rosenqvist (2006) tar upp, för att 

kunna integrera lek i lärandet krävs en viss kunskap inom lekpedagogik som grundskollärarna 

ofta inte har fått i sin utbildning. Genom utbildningen och lång yrkespraktik är grundskollä-

rarna istället socialiserade att ha lektioner  

Johansson och Pramling-Samuelsson (2006) påpekar att många lärare anser att en förutsätt-

ning för att lära sig något är att lärandet ska vara lustfyllt. De anser att leken uppfyller detta 

krav eftersom leken är både lustfylld och rolig och därför kan stödja lärandet. Detta uttrycker 

även Lpo 94 ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 

och vilja och lust att lära. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integre-

ra kunskaper i sina olika former” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9). ”Utforskande, ny-

fikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen” (Utbildningsdepartemen-

tet, 1998, s. 11). Även artikel 31.1. i FN:s barnkonvention säger att ”Konventionsstaterna er-

känner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder /…/” 

(Barnombudsmannen, 1998, s. 106). 

När leken följde med förskoleklassen in i skolans verksamhet uppstod ett dilemma mellan 

förskollärare och grundskollärare om lekens tillämpning i lärandet påpekar Davidsson (2002). 

Germeten (2002) menar att leken i skolan ofta är relaterad som en metod i lärandet medan 

förskolans pedagogik anser leken som värdefull i sig.  

Johansson och Pramling-Samuelsson (2006) och Rosenqvist (2006) menar att de diskurser 

som dominerar organisationen och strukturen på verksamheten bestämmer över det samspel 

som skapas samt att det även har betydelse för hur lek och lärande kan integreras. Förskole-

klassens verksamhet bedrivs ofta i skolans lokaler och därmed smittar skolans diskurs av sig, 

till exempel blir tiden uppdelad mellan styrda aktiviteter och lek. Meningen med att ha försko-

leklassen i skolan var att få en mer sammanhållen barninriktad kunskapssyn, menar Lindqvist 

(2002), Johansson och Pramling-Samuelsson (2006) och Munkhammar (2001). Förskoleklas-

sen ska vara en bro mellan förskola och skola och avsikten är att förskolans pedagogik ska få 

inflytande i skolan påpekar Munkhammar (2001). Hon fortsätter med att säga att de kvaliteter 

som finns inom förskolans pedagogik, bland annat lek, omsorg, skapande och barnets eget 

utforskande, behövs i skolan för att skapa en gemensam värdegrund. Samtidigt menar hon att 
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det även finns kvaliteter inom skolan som behövs i förskolans pedagogik, till exempel beto-

ning av det kognitiva. Erfarenhet och forskning har dock visat på att det är skolans traditioner 

som dominerar i samverkan och integration mellan skola och förskoleklass (Munkhammar, 

2001). Lindqvist (2002) håller med om att eftersom skolans verksamhet ofta präglas av indi-

vidualisering behövs fler sociala sammanhang för att leken ska komma in i skolan.  

Rosenqvists (2006) bedömning är att grundskollärarutbildningen nu börjar integrera ämnes-

undervisning och lek och är på väg mot en inkludering av skolämnen och lek. Haug (1992) 

menar att detta är en utveckling i rätt riktning eftersom arbetet med 6- till 9-åringar kräver en 

förståelse för barnens lekande sätt att lära. I betänkandet från utredningen Grunden för livs-

långt lärande (1994:45) förklaras att när lärande sker i en mjuk övergång från förskolans lek-

pedagogik vidare upp i skolan så känner sig barnen kompetenta, stolta och självkänslan växer. 

Detta kräver att skolans syn på lärande och lek bör integreras och lärande bör ske utifrån bar-

nens förutsättningar. 

Syn på lek och lärande i förskoleklass och grundskolans tidigare år 

De två pedagogiska traditionerna förskolepedagogik och skolans pedagogik har enligt Lil-

lemyr (2002) olika syn på och förståelse av begreppet lek och lärande. I förskolans pedagogik 

har leken en stor betydelse eftersom leken ger barnen möjlighet att utveckla grundläggande 

fysiska och sociala färdigheter för att bygga en trygg självkänsla. Däremot har skolans peda-

gogiska tradition mest fokuserat på problemlösning och progression genom systematiska öv-

ningar och undervisning, vilket gör att leken endast får plats på estetiska ämnen och under 

rasterna (Lillemyr, 2002; Munkhammar, 2001; Rosenqvist, 2006; SOU 1997:21). När det ta-

las om lek i skolan talas det ofta om regellekar, bland annat olika former av tävling. Leken 

används som en funktionell metod för att skapa ett lustfyllt lärande och för att barnen ska få 

”springa av sig” på rasten (Lindqvist, 2002). Redan Dewey (1916/1999) riktade kritik mot 

skolan för att den fokuserar för mycket på ämnen och har en viss tendens till att göra ämnen 

mekaniska och glömma bort barnen och deras behov. 

Rosenqvist (2006) tar upp att lärande ändå sker på ungefär samma vis i de båda verksamhe-

terna, men att förskolepedagogiken inte har ämnesinriktad undervisning, istället har de möj-

lighet att röra sig fritt och väva in olika ämnen med hjälp av leken/tema. Av tradition har be-

greppet ”fri lek” hållit i sig inom förskolepedagogiken som inomhuslek (Hangaard-

Rasmussen, 1993).  Inom skolan används ”lek” som en schemalagd utomhuslek eller under 
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rast, detta anser Hangaard-Rasmussen (1993) är en typisk förklaring inom förskolans och sko-

lans värld. Enligt Rosenqvist (2006) anser förskollärarna, i hennes studie, att leken är en na-

turlig del av verksamheten och i lärande eftersom förskollärarna känner till vilken stor bety-

delse leken har för lärandet, kontra grundskollärarna som inte ser leken på samma vis inom 

sin verksamhet.  
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Syfte 

Studiens syfte är att ta reda på hur några förskollärare och grundskollärare värderar leken 

inom förskoleklassen och årskurs 1. 

Frågeställningar 

Våra frågeställningar är: 

Vad uppfattar pedagogerna som det viktiga i leken?  

Hur uppfattar pedagogerna att leken kan användas som en resurs i lärandesituationer inom 

förskoleklassen och årskurs 1? 

Hur uppfattar pedagogerna att möjligheten till lek förändras i årskurs 1 i förhållande till för-

skoleklass? 
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Metod 

Under metod kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt angående metodval, urval, insam-

ling av datamaterial, bearbetning/analys, tillförlitlighet samt pålitlighet. 

Metodval 

Eftersom vårt syfte med arbetet är att beskriva och tolka hur några förskollärare och grund-

skollärare värderar lekens betydelse inom sina respektive verksamheter har vi använt oss av 

ett fenomenografiskt analyssätt. Kvale (1997) skriver att den fenomenografiska forskningen 

ska rikta in sig på kvalitativa beskrivningar av olika föreställningar om världen. Larsson 

(2007) beskriver fenomenografi som ett sätt att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas 

av människor, det vill säga det som eftersöks är innebörder. Vi har använt oss av intervju en-

ligt den kvalitativa forskningsmetoden eftersom enligt Trost (2005) ska kvalitativa studier 

söka efter varierande handlingsmönster som går att särskilja och urskilja. Samtidigt menar 

Trost (2005) att vi kan få en förståelse för hur våra intervjupersoner resonerar och reagerar 

kring frågeställningarna utifrån sina erfarenheter. Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi 

formulerat våra intervjufrågor. Dessa frågor ska enligt den fenomenografiska forskningsin-

riktningen variera från öppna till semistrukturerade eftersom vi ville att våra intervjupersoner 

skulle kunna svara så mycket som möjligt utifrån sin egen förståelse av företeelsen. Som 

Bryman (2006) skriver innebär en semistrukturerad intervju att vi höll oss till de förutbestäm-

da intervjufrågorna, men ändå anpassade dem med följdfrågor utefter vad varje enskild inter-

vjuperson tog upp i sina svar. Vårt intresse med undersökningen ligger i att vi vill beskriva 

hur pedagogerna värderar leken i sina verksamheter. Därför ansåg vi att kvalitativ metod var 

lämplig för vår undersökning.  

