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Abstract 
The purpose of this study is to investigate which discourses are made visible in preschool teachers' 
statements regarding play and learning in the preschool class' activities. A qualitative study has been 
conducted with semi-structured interviews in which eight preschool teachers working in six different 
preschool classes have participated. In the result, security is emphasized as a prerequisite for learning. 
Furthermore, the result shows how the design of the environment and access to materials are important 
factors for play and learning. In addition, play is expressed as a very important part of learning and 
consequently should be a large part of preschool class activities. Despite this, the results show great 
differences in how play is integrated into activities, and how contrasting discourses often appear. In order 
to seek explanations of how these differences exist within the same operational form, a theoretical 
framework of interpretation based on a critical discourse analysis has been chosen. In addition to the 
interview material, regulatory documents and order documentation for school materials have been studied 
in order to find contributing factors to the prevailing discourses. This is performed prior to the analysis of 
possible consequences in relation to social practices. 
 
Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilka diskurser som synliggörs i förskollärares 
utsagor gällande lek och lärande i förskoleklassens verksamhet. En kvalitativ studie har genomförts med 
semistrukturerade intervjuer, i vilka åtta förskollärare verksamma i sex olika förskoleklasser har deltagit. 
I resultatet lyfts trygghet som en förutsättning för lärande, samt att miljöns utformning och tillgång till 
material utgör betydelsefulla faktorer för lek och lärande. Vidare uttrycks leken som en mycket viktig 
aspekt för lärandet och att den därmed ska utgöra en stor del av förskoleklassverksamheten. Trots det 
visar resultatet stora skillnader i hur leken integreras i verksamheten, samt att diskurser som många 
gånger står i stor kontrast till varandra framträtt. För att söka förklaringar till att dessa skillnader existerar 
inom en och samma verksamhetsform har en teoretisk tolkningsram baserad på en Kritisk diskursanalys 
valts. I analysarbetet har, utöver intervjumaterialet, styrdokument samt beställningsunderlag för 
skolmaterial studerats i syfte att finna bidragande faktorer till rådande diskurser för att i nästa led 
analysera tänkbara konsekvenser i förhållande till den sociala praktiken. 
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1. Inledning 

När barn får frågan vad de helst vill göra är svaren samstämmiga – att leka. Ur barns perspektiv 

är lek och lärande en självklarhet och något som utgör en mycket stor och betydande del av deras 

livsvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008). Lekens betydelse för lärandet 

påvisas i studier som säger att det är den aktivitet som främst kan stödja och utmana elevers 

utveckling och innebär att såväl spontan som planerad lek behöver vara en del av verksamheten 

(Skolverket 2014). Detta innebär att lärare behöver ha en medvetenhet över leken och dess roll i 

verksamheten samt en förmåga att förena lek och lärande, för att elever ska få utrymme för sin 

lust och kreativitet och att denna möjliggörs under hela dagen och i olika situationer (Johansson 

& Pramling Samuelsson 2006; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008; Skolverket 

2014). 

Under förskollärarutbildningen och den verksamhetsförlagda praktiken knuten till förskoleklass 

har vi uppmärksammat skillnader i bedriven verksamhet. Dessa självupplevda erfarenheter samt 

diskussioner med studentkamrater vittnar om en stor variation gällande hur och i vilken 

omfattning leken integreras i verksamheten, vilket överensstämmer med det som 

Skolinspektionen (2015) funnit i sin granskningsrapport1. I rapporten lyfts hur det råder 

oklarheter i relation till förskoleklassens uppdrag, vilket påverkar utformningen av verksamheten 

och att den därmed kan se olika ut. Detta ses som problematiskt eftersom det leder till elevers 

varierande grundförutsättningar och förberedelser inför fortsatt skolgång. Dessa skillnader har 

väckt diskussion och funderingar i studentgruppen, i vilket bland annat förskollärares 

förhållningssätt gentemot lek och lärande har diskuterats. Detta, sammantaget med ovan 

framskrivningar ur styrdokument och forskning, gör att vi anser det vara angeläget att undersöka 

vilka diskurser som synliggörs i förskollärares utsagor gällande lek och lärande i förskoleklass.  

1.1. Bakgrund 

Enligt beslut i riksdagen infördes från och med höstterminen 2018 obligatorisk förskoleklass i 

Sverige (Skolverket 2018). Med tanke på denna aktuella förändring inom utbildningsväsendet är 

                                                 

1 Skolinspektionens granskningsrapport baseras på observationer och intervjuer i tjugo förskoleklasser, därav kan inga 

generaliseringar göras. Däremot kan rapporten ge en bild av hur förhållanden i verksamheten kan se ut.  
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det av intresse att titta närmare på verksamhetsformen och med en avgränsning mot förskollärares 

uppfattning om lek och lärande i förskoleklass.  

