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Abstract 
In the preschool curriculum you can read about the importance of play and play-based learning. Since 
the emphasis on these aspects of the Swedish preschool has increased, the purpose of this study is to 
examine perceptions of play and learning in the preschool educational team. Based on our purpose 
we have chosen to use a phenomenographical research approach. We have implemented focus group 
interviews in two educational teams in two different preschool environments. The compilation of the 
interviews were dissected into themes through a content analysis. The result of the study showed a 
somewhat contradictory description of play and learning. Play is presented as an instrumental value, a 
means to achieve something else. Learning is described as an ongoing process that requires 
educators that are aware of their role as a teacher. Even though the preschool teachers considers 
play and learning as two separate activities whilst planning, they still emphasize the relationship 
between play and learning. To summarize this study, one conclusion is the importance of joint 
discussions in the preschool educational teams. This could immerse the understanding of play and 
learning, based on the deepened relationship in the Swedish curriculum.  
 
Sammanfattning 
Förskolans läroplan (2016) talar om vikten att främja leken och det lustfyllda lärandet. Eftersom dessa 
två praktiker har fått en ökad betoning i styrdokumenten är syftet med denna studie att undersöka 
uppfattningar om lek och lärande i förskolans arbetslag. Utifrån syftet har vi valt att förhålla oss till den 
fenomenografiska ansatsen där vi utgått från en kvalitativ metod. Vi har varit på två förskolor i två olika 
arbetslag och genomfört fokusgruppsintervjuer. Transkribering av intervjuerna sammanställdes och 
resultatet delades in i olika teman genom en innehållsanalys. Resultatet analyserades utifrån den 
utvecklingspedagogiska teorin och visade en något motsägelsefull beskrivning av lek och lärande. 
Leken beskrevs utifrån ett instrumentellt värde och lärandet beskrevs som en ständigt pågående 
process där medvetna pedagoger är en förutsättning för lärande. Trots att arbetslagen i planeringen 
av verksamheten fokuserade på lek och lärande som skilda praktiker, betonades samspelet mellan 
praktikerna. En slutsats som drogs var just aspekten av att i arbetslagen föra en aktiv diskussion om 
lek och lärande. Det kan i sin tur synliggöra en variation av uppfattningar och skapa en djupare 
förståelse för uppdraget utifrån det ökade samspelet mellan lek och lärande.  
 

Ämnesord 
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1. Inledning 
Sedan läroplanen för förskolan reviderades har leken fått en allt större plats i verksamheten 

och relationen mellan lek och lärande har blivit allt tydligare utifrån styrdokumenten. I 

läroplanen belyses det lustfyllda lärandet och leken ges en naturlig plats i planeringen av 

verksamheten (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16). Trots en ökad betoning på sambandet 

mellan lek och lärande finns det fortfarande skilda meningar om vad dessa praktiker 

egentligen innebär, och hur de förhåller sig till varandra (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007). Det väcktes en nyfikenhet och en vilja att synliggöra olika uppfattningar om lek och 

lärande i förskolans arbetslag. Problemområdet i denna studie kretsar således kring de 

tolkningsmöjligheter som ryms inom de komplexa praktikerna lek och lärande, i relation till 

det som står skrivet i läroplanen för förskolan. Denna studie består därför av en undersökning 

med fokus på hur pedagogerna i arbetslaget uppfattar sitt uppdrag.  

 

I tidigare studier lyfts många perspektiv på lek och lärande med utgångspunkt i hur enskilda 

pedagoger uppfattar dessa praktiker (Fesseha & Pyle, 2016; Pyle & Bigelow, 2014). En 

återkoppling till hur de individuella uppfattningarna förhåller sig till det gemensamma arbetet 

i förskolan är inte synlig. Genom att undersöka hur förskolans arbetslag uppfattar lek och 

lärande tas forskningen ett steg längre och vi får syn på fenomenet ur ett nytt perspektiv. I 

verksamheten planerar, genomför och dokumenterar pedagogerna i dialog med varandra 

(Lpfö 98/16), vilket också tydliggör vikten av forskning som fokuserar på hela arbetslaget och 

inte bara enskilda pedagoger.  
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1.1 Bakgrund 
I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) kan vi läsa följande: 

 
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 

och färdigheter (Lpfö 98/16, s. 9). 

 

Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver 

stöd i sin utveckling (Lpfö 98/16, s.11). 

 

Samtidigt råder det en osäkerhet om hur dessa praktiker bör tolkas och förstås i olika 

sammanhang av förskolans verksamhet (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Izumi-

Taylor, Pramling Samuelsson och Steele Rogers (2010) jämförde i en studie olika nationers 

syn på lek och vilka syften pedagoger i förskolan har med lek. Det visade sig att majoriteten 

av pedagogerna fann ett samband mellan lek och lärande, samtidigt som det synliggjordes 

skillnader i vilket sorts lärande som var i fokus och hur dessa praktiker iscensattes i 

verksamheten. Författarna poängterar att pedagoger i förskolan behöver skapa en gemensam 

och utvidgad förståelse för sambandet mellan lek och lärande, och återkopplar till begreppet 

“Det lekande lärande barnet”. Författarna betonar att barn i förskoleåldern inte kan skilja 

leken och lärandet åt, utan att dessa praktiker är sammanvävda på olika vis i barnens värld.  

 

I förskolans verksamhet arbetar pedagogerna kollektivt som ett arbetslag och här betonas 

vikten av gemensamma mål och en uttalad vilja att vidareutveckla verksamheten (Mårdsjö 

Olsson, 2010). Arbetslaget ska tillsammans hitta vägar för att stödja barnen i deras 

utveckling, lek och lärande (Lpfö 98/16). Johansson (2011) beskriver den pedagogiska 

verksamheten i förskolan som något komplext som uppstår i mötet mellan människor. Det är 

dessa möten som också lägger grunden för lärande. I arbetslagets gemensamma strävan efter 

att få syn på och bygga vidare på barnens lärande möjliggörs en god grund för en produktiv 

verksamhet (a.a).  
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1.2 Syfte 
Med utgångspunkt i det presenterade problemområdet är syftet med denna studie att 

synliggöra uppfattningar om lek och lärande i förskolans arbetslag.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån syftesformuleringen har tre centrala forskningsfrågor arbetats fram. Fokus läggs vid 

att skapa en förståelse för hur arbetslaget uppfattar lek och lärande i förskolan. 

● Hur beskriver arbetslaget leken i förskolan? 

● Hur beskriver arbetslaget lärandet  i förskolan? 

● Hur beskriver arbetslaget relationen mellan lek och lärande i förskolan? 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur som anses relevant i förhållande till 

denna studie att presenteras. Den tidigare forskningen förhåller sig både till lek och lärande ur 

ett teoretiskt perspektiv, men beskriver även hur de kan omsättas i praktiken. 

 

2.1 Perspektiv på lek och lärande 
Lek och lärande ses ur ett perspektiv som två aspekter som är beroende av samspelet mellan 

dem. Praktikerna stimulerar varandra och ses som en viktig del i lärandet och i barnens 

utveckling (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006; Pyle & Bigelow, 2014). Dimensioner 

av lärande ryms inom ramen för lek på samma vis som dimensioner av lek ryms inom ramen 

för lärande. Båda begreppen framstår som en helhet vilka hjälper oss att förstå vår omvärld 

(Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Trots detta synliggörs det en skillnad i vilket 

tillvägagångssätt som används i realiseringen av lekbaserat lärande i förskolan. Grundtanken 

bakom relationen mellan lek och lärande är detsamma, men hur och i vilket syfte det används 

i verksamheten varierar beroende på hur praktikerna tolkas. Förståelsen för avsikten med lek 

är avgörande för hur lek och lärande integreras i verksamheten. I samband med att få lek och 

lärande att samspela berörs även aspekten av material i samband med att utveckla barnens lek. 

Medvetna val av material kan bidra med att förena leken med ett lärande (Pyle & Bigelow, 

2014). Fesseha och Pyles (2016) menar att synen på lek och lärande på många vis är 

osammanhängande på grund av en bristande definitionen. De menar att det ryms 

tolkningsmöjligheter inom begreppen och en osäkerhet om hur de ska tillämpas i 

verksamheten. Därför betonas vikten av en mer detaljerad definition av just lek som ett eget 

fenomen, men också leken i relation till ett specifikt lärande (Fesseha & Pyle, 2016). 

 

Karlsson Lohmander och Pramling Samuelsson (2015) redogör för en integrerad syn på lek 

och lärande och återkopplar till den reviderade läroplanens (Lpfö 98/16) fokus på samspelet 

mellan praktikerna. Detta utskrivna samband mellan fenomenen har startat en kedjereaktion i 

svenska förskolor där pedagoger börjat reflektera kring barns lärande och vilken roll leken 
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spelar i förhållande till lärandet. Trots att vi med utgångspunkt i läroplanen har en ökad 

betoning på relationen mellan lek och lärande menar Karlsson Lohmander och Pramling 

Samuelsson (2015) att det är en lång väg kvar. Även de återkopplar till 

tolkningsmöjligheterna som ryms inom begreppen och menar att det råder en osäkerhet kring 

hur praktikerna ska ges uttryck i verksamheten. Tolkningsmöjligheterna kan i sin tur, menar 

författarna, leda till att förskolans arbetslag har en osammanhängande syn på fenomenen och 

att lek och lärande får ett ökat fokus med bekostnad på att andra delar av verksamheten 

åsidosätts. Det kan problematiseras vidare och synliggöra ett tydligt dilemma med att 

integrera just lek och lärande. Integreringen blir en fråga om vad som väger tyngst ur ett 

pedagogisk perspektiv, leken som en aktivitet fri från styrningar eller leken som ett verktyg 

för lärande.  