Urval 

Vi har intervjuat sex kvinnliga pedagoger, varav tre är förskollärare och tre är grundskollära-

re. Dessa sex pedagoger valdes ut från tre olika skolor, det vill säga en förskollärare och en 

grundskollärare från respektive skola. Det kan vara svårt att avgöra hur stort urvalet ska vara i 

en kvalitativ studie skriver Trost (2005). Han anser att med allt för många intervjuer blir ma-

terialet ohanterligt, därför är det bättre att utföra ett fåtal intervjuer väl än flera mindre väl ut-

förda intervjuer. Vi är medvetna om att resultatet inte kan generaliseras men vi tror ändå att vi 

kan få fram en realistisk bild utifrån vårt urval. Samtidigt ansåg vi att genom att begränsa an-

talet intervjuer kunde vi hantera det insamlade datamaterialet.  
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Genom att välja en förskollärare och en grundskollärare från samma skola vill vi få en bild av 

hur pedagogerna påverkar och tar intryck av varandras verksamheter. En av de intervjuade 

lärarna har både förskollärarutbildning och grundskollärarutbildning. Detta valde vi för att få 

en synvinkel utifrån en grundskollärare som kan uttrycka sig hur lekens betydelse skiljer sig 

inom grundskolan jämfört med förskolan.  

Två av dessa skolor valdes utifrån våra VFU- placeringar, dessa är F-6-skolor, men inte hos 

de handledare som vi var placerade hos. Vi gjorde således ett bekvämlighetsurval på grund av 

att vi ville spara tid och att dessa intervjupersoner, som Bryman (2006) skriver, fanns tillgäng-

liga för oss. Den tredje skolan valdes ut på grund av att den också är en F-6-skola. Våra inter-

vjupersoner har minst tio års yrkeserfarenhet inom respektive verksamhet, detta ska öka kvali-

teten i vår undersökning. Eftersom att vi anser att ju mer erfarenhet pedagogen har, desto bätt-

re kan de förklara sitt arbetssätt och synsätt kring våra intervjufrågor.                                              

Insamling av datamaterial 

Vi har kommit i kontakt med våra intervjupersoner på olika sätt. De fyra intervjupersonerna, 

på våra respektive VFU-placeringar, som vi frågade om de ville medverka i vår studie, tog vi 

kontakt med personligen. Samtliga svarade ja. De två återstående intervjupersonerna kontak-

tades via telefon. Sedan fortsatte kommunikationen via e-post. Intervjupersonerna fick i för-

väg reda på syfte och metod med vårt arbete samt att de skulle behandlas konfidentiellt. Bell 

(2006) säger att konfidentialitet är ett löfte om att intervjupersonen inte ska kunna identifieras 

eller beskrivas på ett sådant sätt att intervjupersonen ska kunna identifieras.  

De första fyra intervjuerna genomfördes enskilt på våra VFU-placeringar. De två sista inter-

vjuerna valde vi att göra ihop för att komplettera varandras tankegångar under intervjuerna. 

Tillsammans med intervjupersonerna valde vi en miljö där vi kunde genomföra själva inter-

vjuerna i lugn och ro. Frågorna lämnades cirka tio minuter innan vi började våra intervjuer för 

att vi ville få fram intervjupersonernas vardagliga arbetssätt och deras egna tankar kring lek. 

Bell (2006) menar att intervjupersonerna bör få se frågorna skriftligt och få en stund att tänka 

och få chans att tacka nej till intervjun. Varje intervju tog cirka 20 till 45 minuter. Efter sex 

intervjuer kändes det som att samma svar kom upp på nytt igen, med detta menar Bryman 

(2006)  att vi har uppnått en teoretisk mättnad. 

Intervjuerna spelades in med ett ljudinspelningsprogram på dator och röstinspelning genom 

mobiltelefon som vi sedan överfört till dator. Det går då att kontrollera de exakta ordvalen i 
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efterhand och det är lättare att koncentrera sig på personen i fråga (Bell, 2006). Enligt Bell 

(2006) är ljudinspelning under intervju med en person en bra teknik. Hon menar också att det 

är lättare att arbeta med innehållsanalysen för att det går att lyssna flera gånger för att kunna 

identifiera olika kategorier. Samtidigt är det lättare att koda, sammanfatta och notera de kom-

mentarer som är av speciellt intresse. 

Bearbetning/Analys 

Vi började bearbetningen med att transkribera intervjuerna ordagrant, för att som Bryman 

(2006) skriver, bibehålla intervjupersonernas uttryckssätt och exakta ordföljd. Varje pedagog 

fick ett fingerat namn, exempel F1(förskollärare 1) och G1 (grundskollärare 1). Detta gjordes 

för att kunna se spridningen på intervjupersonernas utsagor. Därefter följde analys och kate-

gorisering. Larsson (2007) skriver att två saker är särskilt viktiga vid utformandet av kategori-

systemen. För det första ska kategorierna vara väl förankrade i intervjumaterialet, det vill säga 

kategorierna visar på den variation som finns i intervjupersonernas svar, så att en oberoende 

läsare kan uppleva att kategorierna stämmer. För det andra ska kategorierna vara kvalitativt 

åtskilda, det vill säga kategorierna får inte överlappa varandra eller vara tvetydiga. Larsson 

(2007) fortsätter med att citatens syfte i kategorierna ska hjälpa läsaren att fånga innebörden 

av intervjupersonernas uppfattning. Citaten ska därmed inte tolkas som ”bevis” för kategori-

systemet eller att de är sammanställning av hela intervjumaterialet. 

Vi började vår kategorisering genom att skriva ut alla de transkriberade intervjuerna i pap-

persform. Vi utgick från våra frågeställningar när vi skulle hitta mönster. Dessa mönster 

byggde på utsagor som vi ansåg beskrev samma sak. Mönstren sorterade vi samt markerade 

med olika färger, detta gjordes på papper. Alla utsagor med samma färg klippte vi ut och sam-

lade i ett särskilt dokument på datorn, under respektive frågeställningar. Utifrån dessa mönster 

skapade vi passande kategorier under varje frågeställning. Sedan delade vi in dessa citat även 

i förskollärare och grundskollärare för att se de skilda mönstren under respektive kategori. 

Under den första frågeställningen, Vad uppfattar dessa pedagoger som det viktiga i leken? 

utformade vi kategorierna, Vägen till lärande; Utgångspunkten för fysiskt och psykiskt välbe-

finnande och Bearbetning av verkligheten. Under den andra frågeställningen, Hur uppfattar 

dessa pedagoger att leken kan användas som en resurs i lärandesituationer inom förskoleklas-

sen och årskurs 1? utformade vi kategorierna, Pedagogernas medvetna inlärningsätt och Bar-

nens omedvetna inlärning. Under den tredje frågeställningen, Hur uppfattar dessa pedagoger 

att möjligheten till lek förändras i årskurs 1 i förhållande till förskoleklass? utformade vi kate-



14 

 

gorierna, Olika sätt att tolka styrdokumenten; Skolans miljö påverkar och Pedagogernas olika 

synsätt. Under varje kategori har en sammanfattning gjorts av alla citat vi samlat under re-

spektive kategori, men vi valde att endast redovisa de citat som vi tyckt stämt bäst in med 

våra frågeställningar och med vårt syfte.  