I samband med revideringen 2016 fick förskoleklassen ett eget kapitel i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, där det framgår att förskoleklassens 

undervisning ska verka för elevers allomfattande utveckling genom undervisningsformer såsom 

lek (Skolverket 2017).  Detta har medfört att det bland lärare har upplevts ett större fokus på 

kunskapsutveckling än vad det tidigare gjort, vilket kan påverka utrymmet för leken till förmån 

för det kunskapsinriktade innehållet (Lago, Ackesjö & Persson 2018). Även Simeonsdotter 

Svensson (2009) har tidigare påtalat denna utveckling och lyfter vidare de variationer som finns 

hos pedagoger gällande att förena lek och lärande i verksamheten. Skolinspektionens granskning 

(2015) visar dock att såväl fri som styrd lek ges utrymme i verksamheten, men att elevers fria lek 

i stor omfattning sker utan lärares deltagande för att stödja leken mot lärande. Vidare framgår det 

av Johanssons och Pramling Samuelssons (2006) studie att trots lärares föreställning om hur 

lärande och lek hör ihop så visar intervjuer hur de talar om dessa som skilda begrepp.  

Nedan följer en framskrivning av studiens syfte och avgränsade frågeställningar. I kapitel två 

presenteras därpå ett urval av tidigare genomförd forskning i relation till ämnet. Studiens 

teoretiska ansats – diskursanalys - beskrivs i kapitel tre. Datainsamlingen har skett genom 

semistrukturerade intervjuer samt att styrdokument och beställningsunderlag för skolmaterial har 

studerats. Tillsammans med övriga metodval som gjorts i relation till föreliggande studie 

förklaras och diskuteras dessa i det fjärde kapitlet. Därefter presenteras resultatet i kapitel fem 

vilket följs av studiens analys i det sjätte kapitlet. I det sjunde och avslutande kapitlet diskuteras 

studiens resultat och analys i relation till tidigare forskning. Det material som bearbetats i 

samband med denna studie har behandlat begrepp som lärare, förskollärare och pedagog 

respektive elev och barn. I föreliggande text kommer framöver begreppen lärare respektive elev 

användas.  
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1.2. Syfte 

Som beskrivet i inledningen är leken en betydande faktor i elevers lärande, vilken ska ingå som 

undervisningsform i förskoleklassen. Denna studie syftar därför till att undersöka vilka diskurser 

som synliggörs i lärares utsagor gällande lek och lärande i förskoleklassen. 

1.2.1. Frågeställningar 

 Vilka diskurser framkommer i lärares uttalanden om begreppen lek respektive 

lärande? 

 Vilka diskurser synliggörs gällande lekens roll i förskoleklassverksamheten 

utifrån lärares utsagor?  

2. Forskningsöversikt 

Denna studies övergripande syfte är att undersöka vilka diskurser som synliggörs i lärares utsagor 

gällande lek och lärande i förskoleklassen. Med utgångspunkt i de preciserade frågeställningarna 

följer nedan en redogörelse av tidigare genomförd forskning i relation till syftet, vilken 

presenteras under rubrikerna Lek och lärande, Möjligheter och begränsningar samt Lekens roll. 

2.1. Lek och lärande 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) diskuterar i sin studie hur lek och lärande är två 

skilda begrepp men som är svåra att skilja åt på grund av många gemensamma karaktärsdrag. 

Författarna menar att det många gånger finns lärande i leken och lek i lärandet, men att å andra 

sidan utveckling och lärande inte alltid måste inbegripa lek eller att leken nödvändigtvis måste 

leda till ett lärande. Studien visar att elever främst förknippar lek med förskolan och lärande med 

skolan. Författarna menar att en bidragande orsak kan vara att leken är något som det ofta talas 

om i förskolan medan lärandet inte verbaliseras på samma sätt, vilket kan innebära att eleverna 

får svårt att koppla sambandet mellan olika aktiviteter och lärande. På samma sätt kan tänkas att 

det i skolan är lärandet som står i fokus och att leken där främst får ta plats i samband med rast 

och därmed förknippas med dessa stunder.  

I flertalet studier uttrycker lärare vikten av elevers ständigt pågående kunskapande, inte minst i 

och genom leken. I utsagorna lyfts vikten av att förskoleklassverksamheten präglas av leken, att 
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låta eleverna leka in lärandet. Leken talas om som ett fundamentalt behov för elever och att det 

är lärarnas uppgift att tillgodose detta (Ackesjö & Persson 2010; Alatalo 2017; Sheridan 2009). 

I kontrast till detta finner Simeonsdotter Svensson (2009) i sin studie variationer hos lärare 

gällande att förena lek och lärande i verksamheten.  