 

Ett annat perspektiv på lek och lärande träder också fram i olika studier. Det är en skiftande 

syn som präglas av okunskap om hur dessa skilda praktiker kan förhålla sig till varandra. Det 

framgår tydligt att olika förståelser för och perspektiv på lek och lärande bidrar till att forma 

verksamheten på olika vis. Det finns en strävan att integrera lek och lärande, men detta 

omöjliggörs på grund av en tydligt uppdelad syn på begreppen. Leken nyttjas inte som ett 

pedagogiskt verktyg till ett fortsatt lärande, utan ses istället som en aktivitet skild från 

lärandet (Pui-Wah & Stimpson, 2004).  

 

2.2 Pedagogens roll 
Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att pedagogernas deltagande i leken är 

tydlig och att det har en betydande roll i att signalera lekens betydelse och att skapa goda 

lekmiljöer som bidrar till att barnen kan stanna i leken längre. Pui-Wah och Stimpsons (2004) 

för ett kontrasterande resonemang och menar att pedagogens deltagande i leken är relativt 

otydlig, och att leken inte alls ses som ett pedagogiskt verktyg med betydande resurser i 

samband med barnens lärande. Pedagogens roll i barnens lek ses också som något bundet till 

det kontext hen befinner sig i, och vilken teoretiskt tanke som ligger bakom. Syftet med lek 

påverkar också hur lek och lärande omsätts praktiken och hur lärarrollen ser ut i den 
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situationen (Pui-Wah & Stimpson, 2004). Men samtidigt kvarstår frågan gällande i vilken 

utsträckning pedagogerna ska delta i barnens lek, och om det alltid måste finnas en medveten 

tanke bakom.  

 

Karlsson Lohmander och Pramling Samuelsson (2015) beskriver pedagogens roll, såväl i 

leken som i lärandet, utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv där medvetenheten är en 

central del. Det menar att lärarens roll går längre än att bara lyssna och finnas där. Det handlar 

om att utveckla en förståelse för vilka metoder som kan användas för att rikta barns 

uppmärksamhet mot ett specifikt fenomen. Pyle och Bigelow (2014) presenterar ett liknande 

synsätt där pedagogens uppgift handlar om att utmana, stötta och vägleda barnen i deras lek 

för att på så vis möjliggöra ett lärande.  

 

Fesseha och Pyle (2016) talar om pedagogens roll i förhållande till leken i förskolan, och 

visar exempel på hur olika syften med lek påverkar verksamheten. Författarna beskriver hur 

lekens användning har inverkan på barnens utveckling och lärande. Några av pedagogerna i 

studien använde leken som ett sätt att göra aktiviteter mer lekfulla, leken nyttjades som ett 

instrumentellt verktyg. I resultatet synliggörs även ett annat förhållningssätt, där lek och 

lärande integreras i verksamheten och därmed bidrar till ett aktivt lärande. Samtidigt lyfts ett 

dilemma gällande lek och lärande och pedagogens aktiva roll. Läraren har ett stort ansvar att 

med utgångspunkt i styrdokumenten sträva efter att integrera praktikerna, och därmed skapa 

möjligheter för ett lustfyllt lärande. Trots detta ses leken som en väldigt privat och känslig del 

av barnens liv och präglas av deras egna fantasi och kreativitet, och därför blir det 

problematiskt när pedagogerna ska in och delta i leken. Det kan leda till att det blir en praktik 

där innehållet skapas och styrs av pedagogerna, och barnen endast blir deltagare. Därför är det 

viktigt att som lärare i förskolan också vara känslig för barnens lek och de rådande 

lekreglerna (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006; Fesseha & Pyle, 2016). Det är just det 

här som är det återkommande dilemmat med att integrera lek och lärande, pedagogernas 

deltagande och styrning. För att problematisera detta resonemang vidare kan vi återgå till 

förskolans styrdokument som betonar barns delaktighet och inflytande (Lpfö, 98/16). Hur kan 
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den aspekten bli synligt när verksamheten tas över av vuxna med ett uttalat barnperspektiv? 

När vi i all välvilja försöker integrera lek och lärande kan det möjligen leda till att barns 

perspektiv försvinner, bit för bit. Innehållet styrs av pedagogerna utifrån ett tvivelaktigt 

barnperspektiv, och barnen blir endast deltagare i sitt eget lärande.  

 

2.3 En pågående förändringsprocess 
I tidigare studier synliggörs olika perspektiv på lek och lärande och exempel på hur detta 

sedan kan genomföras i praktiken. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) nämner 

aspekten av att leken i sig både hyllas och försummas i förskolan, och menar att anledningen 

till detta är den inkonsekventa och skiftande synen på lek och lärande. De menar att nya, 

gemensamma sätt att tolka och förstå lek och lärande måste utvecklas om det ska kunna ha en 

betydande roll i förskolan i framtiden. De benämner, vidare, att vi rör oss i en pågående 

förändringsprocess där vi är på god väg att slå fast den tydliga relationen mellan lek och 

lärande. Från att ha sett dem som två skilda fenomen rör vi oss nu mot en mer integrerad syn 

där lek och lärande tolkas och förstås som två sammanhängande aspekter av förskolans 

verksamhet. Lek och lärande beskrivs som en livslång process som hjälper barnen att skapa 

en förståelse för sin omvärld  (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006).  

 

Pui-Wah och Stimpson (2004) menar att lärandet i sig är en komplex process och att 

förståelsen för lek och lärande handlar om att våga utmana det traditionella lärandet. Det 

synliggörs att lärarnas förståelse för relationen mellan lek och lärande skiljer sig åt, vilket 

också blir synligt i planeringen och genomförandet av verksamheten (Pui-Wah & Stimpson, 

2004; Pramling Samuelsson & Johansson, 2006; Pyle & Bigelow, 2014). 

 

Karlsson Lohmander och Pramling Samuelsson (2015) talar också om en förändrad 

verksamhet när det gäller lek och lärande, och betonar att förskolepedagogiken numera är 

individualiserad. De menar att goda lärmiljöer avspeglas i goda lekmiljöer där läraren har 

möjlighet att möta, stötta och utmana varje enskilt barn i deras individuella lärprocess. Detta 

kan ses i relation till Fesseha och Pyle (2016) som uttrycker att förskolans verksamhet 
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behöver få en mer konsekvent syn på lek och lärande för att kunna utveckla en samsyn på 

fenomenen. Genom att få inblick i hur lek och lärande kan användas i praktiken, skapar vi 

också goda möjligheter för att röra oss från den traditionella synen på lek. Detta resonemang 

synliggör dock en problematisk aspekt, det förutsätter att pedagoger själva tolkar begreppen 

lek och lärande och sedan realiserar dessa i praktiken. Det i sig skapar, ur en tolkning, inte en 

mer integrerad och gemensam syn på praktikerna. Genom att endast observera och synliggöra 

olika verksamheter skapar vi per automatik inte kunskap, utan det måste ske någon form av 

kommunikation. Det kräver också en definition av vad den traditionella synen på lek och 

lärande innebär, för att kunna gå vidare och skapa en förändring.  

 

Trots att det synliggörs en pågående förändringsprocess i förskolans verksamhet krävs det en 

mer utvecklad och konsekvent syn på lek och lärande för att detta ska bli verklighet (Fesseha 

& Pyle, 2016; Karlsson Lohmander & Pramling Samuelsson, 2015; Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2006). En pedagogik där lek och lärande går hand i hand kräver ett utvecklat 

lekbegrepp och en förståelse för hur leken kan förhålla sig till barns lärande (Fesseha & Pyle, 

2016). I denna förändringsprocess blir det tydligt att lärarens kompetens spelar en stor roll 

(Pui-Wah & Stimpson, 2004), på samma sätt som läraren också har ett ansvar att respektera 

lekens egenvärde (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). 
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3. Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. 

Fenomenografin och utvecklingspedagogiken är de de två sammanhängande perspektiven 

som kommer att beröras. I relation till syftet motiveras valet av teoretisk utgångspunkt utifrån 

två centrala delar såväl i fenomenografin som i utvecklingspedagogiken, det vill säga 

erfarande och variation. Genom att undersöka uppfattningar kring lek och lärande i förskolans 

arbetslag synliggör vi också en variation av sätt att erfara ett fenomen. På så vis speglar de 

teoretiska utgångspunkterna olika infallsvinklar till hur de kvalitativt olika uppfattningarna 

kan tolkas och förstås.  

 

3.1 Fenomenografi i relation till metodvalet 
I den fenomenografiska forskningsansatsen är den subjektiva förståelsen för omvärlden i 

fokus. Den präglas av en mångfald, där idén att dela med sig av den egna erfarenhetsvärlden 

också kan utveckla nya sätt att tänka och således ny kunskap (Marton, 2015; Kroksmark 

2011). I vår studie är syftet att undersöka uppfattningar om lek och lärande i förskolans 

arbetslag, snarare än endast den subjektiva uppfattningen hos enskilda pedagoger. I relation 

till syftet blir fenomenografin relevant att förhålla sig till i vårt metodavsnitt. För att få syn på 

uppfattningar om lek och lärande i förskolans arbetslag krävs det en metod som både kan 

synliggöra det individuella perspektivet, men även en process som möjliggör att pedagogerna 

kan få ta del av varandras synsätt.  