Tillförlitlighet 

Inom kvalitativa studier används begreppet trovärdighet som kriterium för hur pass bra en 

kvalitativ undersökning är. Begreppet tillförlitlighet ingår under trovärdighet och motsvaras 

av validitet, det vill säga hur sannolikt och troligt resultatet är (Bryman, 2006). Den kvalitati-

va studiens största problem är att bevisa trovärdigheten, av forskningsresultatet som fram-

kommer, eftersom det handlar om hur ett fenomen uppfattas av intervjupersonen och är sub-

jektivt (Trost, 2005). Carlsson (1991) påpekar att kvalitativ forskningsmetod hanteras mer 

som konst än som teknik eftersom forskning bygger på egenskaper hos forskaren som intui-

tion och talang. Trost (2005) menar att på grund av detta måste forskaren lägga fram bevis för 

trovärdigheten under hela arbetets gång. Forskaren ska noggrant synliggöra och redogöra för 

hur datainsamlingen har genomförts och detta ska göras på ett lämpligt sätt utifrån arbetets 

syfte. 

Vi anser att vi har säkerställt vår trovärdighet i arbetet genom att vi spelat in och sedan tran-

skriberat intervjuerna. När vi valde ut våra intervjupersoner var vi noga att se till att personen 

hade minst tio års arbetslivserfarenhet inom verksamheten och hade en lämplig utbildning, för 

att öka kvaliteten och trovärdigheten på svaren vi fick fram. Vi anser även att vi ökar vår tro-

värdighet genom att genomföra våra intervjuer på tre olika skolor. Alla intervjuer och tran-

skriberingar kommer vi att spara i minst tre månader.  

Pålitlighet 

Inom kvalitativ forskning motsvaras begreppet reliabilitet av pålitlighet som ingår under tro-

värdighet, det är ett sätt att avgöra om undersökningen är stabil och inte utsatt för slumpen. 

Alla intervjuare ska fråga på samma sätt och situationen ska vara likadan för alla, menar 

Bryman (2006) och Trost (2005). De fortsätter med att en undersökning vid en viss tidpunkt 

ska ge samma resultat vid en förnyad undersökning, ett problem med detta är dock att alla 

förhållande måste vara statiska. 

Vi anser att våra intervjuer är pålitliga eftersom vi båda har följt vår, på förväg upprättade, 

intervjuguide. Vi ställde våra huvudfrågor först och sedan tog vi upp olika följdfrågor beroen-
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de på vilka svar vi fick i huvudfrågorna. Eftersom människor inte är statiska kan det bli svårt 

att göra om samma undersökning och få samma resultat, detta är inte heller något mål vid en 

kvalitativ undersökning.  
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Resultat 

Utifrån våra frågeställningar har vi utformat åtta kategorier; Vägen till lärande, Utgångspunk-

ten för fysiskt och psykiskt välbefinnande, Bearbetning av verkligheten, Pedagogernas med-

vetna inlärningsätt, Barnens omedvetna inlärning, Olika sätt att tolka styrdokumenten, Sko-

lans miljö påverkar samt Pedagogernas olika synsätt. 

Vad uppfattar dessa pedagoger som det viktiga i leken? 

Vägen till lärande 

Förskollärarna anser att leken är det främsta redskapet för att lära sig de grundläggande fär-

digheterna. De talar om att i leken finns de flesta lärandemöjligheterna för samförstånd, ömse-

sidighet, turtagande och att i leken utvecklas social kompetens. Leken är en förberedelse för 

att leva och verka i samhället. Förskollärarna menar att leken är ett medvetet förhållningssätt 

och det är en grundförutsättning för att det ska ske en utveckling. Leken är en metod som an-

vänds för att nå målen. Kreativitet, fantasi och skapande utvecklas genom leken anser förskol-

lärarna. 

Jag tänker bara, leken också, att den visar kreativitet, skapande och fantasi /…/ (F1). 

Leken är inkörsporten till sökandet efter kunskap, ögat registrerar, hjärnan arbetar och han-
den återskapar (F2). 

/…/ för att man ska kunna ta in saker, lära sig, så måste man fungera socialt, så där har vi 
huvudpunkten kan man säga (F3). 

Grundskollärarna anser att i leken sker ett socialt samspel som utvecklar barnens lärande, de 

lär av varandra. I leken tränas olika färdigheter som vidareutvecklas till kunskap. 

Som regel är det [leken] ju vägen till lärande (G1). 

/…/ alla lekar är ju en form av inlärning (G3). 

Utgångspunkten för fysiskt och psykiskt välbefinnande 

Förskollärarna menar att i leken finns möjlighet för barnen att finna uttryck för fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. Barnen utvecklar sina motoriska färdigheter samtidigt som de har ett 

behov av att avskärma sig och slappna av, allt detta sker i leken.      

Det har betydelse för barns fysiska utveckling om man tänker på uteleken där de prövar sin 
kropp, den grovmotoriska utvecklingen. Där får de testa sina gränser lite grann. Och sen är 
det att utevistelse, är också, välbefinnande för hela kroppen. Få en bättre hälsa /…/ (F1).  
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Ett meditativt innehåll, en försjunkenhet som utesluter omvärld och vardag, känslor flyter upp 
och kristalliseras i tankar (F2). 

Grundskollärarna anser att leken är någonting som ger barnen en paus från den koncentra-

tionskrävande undervisningen men också något som barnen gör för att det är lustfyllt och ro-

ligt, barnen blir glada och positiva som är en bra förutsättning för skolarbete. De ser leken 

som ett moment där barnen kan koppla av på ett aktivt sätt och leken kan hela barnen.  

Lek betyder för mig att man gör någonting som är lustfyllt, som är roligt  (G1). 

Dom behöver ju arbeta på det sättet. Dom behöver få en paus från det väldigt koncentrations-
krävande arbete som matte, läsinlärning (G1). 

Det är avkoppling men samtidigt är det också en otrolig vidareutveckling /…/ (G2).  

 /…/ medan jag kan se att den ger ju naturligtvis en paus ifrån den här, abstrakta tänkandet, 
men också en träning så att man får balans i det hela och förstärkning av kunskaperna (G2). 

Eftersom, …alltså leken kan ju vara helande och alltså så viktiga bitar, …leken kan reparera. 
Och där kan jag säga att leken är unik och leken kan laga trasiga människor och barn (G2). 

Bearbetning av verkligheten 

Förskollärarna ser leken som ett sätt för barnet att bearbeta sina upplevelser, som en form av 

terapi. I leken kan barnen koncentrera sig och glömmer bort tid och rum. Leken har en läkan-

de kraft eftersom där kan barnen omsätta och bearbeta sina starka upplevelser. 

Det är ju deras sätt att hantera. Jag tänker att de upplevelserna, de hanterar sina upplevelser, 
att de leker av det. Ett sätt att se det som en terapi (F1). 

Förmåga till koncentration, lek är självförglömmelse, barnen går in i ett annat tillstånd och 
glömmer tid och rum (F2). 

Grundskollärarna menar att i leken gör barnen verkliga händelser ofarliga, de provar, testar 

och härmar vuxna och det som de ser omkring sig. Barnen hittar sig själva genom att vara nå-

gon annan och det sker i identifikationen med andra. 

Det kan också vara att man prövar saker, verkliga händelser men på ett ofarligt sätt (G1). 