Sheridan (2009) lyfter hur lärare kan ha svårt att uppfatta sin delaktighet i elevers lek som 

betydelsefull eftersom de resonerar kring och ser på leken som elevers egen. Såväl Knutsdotter 

Olofsson (2009) som Tullgren (2004) betonar däremot vikten av att lärare är delaktiga i elevers 

lek på så sätt att de stöttar leken och utvecklar den för att bidra till ett lärande. I leken anses elever 

vara fokuserade, påhittiga och företagsamma. Genom att lärarna stimulerar leken och möjliggör 

elevernas avsikter bidrar det till deras självständighet och uppfinningsförmåga. Vidare påtalar 

Tullgren (2004) hur närvaron vid elevers lek kan ge lärare kännedom om eleverna samt värdefulla 

upplysningar om deras erfarenheter och världsbild. 

I Ackesjös och Perssons (2010) studie nämns tryggheten som en av de viktiga aspekterna i den 

skolförberedelse som ingår i förskoleklassens arbete. Genom att arbeta samman gruppen, hjälpa 

eleverna att klara av de rutiner och sociala regler som gäller inom skolans arena, förbereds 

eleverna inför kommande skolgång och undervisning. Således är det inte teoretiska kunskaper 

som främst fokuseras, enligt lärarna i studien. I likhet med denna studie finns i såväl Alatalos 

(2017); Lagos, Ackesjös och Perssons (2018) samt Skolinspektionens granskningsrapport (2015) 

denna beskrivning av förskoleklassen - som en bro mellan förskola och skola - där elevernas 

sociala utveckling och arbetet med att skapa en väl fungerande grupp främjas.  

2.2. Möjligheter och begränsningar  

Thörner (2007) påtalar hur den pedagogiska miljöns utformning påverkar verksamheten. 

Aspekter såsom arkitektur och tillgång till varierande material visar sig styra och ha betydelse 

för de aktiviteter elever ägnar sig åt. Skola och förskola har av tradition olika utformning av såväl 

lokaler som material. Skolklasser har som regel tillgång till ett eller två rum med inredning och 

material som sänder budskap om att ett kunskapande ska ske, exempelvis bänkar och läroböcker. 

Dessa lokaler tenderar att såväl begränsa leken som att inskränka ett omväxlande lärande. 
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Förskolor har ofta fler smårum och material som uppmuntrar till lärande i leken och variation av 

aktiviteter, men där lärandet många gånger inte synliggörs på samma sätt2.  

I Alatalos (2017) studie välkomnar lärare den obligatoriska förskoleklassen, med förväntningar 

om att den ska generera i en tydligare och mer jämbördig skolform, samtidigt som det uttrycks 

oro över vad det får för konsekvenser för leken. Oron består i att fokus än mer kommer läggas 

på kunskapsinriktat innehåll och då på bekostnad av leken, men även över att eleverna inte får 

samma möjlighet att i förskoleklassverksamheten förbereda sig inför årskurs ett. I Lagos, 

Ackesjös och Perssons (2018) studie uttrycker lärare att det sedan införandet av förskoleklassens 

eget kapitel i läroplanen, ligger ett större fokus på kunskapsutveckling än vad det tidigare gjort. 

Studien visar att lärarna upplever sig inte i samma utsträckning kunna följa elevers intressen och 

att leken många gånger får stå tillbaka till förmån för ett mer kunskapsinriktat innehåll. I studien 

upplevs en svårighet vara att hinna med såväl lek som det centrala innehåll som framskrivs i 

förskoleklassens läroplanskapitel. Även i Simeonsdotter Svenssons (2009) studie framskrivs 

indikationer om en utveckling mot att större tyngdpunkt läggs på kunskapsinnehåll i förskolan 

och de första skolåren på bekostnad av leken. Författaren menar att genom ökad kunskap hos 

lärare om möjligheterna med att samordna lek och lärande i verksamheten blir såväl lärare som 

elever vinnare. Dessa tankar ligger i linje med den slutsats Lynch (2015) kommer fram till i sin 

studie. I en amerikansk netnografisk3 studie har Lynch (2015) undersökt lärares attityder gällande 

lek och lärande inom Kindergarten-verksamhet. I de diskussioner som studien baseras på ger 

många lärare uttryck för en vilja att inkludera leken i undervisningen, men beskriver även olika 

skäl till varför detta kan te sig problematiskt. Bland dessa utsagor framkommer tidsaspekten som 

en orsak – lärare berättar om de positiva effekterna av lek i verksamheten samtidigt som de 

känner att de har svårt att hinna med, eftersom det kunskapsinriktade innehållet tar mycket av 

tiden i anspråk. Vidare framförs upplevelser av att föräldrar ges fel budskap om kvaliteten på 

undervisningen när de möts av olika lekstationer, eftersom de har en föreställning om att lärande 

sker under mer traditionella och skolifierade former. Andra erfarenheter som lyfts fram av lärare 

i Kindergarten är att leken som undervisningsform negligeras och ses ned på ifrån andra lärare 

och att de därmed känner en press att hålla verksamheten mer akademisk. I studien visar sig även 

                                                 

2 En övervägande del av förskoleklassverksamheten i Sverige bedrivs inom skolans lokaler. 
3 Netnografi är en internetbaserad, kvalitativ metod som syftar till att undersöka människors förhållningssätt via exempelvis 

diskussionsforum och sociala medier. 
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rektorer och andra huvudmän ha stort inflytande på lärares användning av lek i undervisningen. 