 

För att kunna genomföra en tolkning av hur respondenterna beskriver lek och lärande i 

förskolan förhåller vi oss till den fenomenografiska teoribildningen. Det handlar om att se sin 

omvärld i olika kontexter, och en förståelse för att innehållet inte är bundet till ett universellt 

perspektiv. Fenomenografin hänvisar således till att synliggöra hur olika fenomen kan 

framträda på skilda vis, utifrån kvalitativt olika förståelser. En variation blir synlig 

(Kroksmark, 2011).  
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Utifrån tanken om den subjektiva förståelsen är det relevant att lyfta begreppen lärandets 

objekt och lärandets akt, som är två viktiga aspekter när det gäller synen på lärande i 

fenomenografin. Lärandets objekt utgår från det faktum att lärandet alltid är ett lärande om 

något specifikt (Marton, 2015). Lärandets akt handlar om hur lärandet går till, och här är 

begreppen variation och urskiljning centrala. För att lärande ska bli möjligt måste variationen 

vara synlig. Genom att uppmärksamma en variation av ett fenomen utvecklas förmågan att 

urskilja olika aspekter och en helhetsförståelse för fenomenet träder fram (Kroksmark, 2011). 

Detta leder oss än en gång fram till den innersta kärnan av fenomenografin, 

uppfattningsbegreppet. Individer uppfattar företeelser i omvärlden på olika vis eftersom vi 

fokuserar på olika delar av ett innehåll (Kroksmark, 2011). På så vis blir det tydligt att i 

undersökningen gällande hur förskolans arbetslag uppfattar lek och lärande kan olika aspekter 

av dessa praktiker träda fram utifrån pedagogernas subjektiva förståelse. En variation blir 

synlig.  

 

3.2 Utvecklingspedagogikens roll i analysarbetet 
Inom den utvecklingspedagogiska teorin betonas pedagogens roll i samband med lärandet, 

och hur vi kan att bidra med verktyg för att göra det osynliga lärandet synligt. Den största 

skillnaden mellan fenomenografin och utvecklingspedagogiken handlar om att det i 

utvecklingspedagogiken finns en strävan att utveckla en förståelse för specifika aspekter av 

omvärlden, och därför är riktningen det som skiljer teorierna åt (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2014). 

 

I vår studie kommer centrala begrepp inom utvecklingspedagogiken att nyttjas i analysen av 

resultatet. De principer som är de mest centrala kretsar i grund och botten i kommunikation av 

olika slag. Det handlar om att fånga, och även skapa, situationer där barn ges möjlighet att 

tänka och tala med varandra, vilket synliggör vikten av samlärande. Det handlar även om att 

få barnen att vilja uttrycka sig och reflektera kring olika fenomen i deras omvärld. Inom teorin 

behandlas även möjligheten att ta tillvara på mångfalden av idéer, och hitta vägar för att 

synliggöra dessa variationer av perspektiv för barnen (Pramling Samuelsson & Asplund 
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Carlsson, 2008). Den subjektiva omvärlden, där erfarandet spelar en avgörande roll är en 

central aspekt inom utvecklingspedagogiken (Marton, 1992). I vår studie kretsar syftet kring 

pedagogerna och arbetslagets uppfattningar av ett visst fenomen, snarare än barnens 

uppfattningar. Således är variationer av perspektiv centralt att lyfta i analysen av resultatet. 

Utifrån hur pedagogerna i arbetslagen uttrycker sina uppfattningar om lek och lärande i 

förskolan synliggörs det en variation av sätt att förstå praktikerna.  

 

Leken i den utvecklingspedagogiska teoribildningen förstås i samspel med lärandet, och det är 

två aspekter som är beroende av varandra. Leken är ett sätt att förstå sin omvärld och där 

ledordet är meningsskapande. Samspelet i leken är en central del i att skapa förståelse, och i 

samband interaktionen barnen emellan blir metakommunikationen viktig att belysa. Denna 

reflekterande kommunikation sker spontant i leken när barnen talar om den pågående leken. 

Det bidrar till att skapa en gemensam utgångspunkt där samtliga barn är medvetna om de 

rådande lekreglerna och lekens innehåll (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

 

I processen att analysera vårt resultat blir begrepp som mångfald, variation, erfarande och 

medvetenhet väsentliga att resonera kring.  
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4. Val av vetenskaplig metod 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskolans arbetslag uppfattar lek och lärande i 

verksamheten. Detta är en kvalitativ studie och vi har valt att genomföra 

fokusgruppsintervjuer eftersom vi avser att synliggöra olika uppfattningar inom arbetslaget. 

En kvalitativ metod är att föredra när det syftar till att synliggöra den subjektiva uppfattningen 

av något specifikt fenomen, och den kännetecknas av en vilja att se världen med någon 

annans ögon (Holme & Solvang, 1997). 

 

4.1 Fokusgruppsintervju 
Fokusgruppsintervjuer används för att studera människors föreställningar, attityder och idéer 

kring specifika ämnesområden. Denna metod utgår från en stimulus som utgörs av någon 

specifik erfarenhet som samtliga deltagare har gemensamt. I detta fall kretsade stimulus kring 

deras gemensamma yrke och samtalet fokuserade på deras uppfattningar av lek och lärande. 

Här blir gruppdynamiken och interaktionen mellan deltagarna det centrala, och forskaren ska 

endast skapa möjligheter till ett förbättrat samspel och inte på något vis leda samtalet. Därför 

läggs det stor vikt vid forskaren i sin roll skapar ett öppet och förtroendefullt klimat som 

möjliggör en dialog där alla känner sig bekväma med att delge sina uppfattningar 

(Denscombe, 2009). Genom den valda metoden synliggörs olika erfarenheter och idéer, likt 

en pågående process som präglas av en jämförelse mellan olika perspektiv (Denscombe, 

2009). Detta kan ses som en parallell till grundtanken inom fenomenografin, att synliggöra 

olika uppfattningar av samma fenomen i syfte att bidra med nya perspektiv och ny kunskap 

(Marton, 2015). 

 

4.2 Urval  
I studien deltog två arbetslag på två olika förskolor i en mindre stad i Sverige (se resultat s. 

21). Arbetslagen valdes utifrån ett strategiskt urval där vissa specifika kriterier behövde 

uppnås (Holme & Solvang, 1997). För det första skulle minst en person i varje arbetslag vara 

bekanta för oss sedan tidigare, med motiveringen att det skulle förenkla kommunikationen 
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och bidra till ett mer avslappnat klimat under intervjuerna. Detta styrks av Holme och 

Solvangs (1997) resonemang kring det uttalade sambandet mellan hur urvalet gjorts och 

respondenternas förmåga och vilja att uttrycka sig under intervjuer. För att skapa ett brett 

underlag att analysera valdes urvalet dessutom utifrån kriteriet att arbetslagen skulle bestå av 

både förskollärare och barnskötare. Fokus i denna studie var att undersöka arbetslagens 

uppfattningar kring lek och lärande i förskolan. Således var det fokus på samtliga 

yrkesgrupper i arbetslaget, både barnskötare och förskollärare. Vi avsåg inte att studera 

eventuella skillnader mellan olika yrkeskategorier, kön eller åldersgrupper och därför var det 

inte viktigt att lyfta dessa. Vi ville inte heller åtskilja någon från arbetslaget, utan vi strävade 

efter att se dem som en helhet och istället undersöka vilka olika uppfattningar som kunde 

identifieras. 

 

4.3 Genomförande och dokumentation 
Processen inleddes med att formulera intervjufrågor som respondenterna senare skulle 

diskutera kring. För att undersökningen skulle bli så bra som möjligt valde vi att genomföra 

en pilotundersökning med 2 förskollärarstudenter, där syftet var att få respons kring de ställda 

frågorna och den egna rollen under intervjun (Holme & Solvang, 1997). 

 

Under fokusgruppsintervjuerna var en av oss samtalsledare och hade i uppgift att få samtalen 

mellan pedagogerna i arbetslaget att flyta på, medan den andra agerade med-lyssnare och 

skötte all sorts dokumentation. Detta medförde att den som endast lyssnade hade en ökad 

möjlighet till att  synliggöra och ställa frågor kring vad som sagts, sådant som samtalsledaren 

möjligen missat. Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick skriva ner sin individuella 

tolkning av lek, tolkning av lärande och beskriva det eventuella sambandet mellan lek och 

lärande. Detta gjordes på post-it lappar och utgjorde endast ett sorts samtalsunderlag för 

pedagogerna, med motiveringen att det gav intervjuerna ett rikare underlag när 

respondenterna själva fått reflektera innan det gemensamma samtalet. Därefter utgick vi från 

samma frågor och arbetslaget fick gemensamt diskutera lek och lärande och det var tydligt att 

de själva ledde samtalet. Sedan fördes diskussionen in på ett fåtal frågor, med fortsatt fokus 
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på uppfattningar kring lek och lärande i förskolans verksamhet. Dessa frågor fick arbetslaget 

gemensamt diskutera och argumentera kring. Under hela intervjun var samtalsledarens 

uppgift att endast utmana och synliggöra pedagogernas synsätt och inte på något vis styra 

samtalet. Sammanlagt varade varje fokusgruppsintervju cirka 45 minuter.  

 

Intervjuerna dokumenterades huvudsakligen genom ljudinspelning. Denna 

dokumentationsmetod möjliggjorde att kunna gå tillbaka i efterhand och lyssna samt 

reflektera kring det som sagts. Intervjuerna dokumenterades även genom att med-lyssnaren 

skriftligt antecknade sådant som var intressant i förhållande till syftet. Denna metod förstärkte 

ljudinspelningen och synliggjorde tolkningar om miljön, respondenternas kroppsspråk och 

mimik (Denscombe, 2009). Därför gav dessa metoder oss, i kombination med varandra, ett 

bra underlag att  analysera. 