/…/ det är ett effektivt sätt att bearbeta verkligheten och det att kunna se framåt alltså att, 
…vad innebär det att gå in i vuxenlivet och allt det här. /…/ Man hittar sig själv också genom 
att vara nån annan,… och likadant att de tittar på verkligheten omkring sig, …och för att be-
arbeta det, …så är leken väldigt väldigt viktig (G2). 
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Hur uppfattar dessa pedagoger att leken kan användas som en resurs i olika lä-

randesituationer? 

Pedagogernas medvetna inlärningsätt 

Förskollärarna arbetar medvetet med leken genom språksamlingar, mattelekar, sångsamlingar, 

motoriska aktiviteter och aktiviteter där barnen tränar logiskt tänkande. De gav uttryck för att 

det är viktigt att behålla barnens kreativa tänkande och därför ska de inte servera barnen fär-

diga lösningar, istället låta barnen komma fram till sina egna lösningar och pedagogerna ska 

vara på plats som handledare. Målet som förskollärarna har med förskoleklassen är att utveck-

la barnens kreativitet, fantasi, språkförståelse, uttrycksförmåga, förmåga att förstå samman-

hang, förmåga till koncentration, utveckla motoriken, förmåga till medkänsla, ömsesidigt 

samförstånd, turtagande samt förstå de sociala spelreglerna. Detta ska ske på ett lekfullt sätt. 

Ett medvetet förhållningssätt från förskollärarnas sida är också att varva stillasittande aktivite-

ter med rörelse, detta kan ske genom fri lek eller uteaktiviteter. Om inte barnen får denna möj-

lighet fungerar inte inlärningen anser förskollärarna.   

Att kunna fantisera är en förutsättning för abstrakt tänkande och föreställningsförmåga, du 
måste ha den med dig när du sen ska läsa, du måste omvandla det du läser till bilder i huvudet 
och det får du genom att du jobbar med leken så flitigt (F2). 

Sen har vi naturligtvis språksamlingar, sångsamlingar, språklig medvetenhet och logiskt tän-
kande är ju uttryck för leken den med. Och i leken då, …målet för är ju att vi ska utveckla kre-
ativitet, fantasi, språkförståelse, …allt detta kommer ju i leken, uttrycksförmåga, förmåga att 
förstå sammanhang, kunna koncentrera sig, även motorik, att man ska kunna lyssna på var-
andra och ta turtagande och sånt att kunna sätta sig in i hur andra känner, samförstånd och 
så (F3). 

/…/ att dom kan utveckla leken samtidigt som vi då också finns med och gör dom uppmärk-
samma på matematik, matematiskt tänkande och sånt där, dom tänker ju inte på det, att det är 
så utan det är ju att vi måste göra dom observanta på det och även det språkliga, att man pra-
tar mycket och påpekar (F3). 

/…/ för ett barn som har behov av att leka, om det får göra det en liten stund så kanske det har 
lättare för att ta till sig kunskaper på ett annat sätt sen i klassrummet (F3). 

Grundskollärarna arbetar med den pedagogiska leken på ett medvetet vis som ett redskap för 

att lära barnen läsa, skriva och räkna men också för att träna socialt samspel. De använder den 

fria leken som en avkoppling från skolarbetet så att barnen kan återhämta sig. Grundskollä-

rarna anser att barnen lär sig bäst genom pedagogisk lek.   
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/…/ möjlighet för att plocka upp dom barnen i leken och använda och omvandla det till mate-
matiska kunskaper, till mera abstrakta former av kunskaper, kunskaper om matematik där de 
använder siffror och symboler och så vidare. Man kan försöka använda leken den vägen (G2). 

Den pedagogiska leken kan man använda så att, …både för att om man vill träna ett barn i ett 
särskilt område men man kan också träna dom sociala kontakterna och sådana saker (G2). 

Likadant när man skriver bokstäver så kan man ju forma bokstäver med kroppen, man kan 
hoppa dem, hoppa matte, fram och tillbaka (G3). 

För skulle man låta dem leka fritt så leker dom hela tiden, så man får ju styra det så att leken 
blir inlärning, sen kan man ha som avkoppling fri lek, det gillar dom väldigt mycket (G3). 

Barnens omedvetna inlärning 

Förskollärarna anser att i leken lär sig barnen och får kunskap utan att de är medvetna om det, 

till exempel lära sig behärska sin kropp genom att klättra och springa. Förskollärarna menar 

att barnens abstrakta kunskaper blir konkreta när barnen bygger och konstruerar. Barnens 

språk utvecklas även på ett helt annat sätt när barnen leker på egen hand än under styrda pe-

dagogiska lekar.   

De tränar ju samarbete, flexibilitet, använder sina kunskaper som sagt, ...kanske mer dom teo-
retiska kunskaperna och omsätter sedan i praktiken (F1). 

I leken tränar dom också språk som utvecklar dom på ett annorlunda sätt än när man har dom 
styrda aktiviteterna (F1). 

Där de lär sig och får ny kunskap också. De tänker inte på det själva (F1). 

/…/ omedvetet lär sig barnen behärska sin kropp i leken, dom kliver i och över (F2). 

Om vi säger i bygglek till exempel där har vi ju jättemycket matematik som, …dom ska hitta 
jämvikt och bygger på höjden, det måste ju vara stabilitet och det utvecklar dom ju hela tiden 
då med att praktiskt, …över huvud taget att göra saker praktiskt samtidigt som man lär sig det 
på annat sätt då, …det är ju viktigt, barn lär sig ju så i den här åldern (F3). 

Grundskollärarna uppfattar att barn lär sig omedvetet genom sina erfarenheter, både genom 

misstag och när de lyckas. I leken vågar barnen undersöka, experimentera och tänka flera steg 

framåt. Barnen lär sig samhällets spelregler genom leken, anser grundskollärarna. 

Fastän dom inte vet om det när dom leker, fast jag vet att dom kommer att lära sig när dom 
gör så (G1). 

Utan man lär sig sortera, man lär sig tänka i flera steg, kanske man lär sig att, …det kan ju 
vara läsning och skrivning också, kunskaper helt enkelt, olika slags kunskaper, … som man 
utvecklar i leken (G1).  
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Så verbaliserar man särkilt när man leker flera tillsammans, …då måste man verbalisera och 
genom att uttala och sätta ord på saker och ting så utvecklar man ju sin kunskap och lärande. 
Och sedan är det, …att det kan vara en praktisk, …sådana konstruktionslekar och sånt här, 
…så lär man ”oj då, att det håller inte om vi bygger så här, ...om vi bygger upp klossarna kan 
det rasa hela tiden så här då, …då måste vi hitta på ett nytt sätt och så vidare ”. Alltså det 
undersökande, det experimentella, finns det naturligtvis i leken och sedan föra in på det här 
vetenskapliga tänkandet och det finns helt naturligt i leken. (G2). 

Hur uppfattar dessa pedagoger att möjligheten till lek förändras i årskurs 1 i för-

hållande till förskoleklass? 

Olika sätt att tolka styrdokumenten 
Förskollärarna anser att vissa grundskollärare har förståelse för lekens betydelse för lärande 

och utveckling. De anser att grundskollärarna inte har möjlighet att använda lek, så som de 

själva kan, under skoltid på grund av de krav som skolan ställer på grundskollärarna när bar-

nen börjar grundskolan. 

Kanske en grundskollärare har ett krav på sig det här första året /…/ så att säga. Att barnen 
ska inhämta viss kunskap men, …nä vi, …nej, …de som jag arbetar med har en annan idé med 
att de kommer in och leker här varannan vecka (F1). 

Sen vet jag ju, jag har jobbat med grundskollärare också, då vet jag ju deras syn på läroplan 
och det här, men jag har jobbat med flera olika /…/ Den synen kan det vara skillnad i, men 
det finns ju alla varianter sen ändå (F3). 