Berättelserna vittnar om att dessa många gånger har en negativ inställning till att lekmaterial 

används och att fri lek bör undvikas. Istället ställs krav om att undervisningen bör ske under mer 

disciplinerade former och att varje aktivitet bör ha ett uttalat syfte. I sin konklusion påtalar Lynch 

(2015) hur resultatet av studien visar på vikten av kunnande och förståelse för lekens fördelar i 

undervisningen hos både lärare och huvudmän. Vidare lyfts hur framtida forskning behöver 

breddas för att i större utsträckning ge lärare kunskap om tillvägagångssätt att införliva leken 

som undervisningsform i verksamheten, utöver den forskning som idag bedrivs och främst riktar 

ljuset mot kunskap om lekens betydelse. 

2.3. Lekens roll 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) diskuterar olika former av samspel gällande lek och 

lärande i vilka explorativa samspel möjliggör elevers initiativ och kreativitet och där såväl lek 

som lärande står i fokus. Läraren finns till hands som en resurs och kan stötta och utmana eleverna 

genom exempelvis resonemang och frågor. När det gäller formbundna samspel kan även denna 

typ av aktivitet till viss del ha en lekfull form, men på grund av att fokus här främst riktas mot 

lärandet innebär det mindre utrymme för elevernas egen lek, aktivitet och kreativitet. Sett ur 

elevers perspektiv innebär således explorativa samspel att eleverna blir involverade i det de lär 

sig, medan de formbundna samspelen sker utifrån den vuxnes perspektiv där lärandesituationerna 

snarare formas utifrån vad läraren tror sig veta vara roligt för eleverna. 

Simeonsdotter Svensson (2009) påtalar ytterligare en dimension av lekens roll i förskoleklassen, 

vilket innebär att leken fungerar som ett komplement till lärandet eller något som elever kan välja 

att ägna sig åt efter de lärarstyrda aktiviteterna. På så sätt är inte lekens roll en del av 

undervisningen. I studien framgår det att lärarna ser på lek och lärande som åtskilda. Först 

genomförs en uppgift – ett lärande - och efter det följer leken som en belöning. För eleverna 

däremot är leken viktig, intressant och något som de hellre vill ägna sig åt än de vuxenstyrda 

lärandesituationerna. Tullgren (2004) lyfter å andra sidan hur lek och lärande kan ses som starkt 

förbundna med varandra. Genom lärarnas vakenhet och styrning kan såväl den fria som den 

styrda leken generera i mångsidigt lärande, där till exempel pengar tillverkas för att användas till 

att handla med och där skyltar skrivs. Vidare påtalas hur lärares stöttning i leken på andra sätt är 
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betydelsefull för elevers utveckling. Elever förväntas leka på lämpligt sätt och de som faller 

utanför ramarna antas ha leksvårigheter och kan då behöva hjälp i sin lek för att få vara en del av 

leken och få ett lärande i och genom denna.  

3. Teoretisk tolkningsram 

Denna studie syftar till att undersöka vilka diskurser som synliggörs i lärares utsagor gällande 

lek och lärande i förskoleklassen. I relation till detta syfte har en diskursanalytisk tolkningsram 

valts, vilket är ett verktyg som kan fungera både som teori och metod. Bolander och Fejes (2015) 

förklarar att diskursanalysbegreppet förgrenas i olika inriktningar med skiftande betydelser och 

menar att dessa tjänar och lämpar sig olika beroende på syfte. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) beskriver och gör jämförelser mellan de olika inriktningarna diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Diskursteori fokuserar på olika diskursers tillblivelser och 

kampen mellan dessa om vilka som tas för sanna och ledande. Kritisk diskursanalys har en 

tydligare inriktning mot att lyfta följder av maktrelationer i syfte att skapa större jämlikhet. 

Diskurspsykologi inriktar sig på skrift och verbala uttryck och anser att olika personer tillämpar 

diskurser på varierande sätt beroende på sociala förbindelser. Utifrån detta har en kritisk 

diskursanalys, vilken närmare presenteras i kapitel fyra, bedömts vara den inriktning som bäst 

lämpar sig mot studiens bakgrund. I det följande presenteras diskursanalysen som teori 

tillsammans med centrala begrepp och förklaringar vilket har för avsikt att guida läsaren i denna 

ansats.  

3.1. Begreppsförklaring 

Då det diskursanalytiska fältet består av en ansenlig mängd begrepp har en avgränsning i detta 

avsnitt gjorts utifrån relevansen till föreliggande studie.  

Diskurs: En ofta använd beskrivning av begreppet diskurs lyder ”Ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.7). 