 

4.4 Bearbetning av data 
Eftersom denna studie åsyftar till att beskriva olika uppfattningar av lek och lärande i 

förskolans arbetslag måste vi som forskare tolka det pedagogerna uttrycker, vilket gjordes 

utifrån den fenomenografiska teorin. Arbetslaget uttryckte olika perspektiv, olika 

uppfattningar, som tolkades utifrån uppfattningsbegreppet inom fenomenografin. Svaren 

tolkades således utifrån idén om att det inte endast finns ett perspektiv på lek och lärande, 

utan det kan uppfattas på skilda sätt.  

 

I denna studie har bearbetning av insamlat material utgått från en kvalitativ innehållsanalys 

(Hardy & Bryman, 2004). Denna metod strävar efter att förenkla analysen av ett specifikt 

material och hjälpa forskaren att urskilja centrala teman. Genom att systematiskt reducera 

materialet utifrån det uttalade syftet skapas det goda möjligheter för att finna det väsentliga i 

ett dokument (Denscombe, 2009). I samband med analysen har vi använt oss av de centrala 

begreppen meningsbärande enhet, meningskondensering, nyckelord och kategori. Det 

insamlade materialet transkriberades först och främst ordagrant. Sedan inleddes 

sorteringsprocessen där syftet var att finna kärnan i intervjuerna och lyfta det väsentliga. Det 
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transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger, vid olika tillfällen, för att inte missa 

något. Underlaget sorterades och en reducering av materialet började ta form. De 

meningsbärande enheterna var i fokus och utgjorde de relevanta avsnitten i intervjuerna.  För 

att komma vidare i processen tolkades de meningsbärande enheterna ytterligare, och en 

meningskondensering genomfördes. Denna delen av analysen bidrog till att vi genom en 

gemensam tolkning fick syn på vad pedagogerna egentligen talade om. Detta möjliggjorde en 

fortsatt process där nyckelord uppmärksammades för att sedan hitta centrala kategorier och 

kunna tematisera resultatet.  

 

4.5 Trovärdighet 
I denna studie var strävan att i samband med bearbetningen skapa goda förutsättningar för ett 

trovärdigt material. Det är inte relevant att lyfta begrepp som reliabilitet eftersom vi inte 

avsett att göra många olika mätningar vid olika tillfällen, och vi kan inte heller försäkra att 

undersökningen hade visat exakt likadant resultat om en annan forskare genomfört den. I den 

kvalitativa forskningsmetoden är forskaren en del av mätinstrumentet och kan aldrig bli helt 

objektiv, vilket också bör tas hänsyn till. Vilket förhållningssätt vi har, vilka frågor vi ställer 

och hur vi bemöter respondenterna påverkar hela undersökningen (Denscombe, 2009). 

Genom att istället diskutera och förhålla sig till begreppet trovärdighet skapar vi förväntningar 

om att data med största sannolikhet är exakta och stämmer överens med verkligheten, i 

motsats till att diskutera tillförlitlighet som inte ger något utrymme för felmarginaler utan 

syftar till att studien är exakt och träffsäker (Denscombe, 2009). Det enda som kan försäkras, i 

den kvalitativa processen, är att data producerats och analyserats utifrån en god grund, och att 

data med största sannolikhet speglar en äkta bild av verkligheten. Då talar vi om att data har 

trovärdighet (Denscombe, 2009). För att skapa goda förutsättningar för ett trovärdigt material 

har därför noggrannheten i denna studie varit viktig. Genom att analysera vilka frågor som 

skulle ställas till respondenterna och hur bearbetning av underlaget skulle ske skapades en 

god grund för trovärdig data. För att få ett så brett material som möjligt har allt material 

bearbetats och tolkats både individuellt och gemensamt. Detta bidrog till en diskussion där vi 

tillsammans som forskare kunde se resultatet ur olika synvinklar.  
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4.6 Etiska ställningstaganden 
I all sorts forskning som lägger fokus vid att studera människor i olika sociala sammanhang 

blir det alltid följder för de som deltar (Holme & Solvang, 1997). Etiken spelar en viktig roll 

och därför utgår denna studie från de fyra principerna av forskningsetik. Första principen, 

informationskravet, handlar om att alla som deltar i studien ska vara medvetna om deras roll i 

studien och de aldrig, under några omständigheter, ska tvingas till att delta i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Därför har det bidragit till att vi som forskare haft ett ansvar att 

delge tillräckligt mycket med information för att respondenterna ska kunna göra en frivillig 

bedömning gällande deras egna deltagande. Ett informationsbrev skickades ut där 

pedagogerna fick själva välja om de ville vara med eller inte.  

Detta leder oss fram till det andra kravet, samtyckeskravet. Här betonas vikten av att alla som 

deltar i undersökningen måste lämnat samtycke (a.a). Denna princip har inte varit lika central 

i just denna typen av undersökning, eftersom informationsbrevet som skickades ut gav 

pedagogerna en möjlighet att avstå från att delta (se bilaga 1). Därför har ett formellt 

samtycke inte samlats in gällande deras deltagande. Men däremot har ett samtycke gällande 

ljudinspelning varit centralt, och pedagogerna har blivit informerade om att de när som helst 

under intervjuerna får välja att avbryta sitt deltagande. 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, syftar till att påvisa en försiktighet gällande 

personuppgifter och andra känsliga uppgifter som möjligen kan identifiera en person. Det 

handlar om att forskaren ska visa respekt mot respondenterna och deras privata uppgifter 

(a.a). I denna studie har därför pedagogernas namn fingerats och deras uppgifter har endast 

varit oss tillhanda. Efter att studien är klar kommer alla uppgifter att raderas, i syfte att skydda 

deltagarna.  

Den fjärde och sista principen, nyttjandekravet, handlar om att de insamlade uppgifterna 

endast får användas i forskningsändamål (a.a). I enlighet med detta krav har allt material i 

denna studie endast använts i syfte att finna svar på de forskningsfrågor som varit i fokus. 
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4.7 Metoddiskussion 
Genom att utgå från fokusgruppsintervjuer skapades en god grund för att besvara de aktuella 

forskningsfrågorna och att förhålla sig till det uttalade syftet. Det bidrog till att vi fick syn på 

olika uppfattningar kring lek och lärande i förskolans arbetslag. Att intervjua hela arbetslag, 

som en grupp, bidrog också till att det blev ett mer avslappnat och öppet samtalsklimat. Det 

som kan ses som en svaghet med fokusgruppsintervjuer kan vara argumentet att vi möjligen 

inte får fram sanningsenliga svar från respondenterna eller att de påverkas för mycket av 

varandras åsikter. Deltagarna pratar möjligen olika mycket i det gemensamma samtalet, får vi 

verkligen fram hur arbetslaget uppfattar praktikerna i detta fall? Det tydliggör vikten av 

förberedda samtalsledare som kan göra samtliga pedagoger delaktiga. Samtidigt kan denna 

typen av intervju lätt ledas in på det forskaren vill höra, och att samtalsledaren omedvetet 

ställer ledande frågor eller på något vis värderar pedagogernas svar. På så vis kräver denna 

metod en hel del av den som intervjuar. Samtalsledaren får inte delta i diskussionerna eller 

värdera pedagogernas svar samtidigt som vi måste sträva efter att skapa ett bra klimat där alla 

respondenter känner sig trygga. Utifrån dessa dilemman motiverades fokusgruppsintervjuer 

ändå som ett bra metodval utifrån det uttalade syftet. 

 

För att kunna få ett ännu mer trovärdigt material hade vi velat intervjua fler arbetslag, men på 

grund av tidsbegränsningen fanns det inte möjlighet till det. Vi gjorde valet att begränsa 

antalet respondenter för att försäkra oss om att genomförandet och analysen kunde hålla god 

vetenskaplig kvalitet. Därför är det viktigt att belysa det faktum att denna studien endast 

förhåller sig till några arbetslag i förskolans verksamhet och kan inte generaliseras till alla 

arbetslag.  

 

Efter de genomförda intervjuerna upptäckte vi att det hade underlättat bearbetningen genom 

att dokumentera med hjälp av videofilmning. I vissa sammanhang var det svårt att avgöra 

vem som sa vad i arbetslagen, och det hade underlättats om vi hade videoinspelat 

intervjuerna.  

 



	

 

	

23	

5. Resultat och analys 
I denna studie är arbetslagets uppfattningar i fokus men vi har valt att presentera resultatet 

utifrån vad respektive pedagog uttryckte under intervjuerna, för att sedan återkoppla det till 

arbetslaget som en helhet. Detta motiveras utifrån den teoretiska utgångspunkten och aspekten 

av den subjektiva omvärlden. Vi är medvetna om att vi kan inte skriva ut en gemensam 

uppfattning av lek och lärande eftersom arbetslaget består av olika individer med olika sätt att 

tänka. Fokus är snarare vid att synliggöra uppfattningar inom arbetslaget. Respondenterna 

benämns som Nils och Linda (arbetslag 1) samt Carina och Petra (arbetslag 2) för att värna 

om deras konfidentialitet.  De fick frågor som handlade om uppfattningar om lek och lärande 

(se bilaga 2). 

 

Resultatet har sammanfattats och olika teman har identifierats: Leken som ett verktyg, 

Medvetna pedagoger i leken, Lustfyllda lärandet i förskolan, Synliggörandet av barns lärande 

samt Lek och lärande i samspel. 