Grundskollärarna är medvetna om att de ska använda sig mer av leken under skoltid och att 

barn behöver det, de ser dock inte detta som ett krav. Grundskollärarna ser leken mer som ett 

redskap för att lära barnen skriva, läsa och räkna och därmed försvinner den fria leken när 

barnen början skolan. De hamnar i en konfliktsituation med hur mycket tid de ska lägga på 

barnens lek kontra den traditionella undervisningen. Grundskollärarna anser att leken har en 

mer given plats i förskolans läroplan i jämförelse med skolans, och otydligheten angående 

leken i skolans läroplan ger en stor tolkningsfrihet för dem.  

Alltså så snart de kommer in i skolan så blir det ju mindre lek. Även om man försöker behålla 
en del, så är det, …dels har vi en kursplan som vi måste följa, mål vi skall nå. Sedan kan vi ju 
lägga in lekar i matte som skall göras, …men det blir inte fri lek. Den försvinner ju då. Sedan 
kan jag ju använda lek i min undervisning, fast det blir ju, …Jag tror inte barnen alltid upp-
fattar det som lek heller. /.../ Så tänker jag att det sker ju en kraftig förändring när man väl 
kommer in i skolan. Även om vi försöker hitta tillfällen då .Sedan är det ju begränsat, dels är 
det ju kursplanen då (G1).  

Jag tror ju att man har skärpt till det lite, …att det ska finnas mer lek, …speciellt i ettan i sko-
lans första år. Men det är inte jättetydligt. Det som jag tror jag vet att det står, att man ska 
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försöka och behålla förskoletänket  när det gäller lek, ...det är det som jag tänker att det, …i 
de tidiga år, …ska man försöka /…/ alltså det finns ju med att genom lek, …framförallt i 
svenska, även i matte. Alltså det finns ju med formulerade så, … men det är inte så att det do-
minerande om man ska jämföra med förskolans läroplan, …att det står väldigt tydligt. Och 
lika tydligt står det inte i grundskolans läroplan. /…/ men ligger ju ingen tyngdpunkt i det 
(G1). 

/../ det finns en gedigen lista, …hitintills att ämnena svenska, matte och det här skall eleverna 
kunna. Sedan kan man gå vägen genom lek. Men man kan inte hela tiden gå genom lek. Utan 
ibland skall det vara viss styrning för sina kunskaper runt det här. Det finns barn som har ett 
jättestort lekbehov, i ettan, tvåan, till och med sexan också (G2). 

Det som kan vara en svårighet det är väl det att det finns avstämningspunkter i skolan där 
man kräver att hit skall ju eleverna ha nått /…/ och tyvärr kan det ibland finnas en konflikt 
mellan att ge hur mycket tid som helst till lek och till inträning, /…/ om jag inte hade varit för-
skollärare, men jag tror nog att alla lärare vet om hur viktig leken är, …och utvecklingen 
(G2). 

Nej, …det ser jag ju som att det är ett rättighet och skyldighet vi har att utgå bland annat, 
…erbjuda och utveckla hos eleverna, ...ibland kan det finnas en otydlighet, …det finns ju en 
stort tolkningsfrihet i den [Lpo 94] (G2). 

Skolans miljö påverkar 

Förskollärarna säger att barnens lek förändras sedan de kommit in skolmiljön. De menar att 

det finns andra ”nya” moment som ingår i förskoleklassens verksamhet och som kräver tid, 

tiden för lek blir allt för kort. De tvingas ofta att avbryta sin lek bland annat på grund av lunch 

eller gymnastik. Tiden för barnens fria lek minskar därför att barnens dag ska innehålla peda-

gogiska lekar, bland annat språklekar och mattelekar. Förskollärarna menar också att barnens 

lek tar form utifrån vilka lokaler barnen befinner sig i och vad den har att erbjuda. 

/…/ man kan säga att det finns risk även i förskoleklassen att den fria leken kan minska. Det 
kommer ju lite olika krav att man ska ha språklekar, man ska ha mattelekar. Det ska rymma 
så mycket i den här tiden som barn är i (F1). 

/…/ alltså miljön bestämmer ju verkligen hur leken och lärandet ska fortgå och det är ju vik-
tigt det här att man skapar rum som bejakar detta, …man vet ju, en gymnastiksal talar ju om, 
här är det gymnastik, här gör vi det (F2).  

Lite för lite tycker jag tyvärr, men det är ju oftast så att det är annat, …och särskilt kan jag 
säga sen vi kom till skolan, i skolan blir vi styrda på ett annat sätt (F3). 

Grundskollärarna anser att ettornas möjlighet till fri lek är beroende på om förskoleklassens 

lokaler och lekmaterial är tillgängliga. De menar att tiden inte räcker till för lek på grund av 

att barnen ska lära sig så mycket ämneskunskap, skoltiden är begränsad. Grundskollärarna 

försöker ändå att behålla leken så långt det är möjligt.     
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Jag försöker ta vara på dom tillfällena och att vi går in och då har vi fri lek och även om jag 
kan planera, …om dom [förskoleklassen] alltid går ut ett visst pass, så kanske jag ser till att vi 
kan ha fri lek i detta passet /…/ där inne finns ju alla saker. Vi har ju inte den utrustningen 
här inne i ettan då  (G1). 

Nähä, nu var det längesedan, nu kör vi fri lek. Då hade jag tänkt att vi ska ha svenska, vi skul-
le ha matte. Men då bara satte jag det vid sidan och så tog vi fri lek istället då. Jag försöker 
men sedan blir det för sällan (G1). 

Ja, det har vi, men sen så är det ju så här att skoltiden är ju ganska begränsad så för att man 
ska hinna med det man ska, …så ”jobbar” man ju som vi säger då, men i vårt arbete så ingår 
ju också lek, när vi kan (G3). 

Pedagogernas olika synsätt 

Förskollärarna anser att barnens lek har en hög status och är något som bör prioriteras även 

inom skolans verksamhet. De menar att 6-åringars och 7-åringars lekbehov inte skiljer sig så 

mycket från varandra, lekbehovet ska anpassas efter barnens mognad och inte efter ålder. För-

skoleklassen och årskurs 1 ska vara mer flexibla och bör komplettera varandra angående lek 

och lärande, barn behöver lära sig både teoretiskt och praktiskt. Förskollärarna anser att 

grundskollärarna är rädda för att släppa in leken på grund av att de inte hinner med det de 

”ska” under skoldagen. 

Det är inte så stor skillnad mellan 6- och 7-åringar på det viset då. Och det är samma typ av 
lekar också. Man märker att de gärna vill leka. De behöver det momentet (F1). 

Det man önskar, att man kunde vara mer flexibel, om man säger. I förskoleklassen och även i 
ettan. Att de förskolebarn, de som är lite mogna kan gå in i ettans verksamheten och även 
tvärtom barn i ettan som behöver leka ett år till. Barn i ettan som är inte riktig färdiga för 
”skolarbete”. Det skulle gagna barn jättemycket för framtiden. Barn ska få leka lite mer i sko-
lan (F1). 

/…/ men jag tror att grundskollärare börjar närma sig oss, jag hoppas det, och det är ju det 
som varit intentionen högre upp, att man ska använda sig av leken på många sätt och mycket 
praktiskt, man tar det teoretiskt och praktiskt, fast jag tror att vi förskollärare ligger i alla fall 
steget före i förhållande. Vi har en annan insikt kanske om hur stor betydelse leken har, det 
tror jag, …så jag vet att det kan vara jättestor skillnad, att man kan som grundskollärare tro, 
eller bli rädd för, att man hinner inte med allt, barnen kanske missar saker, som man kanske 
egentligen inte behöver vara (F3). 