Diskursiv praktik: Handlar om det sätt vårt agerande styrs av den rådande diskursen. Exempelvis 

om den rådande diskursen gällande fri lek innebär att det är elevers egen lek yttrar sig den 

diskursiva praktiken i att vuxna inte är delaktiga i den fria leken. Inom den diskursiva praktiken 
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ryms producenter som medverkar till att diskurser skapas och upprätthålls (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000).  

Multimodalitet: Innebär att kommunikation och tillägnande av förståelse och uppfattningar sker 

genom flera former av tecken som exempelvis talat och skrivet ord, kroppsspråk, bilder, filmer 

och ljud (Leijon 2013; Lindö 2009). 

Nodalpunkt: Beröringspunkter som är centrala och som relateras till andra begrepp och texter 

och på så sätt skapar en viss betydelse. Exempelvis kan nodalpunkten lek studeras genom 

intervjuer, framskrivningar i styrdokument och reklam för att få syn på hur nodalpunkten skildras 

i de olika texterna. Genom att titta på nodalpunkterna och hur de framställs i olika typer av texter 

kan diskurser synliggöras (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Social praktik: Berör språkbruk, handlingar och vanor i en viss kontext som sker mer eller mindre 

omedvetet. Det innefattar också vilka konsekvenser den diskursiva praktiken får för det sociala 

sammanhanget. Exempelvis om vuxna inte är delaktiga i den fria leken kan lärandet i denna gå 

förlorad (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

3.2. Diskursanalysens bakgrund 

Michel Foucault framhålls som ett betydelsefullt namn inom den moderna diskursanalysen. 

Genom sin litteratur och sitt tänkande har Foucault till stor del grundat det diskursanalytiska 

fältet på det sätt han utvecklat idéer om förbindelsen mellan språket och den sociala kontexten 

(Boréus 2015; Börjesson 2003; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Även om Foucaults främsta 

inriktning inte låg mot utbildning och lärande har hans tankar till stor del tillämpats inom det 

pedagogiska fältet för analyser av diskursers makt genom det sätt de visar sig och ger avtryck i 

denna typ av sociala sammanhang (Johansson 2012).   

3.3. Diskursanalys 

Diskursanalys kan ses som ett analysförfarande där forskarens uppgift går bortom att framställa 

en sanning om det studerade området. Istället ligger fokus mot att synliggöra och framlägga 

omständigheter kring när, hur och varför denna sanning skapats, i vilket det språkliga 

sammanhanget och inramningen är av betydelse (Börjesson 2003; Ringström 2014). Därav 

beskrivs diskursanalysen som att den minst lika mycket fokuserar på det outtalade i materialet 
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som det tydligt uttryckta. För att kunna göra detta, förklaras att yttre omständigheter måste vägas 

in och tolkas i analysen och på så sätt kan en mer fullständig bild av budskapet framträda 

(Börjesson 2003; Denscombe 2016; Nilsson 2008). Signifikativt för den diskursanalytiska 

ansatsen är att den egentligen inte särskiljer på datainsamling och analysförfarande, utan ser 

snarare dessa moment som en enhet. Dessutom bör en diskursanalys aldrig betraktas som 

slutförd, eftersom det alltid finns nya och fler sätt att förstå forskningsområdet på, i vilket det är 

forskaren som sätter gränserna (Börjesson 2003; Börjesson & Palmblad 2007).  

Värdet av en diskursanalys innebär att se på det som utsagor talar om, för att finna underliggande 

strukturer och fundera över vilka effekter dessa diskurser får i det sociala sammanhanget 

(Bolander & Fejes 2015; Börjesson 2003; Winther Jørgensen & Phillips 2000). I detta arbete 

menar Börjesson (2003) att forskaren behöver vara medveten om sin egen roll i analysen där 

forskarens tolkningar skapar sammanhanget, vilket i sin tur får följder för vad som synliggörs i 

analysen. Vidare hävdas tyngden av kommunikationsformer som ordval, mimik och intoningar i 

tolkningar av en intervju, vilket innebär att det sagda ordet inte står fritt från det som 

kommuniceras genom dessa andra kommunikationssätt. Ringström (2014) lägger till detta 

betydelsen av faktorer som var och hur texten framförts - är det en lärare i Sverige år 2018 eller 

någon från en helt annan tid eller med annan kulturell bakgrund som uttalat sig om lek och 

lärande. I relation till denna studie har dessa framskrivningar medfört ett beaktande av 

informanternas kroppsspråk, intoningar och den omgivande miljön och inte enbart det som 

verbalt uttalats i exempelvis intervjuer. Vidare har det inneburit att analysförfarandet till viss del 

påbörjats redan under datainsamlingen, genom författarnas intryck och tolkningar. Det betyder 

också att studiens analys är resultatet av de val och tolkningar som gjorts vid just detta tillfälle 

och under rådande premisser. Detta innebär att den med största sannolikhet sett annorlunda ut 

om den genomförts av någon annan än författarna till denna studie, eftersom dennes tolkningar 

då färgat studiens olika faser.  