 

5.1 Leken som ett verktyg 
Pedagogerna i arbetslagen lyfter båda aspekten av att leken ses som ett 

kommunikationsverktyg barnen emellan. I arbetslag 1 uttrycker Linda att leken handlar om att 

vara många och leka tillsammans, vilket bidrar till att utveckla barnens sociala förmåga och 

förståelse för de rådande sociala lekreglerna. Nils, i samma arbetslag, betonar även han leken 

som ett verktyg för samspel och att det handlar mycket om att i kommunikation med varandra 

lära sig omförhandla lekens innehåll.  

I arbetslag 2 framhålls leken som ett verktyg för samspel. Carina menar att leken spontant ofta 

ses som tillfällen då barn interagerar med andra barn, men betonar att det nödvändigtvis inte 

behöver vara beroende av flera barn som leker tillsammans. Hon menar att barn kan leka lika 

bra själva som i samspel med andra barn. I relation till detta lyfter kollegan Petra först ett 

perspektiv där hon hävdar att leken alltid innebär ett sorts samspel barnen emellan. Men efter 
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att Carina berättat sitt sätt att se på lek betonar Petra istället att lekens meningsfullhet inte är 

beroende av ett samspel. 

 

Båda arbetslagen uttrycker att leken i förskolan ses som ett verktyg för bearbetning, att barnen 

i sin lek ofta bearbetar sina erfarenheter och saker de upplevt. I arbetslag 1 berättar Nils att 

barnen ofta leker samling på avdelningen och försöker göra saker och ting precis som 

pedagogerna, de har upprop och sjunger samma sånger.  

I relation till detta uttrycker Carina i arbetslag 2 att bearbetningen i leken blir ett sätt att 

uppfatta och förstå sin omvärld. Hon lyfter exemplet med att de för ett tag sedan haft 

brandövning, en ny upplevelse för många barn, och kort därefter kunde detta synliggöras i 

deras egen lek. Petra, från samma arbetslag, uttrycker leken som ett verktyg för bearbetning 

på följande vis: 
 
Och sen skrev jag även att det kunde vara i leken så genom så relaterar dom gärna 
till något dom varit med om. Om dom varit på safari eller djurpark så bygger dom en 
djurpark så drar dom in alla så blir det någon upplevelse genom det dom varit med 
om. Bearbetar liksom. (Petra) 
 

5.2 Medvetna pedagoger i leken 
När arbetslagen diskuterar leken i förskolan är en viktig och återkommande aspekt 

pedagogens medvetenhet. Linda och Nils, i arbetslag 1, framhåller vikten av att vara en 

medveten pedagog som kan närvara i barnens lek. Men varför de uppfattar att detta är viktigt, 

vad det kan bidra med, kan de inte uttrycka utan det enda som ges till svar är att det handlar 

om att stötta barnen.  

I arbetslag 2 beskriver Petra stöttning i barnens lek som ett sätt att fånga upp och stödja 

barnen i situationer när barnen inte har någon att leka med. Carina från samma arbetslag 

beskriver pedagogens medvetenhet utifrån att agera inspiratörer, och vilken möjlig påverkan 

pedagoger har på barnens fria lek: 
 
Sen är det ju klart att det inverkar att vi har ett klossrum, om några barn är inne i 
“klossan” och vi ser att de inte riktigt kommer igång och det bara blir att man kastar 
klossar. Om vi går in i leken och börjar “men vi kan bygga Eiffeltornet, vi kan se 
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hur högt vi kan bygga”. Om jag eller någon annan är med och startar upp leken så 
blir det ju en annan lek. (Carina) 
 

Båda arbetslagen är eniga om pedagogens roll när det gäller utformandet av miljön. 

I arbetslag 1 påvisar Nils att de i sin verksamhet lagt ner mycket tid på att konstruera lekens 

innemiljö i syfte att möjliggöra goda lärmiljöer. Han menar, vidare, att det är en ständig 

process som aldrig är färdig. Linda svarar på liknande vis och betonar vikten av att vara 

medvetna om hur barnen leker och vad de leker. Att kunna omkonstruera barnens lekmiljöer 

utifrån deras intressen. Hon uttrycker vikten av medvetna lekmiljöer på detta vis: 
 
Ja, men vi har reflekterat och kommit på att där funkar inte den dockvrån för där vill 
ju dom ha sin samling och sånt. Så vi ska flytta in det i det större rummet för dom 
vill ha den stora mattan för att nu sitter dom ihopträngda. Då får man hela tiden titta 
på hur leker dom och vad leker dom. (Linda) 

 

I arbetslag 2 läggs fokus mer vid det fysiska materialet, och vilken betydelse pedagogen har i 

samband med att introducera material. Petra menar att det är viktigt att uppmärksamma 

barnen på vilka olika funktioner ett material har. Hon betonar i detta sammanhang att det är 

pedagogens uppgift att påvisa och inspirera barnen till hur de kan nyttja olika lekmaterial.  

	

5.2.1 Sammanfattande analys av leken i förskolan 

Leken uppfattas som viktig av båda arbetslagen. De beskriver leken som ett verktyg för 

kommunikation barnen emellan. Samtidigt lyfter det ena arbetslaget att det inte behöver 

innefatta en interaktion för att leken ska vara meningsfull. Leken beskrivs som en ständig 

process som genomsyras av ett omförhandlande om lekens innehåll. Utifrån en 

utvecklingspedagogisk teori tolkas leken, i relation till resultatet, som en kollektiv process där 

olika perspektiv av lekens innehåll möter varandra och skapar en variation av sätt att leka  

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). På samma sätt blir det tydligt att de kvalitativt 

skilda sätten att beskriva samspelet i barnens lek speglar en variation av förståelser, som 

också grundar sig i de enskilda pedagogernas tidigare erfarenheter. Det kan i sin tur leda till 

att leken i sig får olika innebörder hos olika pedagoger. Leken kan förstås som endast en 
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kollektiv aktivitet eller utifrån idén om att meningsfullheten inte förutsätter interaktion mellan 

barn.  Det skapar, vidare, olika föreställningar av leken.  

 

Betoningen på kommunikation och samspel i leken kan även förstås som en form av 

metakommunikation. Denna form av kommunikation präglas av en interaktion mellan barn 

där de gemensamt förhandlar fram lekens innehåll och regler  (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2014). Leken beskrivs även som ett redskap för bearbetning och som ett 

tillfälle att skapa mening i det som upplevts. Detta kan tolkas utifrån det subjektiva 

erfarandet. Med utgångspunkt i barnens erfarenheter kan ett utvidgat lekbegrepp med lärandet 

i fokus träda fram. På så vis kan leken som ett verktyg för bearbetning spegla en infallsvinkel 

i hur leken och lärandet kan samspela, med utgångspunkt i barnens tidigare erfarenheter.  

 

Båda arbetslagen framhåller att en medveten lekmiljö kan vidareutveckla leken och skapa 

goda förutsättningar för lärande. Således framhävs medvetna lekmaterial som en möjlighet till 

att integrera ett lärande i leken. Utifrån en utvecklingspedagogisk teori framhålls leken som 

ett verktyg för att symbolisera olika fenomen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2014), vilket ger uttryck för materialets värde i lekprocessen. Det handlar om att nyttja 

meningsfulla material som återkopplar till barnens intresse och som vidare kan möjliggöra ett 

lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Utifrån arbetslagens betoning på 

medvetna lekmiljöer för att möjliggöra ett lärande leds vi fram till kärnan i hur leken beskrivs 

i denna studie. Leken framställs som ett medel för att uppnå något specifikt, och lekens 

egenvärde blir bortprioriterat. Barnens lek beskrivs således utifrån ett instrumentellt värde, att 

barnen genom leken kan utveckla något specifikt. Samtidigt betonar pedagogerna i båda 

arbetslagen vikten av medvetna och närvarande pedagoger. Det synliggör en problematik 

gällande leken som innehåll och pedagogers roll i leken. Barnens lek är en aktivitet som oftast 

är fri från styrningar av vuxna och där barnen ges möjlighet att själva få skapa och uppleva. 

När vuxna går in i leken formas också leken på ett specifikt vis, uttrycker en pedagog. Det 

kan därför bli en fråga om att värna om barnens integritet eftersom leken är en känslig del av 

barnens liv, och något som inte bör styras av vuxna. Samtidigt kan detta ställas emot ett 
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motstridigt perspektiv där vi har en strävan om att utmana barnen och möjliggöra ett lärande i 

barnens lek. Leken kan utifrån resultatet förstås som en viktig del av barnens liv, där 

medvetna pedagoger kan skapa förutsättningar för goda lärmiljöer.  

5.3 Lustfyllda lärandet i förskolan 
Både arbetslag 1 och 2 talade kring lärandet i förskolan som en ständigt pågående process, 

och som inte är bundet till en specifik situation eller aktivitet. Barnen lär sig varje dag, hela 

tiden. Resonemanget kring det ständiga lärandet beskrivs på följande vis av Nils i arbetslag 1: 

 
Det är ett lärande hela tiden. Det är inte specifika situationer, alltså det är ju ett 
lärande under matsituationen, det är ett lärande under på- och avklädnad, så alla 
förekommande rutiner är.. sen är det ju ett lärande i leken, det är ett lärande i 
samlingen. (Nils) 

 

I det gemensamma samtalet kring lärandet i förskolan var det “lustfyllda lärandet”  centralt 

hos båda arbetslagen. I arbetslag 1 hävdar Linda att det lustfyllda lärandet åsyftar till att i 

pedagog-styrda aktiviteter utmana barnen genom aktiviteter som utgår från barnens intresse. I 

arbetslag 2 beskrivs det lustfyllda lärandet, precis som i arbetslag 1, som styrda aktiviteter där 

pedagogerna på ett roligt vis introducerar olika lärsituationer: 

 
Det är även dom här styrda aktiviteterna när man har kort med tärning, man har 
roligt tillsammans och man leker tillsammans samtidigt så är det ett lärande genom 
att det här med tärning och uppdragskort och sådana grejor. Då får man in det på ett 
lustfyllt sätt genom att ha roligt tillsammans samtidigt som vi lär oss. (Carina) 
 

I båda arbetslagen var det tydligt att det lustfyllda lärandet endast hänvisade till de aktiviteter 

som pedagogerna initierar och planerar, men att det ändå ska grunda sig i barnens intresse. 