Grundskollärarna ser leken på olika vis, bland annat som en paus ifrån den traditionella un-

dervisningen eller att de använder den strukturerade leken som en lärandemetod. Med detta 

menar de att båda delarna kompletterar varandra, paus genom fri lek och pedagogisk lek inom 

undervisningen. De ser att barnens lek inte kan ta slut bara för att de har börjat skolan, därför 

är leken ett bra redskap för barnens utveckling och lärande. Grundskollärarna anser att deras 
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attityd till lek skiljer sig från förskollärarnas attityd till lek för att de båda lärarutbildningarna 

ser olika ut, men att attityden till lek har börjat närma sig varandra. 

Det är den vanliga undervisningen då om man inte lägger in leken i detta moment. Dom behö-
ver ju den där pausen (G1). 

/…/ även vi får med oss lite av det men man får det inte lika mycket. Dom lär ju på helt annat 
sätt än vi gör på grundskollärarutbildning (G1). 

Jag menar alltså /…/ de [strukturerad lek och fri lek], …alltså de kan inte fungera utan var-
andra (G2).  

Ja, hela barns inlärning går ju ut på att röra sig och att leka de första åren och det kan ju inte 
ta slut bara för att de börjar skolan utan det fortsätter ju där, man leker in saker, man hoppar 
och man skuttar och man tränar in, i matten, antal, stor och större och man övar sin kropps-
uppfattning, leken har ju väldigt stor betydelse (G3).  

Ja, nu är vi ju ganska nära. Men ja, inte synen på lek är väl inte olika men däremot så förstår 
ju förskolläraren att dom behöver mer lek. Och vi styr ju in den på lite mer skrivning och mat-
te istället (G3). 
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Diskussion  

Vi har valt att dela upp vår diskussion i två avsnitt, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen resonerar vi kring vårt tillvägagångssätt. Därefter följer en resultatdiskus-

sion där vi sammanställer lärarnas synsätt och där vi även knyter an vårt resultat till bakgrun-

den. Under resultatdiskussionen kommer vi även att ta upp våra egna åsikter och tankar som 

vi har funderat över under studiens gång. 

Metoddiskussion 

Vi valde en fenomenografisk undersökning för att vi ville få fram pedagogernas uppfattning 

kring hur de värderar leken, eftersom alla människor är olika och har olika uppfattningar så 

vore det inte så givande att genomföra en kvantitativ studie. Larsson (2007) beskriver feno-

menografi som ett sätt att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor, det vill 

säga, det som eftersöks är innebörder. Den kvalitativa studien passade för att besvara vårt syf-

te och frågeställningar eftersom i kvalitativa studier söker vi efter varierande handlingsmöns-

ter som går att särskilja och urskilja (Larsson, 2007). Vi tycker att det ämne som vi slutligen 

valde kändes intressant eftersom vi båda tycker att leken är viktig, eftersom det sägs att barn 

bör få leka och lära upp till 12 års ålder, detta anser även Lillemyr (2002). Under studiens 

gång har vi verkligen utökat vår kunskap inom lek och lärande både genom litteraturstudier 

och genom intervjuerna, samtidigt fick vi en bild av hur det kan fungera ute i de båda verk-

samheterna.  

För att komma fram till vårt resultat har vi intervjuat sex kvinnliga pedagoger från tre olika 

skolor, det vill säga en förskollärare och en grundskollärare från respektive skola. Vår avsikt 

med detta var att vi ville få en bild av hur pedagogerna påverkar och tar intryck av varandras 

verksamheter. En av grundskollärarna vi intervjuade hade även en förskollärarexamen i botten 

och hade jobbat med detta i 20 år. Möjligtvis skiljde hon sig, i sin syn på lek, från de övriga 

grundskollärarna. När vi var klara med alla intervjuerna såg vi att pedagogerna inte hade så 

mycket samverkan, som vi hade förväntat oss, deras insikt i varandras verksamheter var inte 

så stor. Vi inser i efterhand att vi hade fått annorlunda svar, där pedagogerna kunde relaterat 

mer till varandras verksamheter, om vi hade intervjuat pedagoger som arbetar i integrerad 

verksamhet. Kanske hade vi också fått andra svar om de pedagogerna vi intervjuat varit män 

eller om vi skulle blandat både manliga och kvinnliga pedagoger. 
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De pedagoger vi intervjuade valde vi även utifrån deras yrkesverksamma tid i verksamheten 

för att få rikare svar. Detta gjorde det svårt för oss att hitta två pedagoger från samma skola 

med minst tio års yrkeserfarenhet. 

Antalet intervjuer var ganska lagom eftersom vi känner att vi i de två sista intervjuerna fick 

ungefär samma svar, med detta menar Bryman (2006) att vi har uppnått en teoretisk mättnad. 

Vi kände även att fler intervjuer skulle ha varit mer svårhanterligt. Som Trost (2005) anser, 

med allt för många intervjuer blir materialet ohanterligt, därför är det bättre att utföra ett fåtal 

intervjuer väl än flera mindre väl utförda intervjuer. 

De fyra första intervjuerna genomförde vi enskilt för att vi kände att det var praktiskt eftersom 

vi var på plats och detta sparade vår tid. De två sista intervjuerna genomförde vi ihop och det-

ta anser vi är en fördel jämfört med att göra dem enskilt. Vi anser att fördelen med att göra 

intervjuerna ihop var att vi kunde komplettera varandras tankegångar och vi kunde lättare se 

en helhet när vi arbetade med resultatet. Om vi hade gjort studien idag hade vi gjort alla inter-

vjuerna tillsammans. 

Enligt Bell (2006) bör intervjupersonerna få frågorna innan så att de kan få tid att tänka och 

även få möjlighet att tacka nej till intervjun. Vi kände att vi ville ha deras personliga svar som 

utgår ifrån deras vardagliga arbetssätt, inga ”smickrande” svar som kunde förberedas. Därför 

valde vi att bara lämna våra frågor cirka tio minuter innan varje intervju och gav dem då 

chans att tänka en stund innan och under intervjuns gång. Genom detta tillvägagångssätt tror 

vi att vi faktiskt fick fram deras personliga åsikter kring våra intervjufrågor. 

Vi har genomfört en semistrukturerad intervju där vi valde att ställa tre öppna huvudfrågor 

(bilaga 1), därefter ställde vi olika följdfrågor beroende på vilka svar vi fick i huvudfrågorna. I 

efterhand kan vi se att vi skulle ha preciserat huvudfrågorna lite tydligare för att få svar direkt 

relaterade till vårt syfte. Det vi märkte under intervjuerna var att intervjupersonerna kunde 

avvika från ämnet och detta gjorde det ibland svårt för oss att leda dem tillbaka, samtidigt som 

dessa sidospår gav oss nya synvinklar.    

Att spela in intervjupersonerna kan vara stressande för dem, detta märkte vi speciellt hos en 

av intervjupersonerna. I början av intervjun upplevde vi att intervjupersonen hade ett forcerat 

tal men efterhand som intervjun pågick så släppte nervositeten. 
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Under bearbetning och analys av resultatet upplevde vi att vissa av kategorierna var självklara 

medan andra krävde mer arbete för att få fram. I resultatredovisningen har vi använt oss av en 

hel del citat från intervjupersonerna för att hjälpa läsaren att fånga innebörden av intervjuper-

sonernas uppfattning, precis som Larsson (2007) skriver. Vi anser att detta är ett bra sätt för 

att visa att många av intervjupersonerna var samstämmiga och på så sätt blir intervjupersoner-

na också mer levande. Genom att ge intervjupersonerna fingerade namn kan läsaren följa var-

je intervjuperson under de olika kategorierna. Vi känner att vi genom vår beskrivning av me-

tod underlättat för läsaren att kunna följa vår arbetsgång. 