Alvesson och Sköldberg (2008) påtalar utöver detta att det i en diskursanalys inte är mängden 

data som är av betydelse utan den variation och de skiftningar som kan uttolkas i utsagorna som 

är av intresse. På så sätt kan även otydligheter och inkonsekvenser i ett intervjumaterial vara 

faktorer som vägs in och bidrar till tolkning och analys av det som framkommit. Inom 

diskursanalys är det irrelevant om intervjusvaren speglar verkligheten eller inte. I 
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diskursanalysen handlar det om att kunna beskriva vilka premisser som gällt för studien och som 

påverkat vilka diskurser som framträtt för att i nästa led analysera konsekvenser av dessa 

diskurser (Börjesson 2003).  

3.4. Analyskritik 

Kritik som kan riktas mot diskursanalysen är att dess metoder och fynd är svåra att bekräfta. 

Detta är knutet till att forskarens vinklingar och tolkningar har en stor roll i analysarbetet, vilket 

såväl Denscombe (2016) som Ringström (2014) menar att forskaren behöver ha insikt om. Vidare 

påtalar Winther Jørgensen och Phillips (2000) att trots hävdande om att lika stor tyngd behöver 

läggas på text, diskursiv praktik och social praktik i analysförfarandet lyfts kritik mot att en 

övervägande del av kritisk-diskursanalytiska undersökningar grundar sig i enbart textanalyser. 

Dessutom menar författarna att det utifrån enskilda texter är svårt att visa på hur den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken påverkar varandra. I dessa fall framstår ofta endast hur den 

sociala praktiken har betydelse för den diskursiva praktiken, men om undersökningar görs på fler 

texter framstår det tydligare hur den diskursiva praktiken även påverkar och skapar den sociala 

praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Börjesson och Palmblad (2007) tar upp att kritik ibland riktas mot intervjuer som analysunderlag 

och menar att ett sätt att möta den problematik som denna form av underlag innebär, är att ta med 

sin egen roll i analysen för att se situationen som ett samspel mellan parterna. Det bör tilläggas 

att författarna i dessa sammanhang förordar och menar att gruppintervjuer kan ge ett underlag 

som tydligare visar vilka diskurser som råder. I kontrast till ovan beskrivna kritik lyfter 

Ringström (2014) att en fördel med diskursanalysen är ett synliggörande bortom det som yttras 

verbalt eller genom skrift.  

4. Metod 

Denna studies syfte handlar om att undersöka vilka diskurser som synliggörs i lärares utsagor 

gällande lek och lärande i förskoleklass. För att svara mot detta syfte baseras denna studie på 

datainsamling som genomförts via intervjuer samt en granskning av styrdokument och 

beställningsmaterial för skolan. I följande avsnitt redogörs för de metodval som gjorts i relation 

till föreliggande studie.  
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4.1. Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamlingen i denna undersökning har skett utifrån en kvalitativ ansats och med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer eftersom det bedömts vara en lämplig metod för att synliggöra 

diskurser i informanternas utsagor. Denscombe (2016) förklarar intervjun som en metod som 

genererar data utifrån informantens självrapportering i relation till den aktuella frågeställningen. 

Detta innebär att forskaren behöver ha en medvetenhet om att dessa yttranden inte nödvändigtvis 

ger en fullständig beskrivning av hur verkligheten ser ut. Vidare påtalas att intervjuer är att 

föredra när forskaren avser att på ett djupare plan förstå och redovisa exempelvis åsikter och 

uppfattningar. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har vissa ramar och ämnen som 

ska behandlas, men att strukturen är relativt flexibel gällande hur utvecklande och ingående 

informanten väljer att diskutera olika aspekter som ingår i intervjun. Intervjuerna i denna studie 

har dokumenterats med hjälp av anteckningar och ljudinspelningar med diktafon. Denscombe 

(2016) påtalar en fördel med ljudinspelning som att den ger möjlighet att återgå till materialet. 

Sett till denna studie anses det ha gagnat det påföljande analysförfarandet likväl som att det under 

intervjutillfällena genererat bra möjligheter att lyssna in och uppfatta det som sagts. Intervjuerna 

har genomförts med båda författarnas närvaro, vilket har upplevts som en fördel eftersom det 

ökat möjligheterna att uppfatta vad som sagts och ställa följdfrågor till det som framkommit 

under intervjuerna samt att kringliggande multimodala faktorer kunnat upptäckas, antecknas och 

diskuteras i större utsträckning.  