 

5.4 Synliggörandet av barns lärande 
Arbetslag 1 betonar än en gång betydelsen av att stötta barnen, men denna gång utifrån 

lärande-aspekten. Linda framhåller att det är pedagogens uppgift att vara en god förebild, och 

uppmärksamma barnen på deras eget lärande.  
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Arbetslag 2 beskriver ett pedagogperspektiv som genomsyras av en vilja att synliggöra 

lärandet för barnen, och på så vis göra dem medvetna om att de faktiskt lärt sig något. Carina 

berättar att det handlar om att utmana barnen, och ställa produktiva frågor i alla vardagliga 

situationer under hela dagen. Petra menar att det är viktigt att ge barnen tid. Genom att vara 

medveten i sin roll skapar vi också goda lärmiljöer. Vikten av att synliggöra lärandet uttrycks 

på följande sätt: 

 
Att man inte är där för snabbt och hjälper dom. Ja och vid måltiden kan man prata 
om var grönsakerna kommer ifrån, var potatisen växer, växer den ur träd eller nere i 
jorden? Dom ska själva få bre och ta pålägg och träna hälla, det ska inte gå snabbt 
men dom lär sig, liksom lustfyllt. Att man tar ett steg tillbaka men just att 
uppmärksamma dom på deras lärande. Om barnen är ute och ska klä på sig så kan 
jag ju välja att vara aktiv i det jag ska lära barnen. “Når du inte? Ja men då kan du 
sträcka på dig eller hämta en pall”. Har alltid ett syfte eller mål med varför jag gör 
på ett visst sätt. Att jag är medveten. (Petra) 
 

5.4.1 Sammanfattande analys av lärandet i förskolan 

Resultatet visar att lärandet är en ständigt pågående process, invävt i förskolans alla delar. Det 

“lustfyllda lärandet” beskrivs som en parallell till att barnen ska ha roligt. Men samtidigt ges 

det ingen förklaring till vad begreppet egentligen innebär, mer än att det är pedagogen som 

möjliggör det lustfyllda lärandet. Utifrån dessa resonemang kan vi uttrycka att det lustfyllda 

lärandet i förskolan, utifrån arbetslagen, är aktiviteter där pedagogerna skapar roliga 

lärmiljöer. Detta blir ur en tolkning problematiskt eftersom arbetslagens beskrivning 

synliggör en bild där närvarande pedagoger är en förutsättning för lärandet. Samtidigt 

framhålls lärandet som en ständigt pågående process. Det skapar en beskrivning som, även 

här, speglar pedagogens roll som en förutsättning för det ständiga lärandet i förskolans 

verksamhet. Ur en utvecklingspedagogisk teori kan dessa resonemang ses som en parallell till 

att göra det osynliga lärandet synligt. Att vara en närvarande pedagog och uppmärksamma 

barnen på deras eget lärande medför en reflekterande process där de får sätta ord på vad som 

skett vilket i sin tur möjliggör en djupare förståelse (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007).  
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De kvalitativt skilda sätten att beskriva lärandet i förskolan grundar sig huvudsakligen i vilken 

roll pedagogerna anser sig ha i barnens lärande. Det ena arbetslaget beskriver främst sin roll 

utifrån ett förhållningssätt som genomsyras av ett stöttning i de individuella lärprocesserna. 

Det andra arbetslaget beskriver sin roll i barnens lärande mer som ett sätt att göra barnen 

medvetna om sitt eget lärande. Det blir tydligt att variationen i hur pedagogerna framställer 

sin egen ställning i barnens lärande grundar sig i deras egen kunskapssyn och vilken vikt de 

lägger vid det kompetenta barnet. Vår kunskapsbas formas delvis utifrån egna erfarenheter 

och bildar en förväntningsstruktur över hur barn lär och när barn lär, vilket i sin tur möjliggör 

för lärandets olika innebörder hos olika pedagoger.   
 

5.5 Lek och lärande i samspel 
Båda arbetslagen presenterar en motsägelsefull beskrivning av hur lek och lärande samspelar i 

förskolans verksamhet. Nils i arbetslag 1 beskriver att de tidigare både diskuterat leken för 

sig, lärandet för sig, men även hur dessa praktiker samspelar med varandra. Han menar, 

vidare, att de är beroende av varandra och vävs samman i den vardagliga verksamheten. 

Linda, även hon från arbetslag 1, svarar utifrån detta med ett liknande svar. Hon menar att de 

tidigare diskuterat båda aspekterna och även sambandet mellan dem, men att det ändå varit ett 

ökat fokus på lärandet. Hon betonar att det är något som finns i verksamheten hela tiden och 

som pedagog befinner hon sig i en ständig tolkningen av förståelsen för dessa begrepp.  

I Arbetslag 2 synliggörs å ena sidan ett ökat fokus på leken och dess betydelse, snarare än hur 

begreppen samspelar:  
 

Vi har nog inte pratat om dom ihop, utan då är det mer lek och hur barnen leker, 
observerar dom, vad leker dom, hur introducerar vi material, vår roll, hur gör vi i 
samlingen, hur får vi dom intresserade. Men vi har aldrig pratat leken kontra 
lärandet. (Petra) 

 

Samtidigt uttrycker båda pedagogerna i arbetslag 2 att lek och lärande integreras automatiskt i 

verksamheten, och att en diskussion om leken och lärandets roll i planerade aktiviteter inte är 

nödvändigt. De menar, vidare, att de kan synliggöra både leken och lärandets roll i 
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kollegornas aktiviteter utan att diskutera det tillsammans som ett arbetslag. Petra uttrycker 

detta resonemang i samtalet på detta vis: 

 
Jag tänker att har jag en aktivitet som går ut på att lära samtidigt så ska det vara roligt. Du 
hade ett syfte med trumman, ni skulle ha roligt tillsammans samtidigt som syftet var att 
räkna. Jag ser nog inte dom var för sig, nu gör vi det här och så lär sig vissa någonting och 
vissa andra grejor. (Petra) 
 

Resultatet visade att båda arbetslagen upplevde en svårighet att definiera vad lek och lärande 

faktiskt är. Arbetslag 2 menar att de ser lek och lärande i samspel med varandra men har inte 

diskuterats praktikerna i relation till varandra tidigare. De beskriver att de vanligtvis 

diskuterar leken för sig och lärandet för sig. När det gäller att planera verksamheten tänker de 

mycket kring lekens roll, och har ofta observerat barnens lek i verksamheten.  

I arbetslag 1 uttrycker både Nils och Linda att sättet lek och lärande speglas i verksamheten är 

beroende av hur pedagogerna väljer att tolka dessa. De menar, vidare, att en definition av 

praktikerna inte är möjlig utan att de framträder på olika vis i olika verksamheter. 

 

Vikten av att ha en samsyn gällande lek och lärande är något som tas upp i båda arbetslagen. 

Arbetslag 1 tar upp samsyn utifrån aspekten av vilken påverkan det kan ha för barngruppen. 

Petra menar att det är en trygghet om pedagogerna utgår från samma synsätt. Carina svarar att 

det kan skapa förvirring hos barnen om pedagogerna inte är samspelta, och därför betonas 

vikten av en gemensam utgångspunkt. I arbetslag 2 framhåller Linda vikten av samsyn utifrån 

påverkan på arbetslaget och det gemensamma arbetet i verksamheten. Har inte pedagogerna 

samma uppfattningar kring lek och lärande kan det skapa irritationer pedagogerna emellan i 

samband med planeringen. Det kan i sin tur, menar Linda, leda till att det gemensamma 

arbetet i verksamheten får sämre kvalitet. 

 

5.5.1 Sammanfattande analys av lek och lärande i samspel 

Båda arbetslagen framhåller att lek och lärande samspelar och integreras per automatik i den 

vardagliga verksamheten i förskolan. Samtidigt blir det tydligt att båda arbetslagen har ett 
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uttalat fokus på antingen leken eller lärandet i den gemensamma planeringen, vilket ger 

uttryck för att praktikerna förstås som skilda aspekter. Ett av arbetslagen beskriver att sättet 

lek och lärande omsätts i praktiken är beroende av vilket pedagogisk förhållningssätt 

arbetslaget har. Viket i sin tur kan förstås utifrån aspekten av variation, där olika sätt att 

uppfatta lek och lärande synliggör en variation av skilda verksamheter. Det ger också uttryck 

för vikten att i arbetslaget göra mångfalden av sätt att uppfatta lek och lärande synlig, i syfte 

att skapa en djupare förståelse för praktikerna. Således kan de kvalitativt olika sätten att 

uppfatta lek och lärande förstås utifrån en teori om medvetenhet. Vi möter i vår vardag olika 

fenomen som kan uppfattas och förstås på olika sätt, vi lägger vårt fokus på specifika delar av 

ett fenomen. Det skapar en variation av innebörder och förståelser. På samma vis kan de 

kvalitativt olika sätten att beskriva lek och lärande grunda sig i var pedagogerna i förskolan 

lägger sitt fokus, vilka aspekter de är medvetna om. I det här sammanhanget blir erfarandet 

en central del. Genom att pedagogerna delger varandra sina erfarenheter synliggörs en 

variation av innebörder och kan bidra med att vidga det egna perspektivet på lek och lärande. 