Resultatdiskussion 

Vår studie har gett oss en inblick i hur pedagogerna i förskoleklass och årskurs 1 värderar le-

ken inom sina respektive verksamheter. 

Vi ser att förskollärarna och grundskollärarna är ganska överens i sitt synsätt om hur barnen 

uppnår lärande genom lek. Det som de båda yrkeskategorierna anser är att den sociala kompe-

tensen är en grundläggande färdighet som barnen tränar genom leken, i leken lär de av var-

andra. Lärarna förklarar vidare att i leken utvecklas även samförstånd, ömsesidighet och tur-

tagande. De anser till och med att leken är en förberedelse för att leva och verka i samhället. 

Knutsdotter-Olofsson (1992) beskriver detta på ett liknande sätt, hon menar att leken är det 

bästa sättet för barnen att träna sin sociala kompetens därför att de i leken lär sig kompromissa 

och acceptera andras idéer på samma vis som det sedan fungerar ute i samhället. Lärarna ser 

leken som en grundläggande förutsättning och en metod för att uppnå lärande. Knutsdotter-

Olofsson (1992) förklarar detta som att leken är tankens utveckling eftersom när barnen leker 

övar barnen sin kreativa och påhittiga förmåga samt att leken kräver planering, överblick och 

genomsyras av djup koncentration. 

Vi ser däremot att förskollärarna och grundskollärarna använder leken i olika syften. Förskol-

lärarna ser leken som ett naturligt sätt för barnen att utvecklas och känna ett välbefinnande 

både fysiskt och psykiskt. Grundskollärarna håller till viss del med om att barn leker för att 

må bra men deras främsta syfte med fri lek i skolan är att barnen ska få en paus från den kon-

centrationskrävande traditionella undervisningen. Nelson och Svensson (2005) skriver att i 

skolan används ofta leken som ett avbrott från skolarbetet, främst genom den fria leken under 

rasten. Grundskollärarna påpekar att leken är lustfylld och rolig och ger glädje, vilket i sig är 

en positiv förutsättning, för att barnen ska orka med skolarbetet. Även Lindqvist (2002) tar 
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upp att leken skapar ett lustfyllt lärande och att den används som en funktionell metod inom 

skolan.  

Förskollärarna och grundskollärarna ser leken som ett område där barnen kan bearbeta sina 

starka känslor och skrämmande upplevelser på ett ofarligt sätt. Precis som Knutsdotter-

Olofsson (1992) skriver så tränar barnen sina starka och farliga känslor, till exempel rädsla, 

skräck och hot, i leken. Lärarna tycker vidare att leken har en läkande kraft och att den kräver 

en stark koncentration som gör att barnen kan glömma bort tid och rum, detta kan ses som en 

terapi. Knutsdotter-Olofsson (1992) beskriver detta som att barnens medvetandetillstånd för-

ändras, barnen känner hängivelse och glömmer tid och rum. Lärarna anser även att barnen 

hittar sig själva genom att identifiera sig med någon annan. Detta kan vi uppfatta som att i le-

ken härmar barnen vuxna och då sker en process hos individen och barnen utvecklas, som Lil-

lemyr (1990) skriver så är leken en förberedelse för vuxenlivet. Sandberg (2002) beskriver att 

barnen utvecklas genom leken och det sker en process hos individen i leken. 

Lärarna använder den pedagogiska leken som ett hjälpmedel för att lära barnen ämneskunska-

per på ett lockande och roligt sätt. Griffiths (1995) menar att barnen kan koppla abstrakta idé-

er till verkligheten när de får leka eftersom leken ger större utrymme för att lösa komplexa 

problem, bland annat inom matematiken. Den fria leken ses av grundskollärarna som ett sätt 

för barnen att koppla av och att barnen inte lär sig så mycket i den fria leken. I förskoleklass-

verksamheten används både fri lek och pedagogisk lek för att uppnå lärande. De båda yrkes-

kategorierna anser att den fria leken kan användas som avkoppling. Lärarna menar också att 

barnen lär sig bättre genom att hitta egna lösningar och när de får undersöka på egen hand, 

därför vill de inte servera färdiga lösningar som kan hindra barnens kreativa tänkande och 

problemlösningsförmåga. Nelson och Svensson (2005) anser också att barnen tränar sina fär-

digheter genom leken, bland annat genom att experimentera; de får nya erfarenheter, de får 

stimulans, de får lust att skapa, de tränar koncentration och de bygger upp sitt självförtroende. 

Precis som lärarna anser även Lillemyr (1990) att leken kan användas som ett pedagogiskt 

hjälpmedel. Vi ser också att i leken har barnen möjlighet att bli medvetna om sitt eget sätt att 

lära genom att undersöka och upptäcka på egen hand. Det bästa lärandet sker genom eget in-

tresse och eget initiativ. Vi håller med Johansson och Pramling-Samuelsson (2006) om att ett 

bra lärande sker genom att engagera barnen utifrån deras egna intressen, det vill säga att bar-

nen kan koncentrera sig på att lära när de har ett intresse. 
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Både förskollärarna och grundskollärarna uttrycker att barn lär sig genom att experimentera, 

undersöka, konstruera, då blir abstrakt tänkande konkret. De menar att i leken vågar barnen att 

tänka framåt och göra misstag och detta leder till att barnen lär sig av sina erfarenheter. Sand-

berg (2002) håller med om att i leken ligger barnen alltid en liten bit före sin egen utveck-

lingsnivå och vågar utmana sig själva, i leken beter sig barnen mognare och klokare än an-

nars. Även vi anser att alla individer lär sig genom sina misstag, i vuxenstyrda aktiviteter vå-

gar inte barnen ta risker på grund av att de inte vill känna sig utpekade, men i leken har bar-

nen denna möjlighet. Lärarna påpekar också att barnens språk utvecklas på ett helt annat sätt 

då de leker på egen hand. Knutsdotter-Olofsson (1992) förklarar detta på ett likande sätt, i le-

ken är barnens språk mer avancerat än till vardags för att de då använder språket för att ge ord 

åt sina transformationer och fantasier för att bygga upp leken. Lärarna tar upp att barnen 

omedvetet lär sig hur de ska fungera i samhället som de lever i när de leker på egen hand. 

Knutsdotter-Olofsson (1992) beskriver även hon att i leken tränar barnen turtagande, ömsesi-

dighet och samförstånd som är de viktigaste förutsättningarna för att fungera i samhället. 

Både förskoleklassen och årskurs 1 utgår ifrån samma läroplan, Lpo 94, vi märker ändå av en 

stor osäkerhet hos lärarna angående vilken läroplan förskoleklassen utgår ifrån. De är även 

osäkra på vad det står om lek i läroplanen. Vi reagerar på att grundskollärarna inte verkar veta 

om att förskollärarna i förskoleklassen följer samma läroplan som de själva. Grundskollärarna 