4.2. Övriga informationskällor 

Som tidigare nämnts i teorikapitlet är det viktigt att i en diskursanalys ta med aspekter utöver det 

sagda ordet. Inom den diskursiva praktiken ryms multimodala producenter av diskurser som till 

exempel styrdokument, Barnavårdscentralen, Barnkonventionen och reklam. I detta syfte har 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2017) samt 

beställningsunderlag för skolmaterial (ABA Skol 2018) studerats för att finna bidragande 

faktorer till rådande diskurser. Visuella intryck av de olika förskoleklassernas miljö har 

antecknats vid besöken och utgör ytterligare en informationskälla som vägts in i analysen. 



 

18 

 

4.2.1. Urval 

Denscombe (2016) diskuterar olika typer av urval där subjektivt urval kännetecknas av att 

informanterna väljs utifrån deras förmodade kunskaper, erfarenheter och 

informationsmöjligheter i relation till den aktuella studien. Alvesson och Sköldberg (2008) 

menar att i en diskursanalytisk studie är inte antalet intervjuer av största betydelse. Det viktiga 

är istället att det i materialet går att finna såväl variationer som mönster som kan påvisa olika 

diskurser. Inför denna studie gjordes bedömningen att fem intervjuer skulle vara ett skäligt antal 

att genomföra inom avsatt tidsram och som kunde generera ett material lämpligt för en 

diskursanalys. Med bakgrund i detta gjordes ett subjektivt urval då förfrågan om deltagande i 

studien riktades till förskollärare verksamma i tio förskoleklasser i små och medelstora 

kommuner i södra Sverige och där författarna saknade personlig koppling. Detta resulterade 

sedermera i intervjuer med sex förskollärare verksamma i fem olika förskoleklasser, vilket 

närmare kommer diskuteras i kapitlets avslutande metoddiskussion.  

Utöver intervjumaterial utgörs empirin av kapitel ett, två och tre i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2017). Valet att studera läroplanen har baserats 

på att det är ett dokument som dagligdags arbetas med i verksamheten, i vilket kapitel tre riktar 

sig till förskoleklassen och där även kapitel ett och två har valts ut eftersom verksamheten även 

berörs av dessa. För att få en annan typ av textmaterial utöver statliga dokument gjordes valet att 

undersöka ett beställningsunderlag med material riktat till skolan (ABA Skol 2018). Underlaget 

fanns att tillgå dels digitalt via en websida på internet och dels i analog form via en tryckt katalog. 

I relation till detta valdes den tryckta katalogen ut eftersom den innehöll fler bilder och dessutom 

inledande texter till respektive rubrikavsnitt, vilket saknades i versionen på websidan.  

4.3. Genomförande 

Inledningsvis gjordes en inventering av skolområden inom en radie av sex mil från Högskolan 

Kristianstad. Detta för att kunna få en spridning i studien av såväl större som mindre kommuner, 

samtidigt som ett rimligt reseavstånd var önskvärt. Därefter skickades ett mail4 ut till rektorer i 

fem olika skolområden där en beskrivning av studien framgick samt en första förfrågan till lärare 

om deltagande.  

                                                 

4 Se bilaga 1 
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Intervjuerna genomfördes sedan på respektive skola och på tider som lärarna föreslagit. I 

samband med att intervjuerna bokades skickades ett elektroniskt informationsbrev5 ut, detta för 

att informanterna i lugn och ro skulle ha möjlighet att läsa och sätta sig in i informationen. Vid 

intervjutillfället togs sedan två papperskopior av detsamma med – en kopia till informanten, samt 

ett exemplar för underskrift till författarna. Under varje intervjutillfälle har båda författarna 

medverkat där den ena har varit huvudansvarig för intervjun, det vill säga genomfört intervjun, 

medan den andra ansvarat för stödanteckningar samt inflikat med följdfrågor. Dessa uppgifter 

har alternerat mellan de båda författarna. Materialet som använts under intervjusamtalen har 

bestått av en intervjuguide6, anteckningsmaterial samt två ljudinspelare. Valet att använda sig av 

två ljudinspelare baserades på att kunna förlita sig på och säkerställa en fungerande 

ljudupptagning och därmed kunna fokusera på att föra anteckningar gällande kroppsspråk, 

mimik, miljö och händelser vilket ses som värdefullt i en diskursanalytisk studie. Målsättningen 

under intervjuerna var att låta informanterna i mesta möjliga mån tala fritt kring de olika 

frågeområdena, vilket medfört att författarna endast vid enstaka tillfällen inflikat med följdfrågor 

och då för att förtydliga ett uttalande eller för att få ett än mer utvecklat resonemang. I samma 

syfte har författarna lyssnat intresserat och såväl verbalt som med ansiktsuttryck bekräftat 

informanterna, exempelvis genom leenden, nickningar och att säga mmm och ja. Intervjuerna tog 

mellan 22 – 40 minuter vilka sedan i olika omfattning övergick till mer informella samtal. Även 

utvalda delar av dessa samtal har transkriberats och tagits med i analysarbetet eftersom de berör 

fokusområdet.  