Det subjektiva erfarandet speglar således en infallsvinkel i hur variationen kan bli synlig och 

agera ett verktyg för lärande i förskolans arbetslag.  

 

I resultatet blir det tydligt att en aktiv diskussion om hur leken och lärandet samspelar inte 

existerar, och båda arbetslagen lyfter en motsägelsefull beskrivning av praktikerna. De 

betonar samspelet mellan leken och lärandet, samtidigt som de i den gemensamma 

planeringen betraktar dem som skilda praktiker. Problematiken kan möjligen grunda sig i en 

osäkerhet om praktikernas förhållande. Om arbetslaget inte gemensamt diskuterar leken och 

lärandet utifrån det uttalade samspelet i läroplanen (Lpfö 98/16), kan vi inte heller förvänta 

oss en mer enhetlig bild. I den utvecklingspedagogiska teorin betonas samspelet mellan lek 

och lärande. Det beskrivs som en balansgång mellan att vara varsam mot barnens egna 

lekvärld kontra att nyttja leken som en potential för lärande. Hur samspelet mellan dessa 

praktiker omsätts i praktiken förstås utifrån ett förhållningssätt vilket genomsyras av en 

medvetenhet kring att leken och lärande uppfattas på skilda sätt (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2014).  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning under rubrikerna Leken i 

förskolan, Lärandet i förskolan samt Lek och lärande i samspel. Avsnittet avslutas med några 

sammanfattande ord och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Leken i förskolan 
Arbetslagen beskriver leken som ett verktyg för kommunikation och samspel barnen emellan. 

I relation till detta uppfattas lekens kommunikativa möjligheter som en grund för lärande (Pui 

Wah Stimpson, 2005; Pyle & Bigelow, 2014). Det sociala samspelet och den produktiva 

kommunikationen som kan synliggöras i lek speglar således ett tydligt samband gällande hur 

lek och lärande kan integreras i samspel med varandra i verksamheten (Pyle & Bigelow, 

2014). Utifrån dessa resonemang blir ett samband mellan leken och lärandet synligt, samtidigt 

som lekens egenvärde blir bortprioriterat. Leken beskrivs i resultatet som ett medel för att 

utveckla barnens sociala förmågor och för att bearbeta tidigare erfarenheter. Denna 

beskrivning av leken kan förstås i förhållande till Fesseha och Pyle (2016) resonemang om 

leken som en svårdefinierad praktik. Författarna menar, vidare, att leken som fenomen är 

svårt att greppa och att den därför ofta förstås utifrån det instrumentella värdet, och att barnen 

genom lek kan utveckla ett lärande om något specifikt. Därför blir det å ena sidan 

problematiskt när leken och lärandet ska integreras, eftersom lekens egenvärde kan bli desto 

mer osynlig på bekostnad av att praktikerna samspelar. Det är således viktigt att förskolans 

arbetslag utvecklar en balansgång mellan att låta barnens lek vara ostörd och fri från styrning 

av vuxna, samtidigt som vi måste finna metoder för att få lek och lärande att samspela. 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) betonar, i samband med detta, att lek och lärande 

inte ska föras samman i verksamheten på bekostnad av att lekens egenvärde blir 

bortprioriterat. Barn behöver leken i syfte att bara få vara. 

 

Detta leder oss fram till en väldigt intressant del i beskrivningen av lek. Pedagogerna i denna 

studie framhåller leken å ena sidan som beroende av ett socialt samspel mellan barn, samtidigt 
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som pedagogens roll i lek beskrivs som en viktig del. Pramling Samuelsson och Johansson 

(2006) menar att det är interaktionen mellan barn som möjliggör leken som en 

meningsskapande praktik (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Utifrån detta perspektiv 

ses leken, med närvarande pedagoger, inte som en meningsskapande praktik. Detta blir 

problematiskt när vi talar om att integrera lek och lärande eftersom integreringen, ur många 

synvinklar, kräver medvetna och närvarande pedagoger (Pramling Samuelsson & Johansson; 

Pyle & Bigelow, 2014). Blir föreningen av lek och lärande således ingen meningsskapande 

praktik, eller är det så att lek och lärande faktiskt kan integreras utan styrning av vuxna? Detta 

är ett dilemma som pedagoger i förskolans arbetslag bör diskutera och förhålla sig till. 

 

6.2 Lärandet i förskolan 
Lärandet beskrivs av arbetslagen som en ständigt pågående process i verksamheten. I relation 

till detta beskriver Pramling Samuelsson och Johansson (2006) lärandet som ett process som 

genomsyras av att uppfatta, erfara och urskilja fenomen på olika vis för att skapa en förståelse 

för sin omvärld. Samtidigt uppfattas lärandet, i vårt resultat, som beroende av medvetna 

pedagoger, där deras uppgift kretsar kring att uppmärksamma barnen på deras lärande. Vi får 

intrycket av att i beskrivningen av lärande åsidosätts det kompetenta barnet. Det blir en 

beskrivning som förutsätter styrning och stöttning från pedagoger, och det framhålls inga 

aspekter av lärandet där barnen själva är medskapare.  Ur ett perspektiv sker lärandet på bästa 

vis när barnen är uppslukade av något specifikt och när aktiviteten genomsyras av lustfullhet. 

Detta sker oftast i barnens egna lek (Fesseha & Pyle, 2016; Pui-Wah & Stimpson, 2004). 

Därför blir det problematiskt när respondenterna i vår studie beskriver lärandet utifrån ett 

pedagog-perspektiv. Det lustfyllda lärandet beskrivs, vidare, som endast aktiviteter initierade 

av pedagogerna, samtidigt som barnens egna intresse nyttjas som utgångspunkt. Att barnen 

själva är medskapare i sitt eget lärande är en aspekt som inte är synlig.  

 

Pyle och Bigelow (2014) synliggör olika perspektiv på lärande, och lyfter medvetna 

materialval som ett sätt att skapa goda lärmiljöer. Karlsson och Lohmander (2015) framhåller 

en parallell med goda lärmiljöer och att möjliggöra goda lekmiljöer. Författarna talar, vidare, 



	

 

	

34	

om den individualiserade förskoleverksamheten där pedagogernas uppgift är att skapa goda 

förutsättningar för att möta varje enskilt barn i deras lärande. Detta förhållningssätt synliggör 

ett ökat ansvar hos pedagogerna i förskolans arbetslag, vilket kan återkopplas till Pui-Wah 

och Stimpsons (2004)  resonemang kring vikten av kompetenta lärare. Det kan öppna upp för 

en diskussion om i vilken utsträckning det är möjligt att som pedagog i förskolan möta alla 

barn i deras individuella lärprocess, och på vilket sätt detta kan göras. Resultatet i vår studie 

gav uttryck för lärandet som en praktik beroende av pedagoger, samtidigt som lärandet i 

tidigare studier beskrivs i relation till det kompetenta barnet som medskapare i lärandet 

(Pramling Samuelsson & Johansson, 2006; Karlsson Lohmander & Pramling Samuelsson, 

2015). Det blir synligt att lärandet i vår studie ses som ett pedagogiskt förhållningssätt, där 

lärandet är beroende av pedagoger som kan göra det osynliga lärandet synligt.  

 

Slutligen, lärandet kan förstås som en ständigt pågående process där medvetna pedagoger inte 

uteslutande möjliggör lärandet utan snarare kan ge lärandet bättre förutsättningar. Genom att 

se barnen som kompetenta och medskapare i sitt eget lärande kan vi också skapa bättre 

lärmiljöer. Det kan, vidare, ge oss verktyg för hur lärandet kan förhålla sig till leken, och vad 

det lustfyllda lärandet faktiskt innebär. Relationen till lek framhålls som en viktig aspekt i 

lärandet, samtidigt som det synliggörs en osäkerhet gällande hur dessa praktiker ska 

integreras i verksamheten (Fesseha & Pyle, 2016; Karlsson Lohmander & Pramling 

Samuelsson, 2015; Pramling Samuelsson & Johansson, 2006; Pui-Wah & Stimpson, 2004; 

Pyle & Bigelow, 2014). På samma sätt som en tydlig definition av lek och lärande i samspel 

efterfrågas, bör arbetslaget som en helhet diskutera lärandets roll i förskoleverksamheten. 

Detta kan på ett vis återkoppla till vilket barnperspektiv pedagogerna utgår ifrån, ses barnen 

som kompetenta och medskapare till sitt eget lärande? 

 

6.3 Lek och lärande i samspel 
I resultatet synliggörs en motsägelsefull bild av lek och lärande i samspel. Båda arbetslagen 

menar att de förstår praktikerna i relation till varandra och att de integreras ständigt på olika 

vis i verksamheten, beroende på det pedagogiska förhållningssättet. Pedagogerna kan välja att 
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vara aktiva i sin roll och medvetet gå in för att få dessa praktiker att samspela, menar 

arbetslagen. I planering av verksamheten framhålls däremot ett ökat fokus på antingen leken 

eller lärandet, och samspelet mellan dem är inte synligt. I resultatet i Pui-Wah och Stimpson 

(2004) studie synliggörs det samma fenomen, pedagogerna beskriver ett samband mellan lek 

och lärande men beskrivningen av förhållandet skiftar. Ena gången relaterar praktikerna till 

varandra, men nästa stund förstås de som skilda aspekter av verksamheten. I resultatet får vi 

syn på att det inte sker någon aktiv diskussion gällande hur praktikerna förhåller sig till 

varandra, utan det är något som sker automatiskt i verksamheten. Ett av arbetslagen 

framhåller i samband med detta att de aldrig tidigare diskuterat lek och lärande i samspel, utan 

förlitar sig istället på att kollegorna integrerar lek och lärande i sina planerade aktiviteter. 