är medvetna om att de ska använda sig av lek i sin undervisning men ser inte detta som ett 

krav. De upplever även att det är svårt att tolka läroplanen angående lek samt hur mycket plats 

leken ska få i undervisningen, fastän det står tydligt i läroplanen att ”Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper /…/ Ett ömsesi-

digt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika 

elevernas utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7-8). Lärarna anser att 

förskoleklassen använder sig mer av leken än årskurs 1. Davidsson (2002) skriver att det upp-

stod ett dilemma angående lekens användning i lärandet när förskoleklassen kom in i skolans 

verksamhet. Förskollärarna menar att vissa av grundskollärarna har förståelse för lekens bety-

delse för barnens lärande men att de inte har samma förutsättningar som de själva. Vi kan 

dock ha förståelse för att lärarna tycker det är svårt att tolka läroplanen angående lek eftersom 

leken bara omnämns i ett par meningar. Vi kan ana att förskoleklassen har ”hittat på” sin egen 

läroplan, ett mellanting mellan förskolans och skolans läroplaner, men att de ändå är domine-

rade av skolans diskurs. 
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Lärarna anser att skolans miljö dominerar, både vad det gäller lokaler och tid. Leken i försko-

leklassen får inte den tid som pedagogerna skulle önska därför att de är tvungna att anpassa 

sig efter exempelvis tillgången till matsalen och gymnastiksalen. Lärarna tycker även att le-

kens form förändras på grund av skolmiljön. Lärarna uttrycker att barnen i årskurs 1:s lekmöj-

ligheter är beroende av tillgång till material och lokaler, dessa har de bara tillgång till då för-

skoleklassen inte är i sina lokaler. Johansson och Pramling-Samuelsson (2006) och Rosen-

qvist (2006) sammanfattar problemen med att den diskurs som dominerar, i detta fallet sko-

lans, har betydelse för hur lek och lärande kan integreras och det betyder att förskoleklassens 

tid blir mer styrd och tiden för lek blir mindre. Vi upplever att det finns en brist på samverkan 

mellan förskoleklassen och årskurs 1, detta känns underligt eftersom båda yrkeskategorierna 

tycker att leken har stor betydelse i barnens utveckling men ändå görs inget. Barnens behov 

av lek bör prioriteras framför pedagogernas brist på samverkan anser vi.  

De båda yrkeskategorierna är samstämmiga angående att barnens rätt till lek inte ska hindras 

för att de börjar skolan. Munkhammar (2001) skriver att förskoleklassen skulle fungera som 

en bro till skolan och med detta ska förskolepedagogiken komma in i skolan, trots detta är det 

skolans diskurs som dominerar. Lärarna säger att det inte finns någon större skillnad mellan 

6- och 7-åringar, de har ett lika stort lekbehov. Även Haug (1992) håller med om att 6- till 9-

åringar behöver mycket lek för att lära sig. Lärarna anser att skolans inlärningsätt ska anpas-

sas efter barnens mognad, de vill gärna ha mer samarbete mellan förskoleklass och årskurs 1. 

Vi upplever att förskollärarna kritiserar grundskollärarna, de menar att grundskollärarna är 

rädda för att inte ”hinna med” det de ”ska” om de släpper in leken för mycket. I rapporten 

Grunden för livslångt lärande (SOU 1994:45) är målet att förskolan och skolan ska hitta nya 

gemensamma sätt att ta vara på olika kunskaper och erfarenheter för att utveckla ett nytt syn-

sätt om lärande. Grundskollärarna uttrycker sig att deras kunskap kring lek inte är lika stor 

som förskollärarnas på grund av att de har olika utbildningsbakgrund. Rosenqvist (2006) hål-

ler med om att innehållet i de båda lärarutbildningarna ser olika ut och att förskollärarna har 

mer kunskap i lekpedagogik och att grundskollärarna är socialiserade att ha traditionella lek-

tioner. Rosenqvist (2006) fortsätter med att hon nu börjar se att grundskollärarutbildningen 

integrerar skolämnen och lekpedagogik. Vi anser att denna brist kan överkommas genom mer 

samverkan och att de båda yrkeskategorierna kompletterar varandras kompetenser för att ge 

barnen en rikare lek- och lärandemiljö. 
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Under tiden vi skrivit vår resultatdiskussion har vi upplevt att det varit svårt att föra in våra 

egna åsikter eftersom vi inte har någon längre erfarenhet från förskoleklass och årskurs 1, för-

utom VFU. Vi förutsatte att barnen i årskurs 1 inte leker så mycket och därför trodde vi att 

lärarna i grundskolan inte värderade leken lika högt som förskollärarna. Under studiens gång 

förändrades vår bild av grundskollärarna. 

Förslag till vidare studier 

Det skulle vara intressant att undersöka i vilken grad samverkan sker mellan förskoleklass och 

årskurs 1. Det skulle även vara intressant att studera hur vanligt det är med integrerad F-1-

verksamhet. Vidare skulle det också vara intressant att forska i varför förskoleklassen har ett 

annat arbetssätt än skolan, eftersom de ändå följer samma läroplan. Ett ytterligare förslag är 

att studera om uppfattningar om hur leken värderas skiljer sig mellan manliga och kvinnliga 

pedagoger. 

Slutsats 

Under vår studie har det framkommit att de två verksamheterna, förskoleklass och årskurs 1, 

värderar leken ganska lika. Vi har uppfattat att pedagogerna i studien har förståelse för lekens 

betydelse för barnens utveckling, framför allt för att utveckla den sociala kompetensen, men 

grundskollärarna har svårt att praktiskt genomföra lek i sin verksamhet. Det som hindrar 

grundskollärarna är dels deras utbildning, de har inte lika stor kunskap som förskollärarna 

inom lekpedagogik, dels känner de en stor press att ”hinna med” allt som barnen ska lära sig 

och de har svårt att tolka läroplanen angående leken. Grundskollärarna i årskurs 1 har fler 

krav på sig, de har mål att uppnå enligt kursplanerna. Förskollärarna anser att allt lärande kan 

rymmas i leken medan grundskollärarna anser att lärande har två delar. Med detta menar vi att 

grundskollärarna ser inlärning på två olika sätt, lärande genom den pedagogiska leken och 

genom den traditionella ämnesundervisningen. Inom grundskolan används den fria leken som 

ett hjälpmedel i undervisningen och som en paus för barnen för att återhämta sig samt för att 

orka koncentrera sig. Vidare har vi kommit fram till, att fastän de båda yrkeskategorierna är 

medvetna om att leken ska vara en del även av årskurs 1 verksamhet, så får inte förstaklassar-

na lika möjlighet till det som förskoleklassen. Vi uppfattar att invanda mönster råder, grund-

skollärarna vågar inte bryta mot den traditionella undervisningen, på grund av läroplanens 

otydlighet, även om de vill det. Vi är medvetna om att det resultat som vi fått fram inte kan 
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generaliseras men vi tycker att vi ändå fått fram en bild av hur leken värderas inom de båda 

verksamheterna. 

Under vår VFU har vi lagt märke till att barnen i årskurs 1 leker mindre eller inget alls jämfört 

med förskoleklassen, och på grund av detta fick vi en bild av att leken värderas lägre när bar-

nen börjar skolan. Denna insikt har ändrats hos oss efter studien. Därför hoppas vi att vår stu-

die även ska ge läsaren en insikt i hur leken värderas inom förskoleklass och årskurs 1. Vi vill 

också att läsaren ska känna att hon har fått mer kunskap kring lek och dess betydelse för bar-

nens utveckling. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

− Hur länge har du arbetat? 

− Vad har du för utbildning? 

 

Huvudfrågor 

− Kan du berätta vad lek betyder för dig? 

− Varför leker barn? 

− Kan du berätta, vad betyder fri lek enligt dig? 

 

Följdfrågor 

− Vad uppfattar du det är i leken som utvecklar barns kunskap och lärande? 

− Vilken funktion har leken i barnens lärande? 

− Vad, tycker du, kan leken ha för för- och nackdelar i barnens lärande? 

− Hur skiljer du den fri leken från den pedagogiska leken? 

− Hur  förändras leken ju äldre barnen blir? 

− Hur skiljer sig din syn på leken skiljer sig utifrån hur en grundskollärare ser på leken?  

− Hur skiljer sig din syn på leken  utifrån hur en förskollärare ser på leken? 

− Hur tolkar du Läroplanernas riktlinjer angående leken? 

 

 

 

 