Utifrån detta kan en tydlig problematik synliggöras där lek och lärande förstås som samspelta 

utan att ha diskuterat begreppen i förhållande till varandra. Det blir tydligt att detta 

förhållningssätt leder till en individuell verksamhet snarare än ett samspelt arbetslag.  

Det kan relateras till Karlsson Lohmander och Pramling Samuelsson (2015) som framhåller 

vikten av enhetliga arbetslag med en sammanhängande syn på lek och lärande, i syfte att 

uppnå en god kvalitet på verksamheten.  

 

Lek och lärande är två dimensioner av förskolans verksamhet som är beroende av varandra, 

och som i samspel möjliggör en meningsskapande praktik. De kroppsliga och produktiva 

processer som kan synliggöras i leken kan även ses ur ett lärandeperspektiv (Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2006). Detta resonemang kan återkopplas till hur arbetslagen 

uttrycker sig om vikten av ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt. Sättet lek och lärande 

integreras i verksamheten är beroende av vilket perspektiv pedagogerna ser praktikerna ur, 

framhålls det i vårt resultat. Det ger uttryck för vikten av att i arbetslaget gemensamt diskutera 

lek och lärande, och att skapa en medvetenhet gällande hur deras uppfattningar förhåller sig 

till hur praktikerna omsätts i verksamheten. 

 

Respondenternas osäkerhet till hur samspelet mellan lek och lärande ges uttryck i 

verksamheten kan förstås i relation till Karlsson Lohmander och Pramling  Samuelssons 



	

 

	

36	

(2015)  resonemang. De hänvisar den inkonsekventa synen på sambandet mellan lek och 

lärande till de uttalade målen i läroplanen för förskolan (2016). Författarna menar, vidare, att 

det i läroplanen blir tydligt att leken relaterar till lärandet men inte på vilket sätt, vilket 

medför att pedagogerna själva ges ansvaret att tolka innehållet. Fesseha och Pyle (2016) 

menar att majoriteten av pedagoger i förskolan uttrycker att de uppfattar ett samband mellan 

lek och lärande, men hur de omsätts i verksamheten skiljer sig åt. Hur lek och lärande 

integreras i verksamheten kan därför förstås som en tolkning av förskolans uppdrag.  

 

Resultatet synliggör vikten av medvetna och stöttande pedagoger i såväl leken, lärandet och 

lek och lärande i samspel. Arbetslagen menar att lek och lärande är två praktiker som går in i 

varandra och genom att vara aktiv i sin roll kan pedagogerna få dessa att samspela. Detta 

synliggör en lärarroll där vuxna stiger in i en av de mest känsliga och privata delarna av 

barnens liv, deras lek. Leken är barnens frizon där styrning från vuxna inte synliggörs på 

samma sätt som i andra delar av verksamheten (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006; 

Fesseha Pyle, 2016). Detta för oss tillbaka till problematiken gällande att få lek och lärande 

att samspela. Den pedagogiska ledarrollen måste både se lekens egenvärde, samtidigt som 

leken och lärandet ska integreras med utgångspunkt i styrdokumenten. Kan dessa praktiker 

samspela i verksamheten utan styrning från vuxna, eller kräver det ett medvetet 

förhållningssätt? Enligt läroplanen för förskolan (2016) ska arbetslaget sträva efter att få leken 

och lärandet att samspela, vilket blir problematiskt utifrån tanken att värna om barnens lek. I 

vilken utsträckning kan vi som vuxna gå in i barnens lek, i syfte att synliggöra ett lärande? 

Förskolans praktik kan komma att präglas av ett innehåll som skapas och styrs av 

pedagogerna (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006; Fesseha & Pyle, 2016). Det 

pedagogstyrda förhållningssättet synliggör ytterligare en problematisk aspekt där barnen 

endast agerar deltagare i sitt eget lärande. På så vis dras slutsatsen att integrerandet av lek och 

lärande i samspel förstås utifrån en balansgång mellan att vara känslig för barnens lek, och att 

i viss mån kunna styra aktiviteter men samtidigt låta barnen vara delaktiga i sitt eget lärande.  
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I tidigare studier beskrivs samspelet mellan lek och lärande som en pågående 

förändringsprocess (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Men för att praktikerna ska 

kunna förenas och integreras i verksamheten krävs det en tydligare definition och en mer 

konsekvent syn på relationen mellan lek och lärande (Fesseha & Pyle, 2016; Karlsson 

Lohmander & Pramling Samuelsson, 2015; Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Vår 

slutsats är att det inte är en klarare definition och en mer konsekvent syn på lek och lärande 

som krävs, utan snarare en mer aktiv diskussion i förskolans arbetslag. Arbetslaget ska enligt 

Mårdsjö Olsson (2010) utgå från gemensamma mål i syfte att skapa en verksamhet med god 

kvalitet. Genom att gemensamt diskutera hur lek och lärande förhåller sig till varandra skapas 

möjligheter för att synliggöra en variation av uppfattningar. Detta kan i sin tur bidra till 

pedagogerna i arbetslaget får syn på nya sätt att tänka kring praktikerna, en mångfald av idéer 

träder fram.  Arbetslaget får således en bred utgångspunkt i arbetet med att integrera lek och 

lärande i verksamheten. 

 

6.4 Slutsats  
Slutligen blir det pedagogiska förhållningssättet till lek, lärande samt lek och lärande i 

samspel en viktig aspekt att resonera vidare kring. Förskolans arbetslag består av olika 

pedagoger med olika uppfattningar av såväl lek, lärande och förhållandet mellan dessa. Leken 

förstås i denna studie utifrån ett instrumentellt värde, medan lärandet beskrivs som beroende 

av medvetna pedagoger. Lek och lärande i samspel framställs genom en motsägelsefull 

redogörning, men beskrivs övergripande som en meningsskapande process. Vår slutats är 

därför att aktiva diskussioner om hur lek och lärande uppfattas i arbetslaget är nödvändigt 

eftersom det kan bidra till att utveckla en medvetenhet kring vilka olika sätt praktikerna kan 

förstås. En variation av sätt att uppfatta fenomenen träder fram. Detta kan i sin tur bidra till 

att forma en verksamhet där pedagogerna i arbetslaget kan ta lärdom av varandras 

uppfattningar. Det kan även ge arbetslaget redskap för hur de gemensamt ska integrera lek 

och lärande utifrån det utskrivna sambandet i styrdokumenten.  
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6.5 Förslag på vidare forskning 
För att vidareutveckla denna studie hade det varit intressant att ställa arbetslagets 

uppfattningar om lek och lärande mot hur de faktiskt arbetar med dessa praktiker i 

verkligheten. Den typen av undersökning hade kunnat göras genom att observera arbetslagets 

gemensamma arbete i den vardagliga verksamheten, i syfte att få syn på hur de omsätter lek 

och lärande i praktiken. Det hade möjliggjort en jämförelse mellan sättet arbetslaget uppfattar 

och talar om lek och lärande med hur de faktiskt arbetar med det. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Hej! 

Våra namn är Linn Ivarsson och Hanna Westher och vi studerar till förskollärare på 

Högskolan i Kristianstad. Nu har vi påbörjat vår sista termin och vi ska inleda skrivandet av 

vårt examensarbete och vi behöver allt underlag vi kan få, därför kontaktar vi nu er. 

 

Studien som ska genomföras handlar om synen på lek och lärande i förskolan och huruvida 

dessa begrepp tolkas i arbetslaget. Undersökningen kommer att ske i form av 

fokusgruppsintervjuer, där samtlig personal i arbetslaget kommer att deltaga. Intervjun 

kommer att ske vid ett tillfälle där vi avsätter 45-60 minuter tillsammans. 

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien, men vi som skribenter är ytterst måna om att 

hantera all information varsamt för att värna om er konfidentialitet.  

 

För att möjliggöra denna studie, kommer vi att dokumentera genom ljudupptagning samt 

genom att skriftligt anteckna under intervjuns gång. Detta kommer sedan att transkriberas och 

ljudupptagningen kommer att raderas efter studiens slut, i syfte att värna om samt bibehålla er 

anonymitet. Väljer ni att deltaga i denna studie tillåter ni därmed dokumentation i form av 

ljudupptagning. Studiens resultat kommer att redovisas för vår klass på Högskolan i 

Kristianstad och den kommer även att publiceras i databasen ”DiVA”.  

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handledare 

Vi ser fram emot er medverkan i denna spännande resa med oss! 

 

Med vänlig hälsning, 

Linn Ivarsson  XXXXXXXXX   Hanna Westher  XXXXXXXXX   

 

Handledare: XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  
 
1. Hur beskriver ni lek? 

 

2. Hur skulle ni beskriva er pedagogiska roll i leken i förskolan? 

 

3. Hur beskriver ni lärandet? 

 

4. Hur skulle ni beskriva er pedagogiska roll i lärandet i förskolan? 

 

5. I vilka situationer lär barn? 

 

6. Finns det något samspel mellan leken och lärandet?  Om ja, på vilket sätt samspelar leken 

och lärandet? 

 

7. Har ni en samsyn gällande lek och lärande i arbetslaget? Om ja, varför är det viktigt? 

 

8. På vilket sätt tas lek och lärande hänsyn till i er gemensamma planering av verksamheten? 

 

9. Har ni diskuterat lek och lärande på detta vis innan? 

 

10. Vad har denna intervju bidragit med? 

 

 

 