Efterföljande datainsamlingsarbete utgjordes av genomläsningar av läroplanen i syfte att studera 

var och på vilket sätt förskoleklassen, lek och lärande skrivs fram. I studierna av 

beställningsmaterialet har fokus legat mot hur lek och lärande framställs, i vilket såväl texter 

som bilder har studerats, för att få syn på om dessa begrepp sammanförts eller särskilts i 

materialet.   

                                                 

5 Se bilaga 2 
6 Se bilaga 3 
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4.4. Bearbetning av data 

Det inspelade intervjumaterialet har i sin helhet transkriberas till ordagranna utskrifter som i 

kombination med intervjuanteckningar legat till grund för tolkning och analys. Löfgren (2014) 

förespråkar denna arbetsmetod och menar att det innebär en noggrannhet i analysarbetet som kan 

generera i relevanta val utifrån projektets syfte. Transkriberingen av de olika intervjuerna har 

tagit mellan fyra och sex timmar i anspråk och har genomförts med hjälp av en 

transkriberingsnyckel7. Som komplement till dessa utskrivna transkriberingar har 

fältanteckningar lagts till där icke-verbala kommunikationssätt och händelser beskrivits, som 

exempelvis kroppsspråk, mimik och miljö. När transkriberingarna var slutförda studerades såväl 

helheten som brottstycken ur materialet, i syfte att finna kategorier och olika sätt att resonera 

kring dessa. Därefter lyftes delar och beskrivande citat ut för presentation av resultat och analys 

samt diskussion knuten till tidigare forskning. Eftersom transkriberingarna är exakta återgivelser 

av inspelningar kan dessa vara svåra att läsa i sin ursprungliga form. Därför har viss korrigering 

av citat gjorts, för att anpassa talspråket till skriftspråk.  

De utvalda kapitlen ur läroplanen (Skolverket 2017) studerades med fokus på i vilken omfattning 

och i vilka sammanhang begrepp knutna till lek och lärande skrivs fram. Bearbetningen av 

materialet riktades också mot att titta på formuleringar för att synliggöra utrymmet för subjektiva 

tolkningar i texten. I beställningsmaterialet (ABA Skol 2018) studerades innehållsförteckning, 

rubriker, texter och bilder. De utvalda avsnitten studerades såväl separat som i jämförelse med 

varandra utifrån begreppen lek och lärande för att se hur dessa framställs i detta material. 

4.5. Kritisk diskursanalys 

Till den här studien har en kritisk diskursanalys valts, vilken syftar till att utjämna maktrelationer. 

Språkvetaren Norman Fairclough har varit med i framarbetandet av den kritiska diskursanalysen 

och i likhet med Foucault anser Fairclough att det sätt vi använder text påverkar sociala praktiker 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000).  Fairclough har utformat en analysmodell som utgörs av 

                                                 

7 Se bilaga 4 
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tre dimensioner som är text, diskursiv praktik och social praktik. Denna modell utgör stommen i 

studiens analys och presenteras nedan:8 

 

 

 textproduktion 

                TEXT            DISKURSIV PRAKTIK   SOCIAL PRAKTIK 

                   textkonsumtion 

 

 

 

 

  

Alla tre dimensionerna ska dras in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ 

händelse. Det vill säga man ska se på 1) textens egenskaper (text); 2) de produktions- 

och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten (diskursiv praktik); och 3) 

den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (social 

praktik). Det är viktigt att framhäva att när man sysslar med textens egenskaper (text) 

sysslar man också med produktions- och konsumtionsprocesser (diskursiv praktik) 

och omvänt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.74–75). 

 

Vår tolkning av denna modell innebär att det är viktigt att alla tre dimensioner tas i lika stort 

beaktande i analysarbetet. Den första dimensionen - text - består av intervjumaterialet, det vill 

säga såväl ljudinspelningar av det talade ordet som transkriberingen och förda anteckningar 

gällande kroppsspråk. Den andra dimensionen – diskursiva praktiken – innefattar det som är runt 

omkring oss som står i förhållande till texten. Exempelvis den omgivande miljön, styrdokument, 

beställningsunderlag etc. Detta påverkar dels hur vi agerar utifrån rådande diskurs och dels om 

                                                 

8 Bilden är designad och skapad av författarna till denna studie med utgångspunkt av Faircloughs modell för kritisk diskursanalys 

som presenters i Winther Jørgensen & Phillips (2000). 

                      KRITISK DISKURSANALYS 
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diskursers upprätthållande och tillblivelser. Den tredje dimensionen - social praktik – berör olika 

sammanhang som exempelvis de olika verksamheterna och de outtalade handlingsmönster och 

språkbruk som där gör sig gällande. Alla former av kommunicerbara faktorer, som exempelvis 

styrdokument, utgör delar av den sociala praktiken. Analysförfarandet innebär att de olika 

dimensionerna behöver analyseras var för sig, samtidigt som en medvetenhet måste finnas kring 

att dimensionerna både påverkar och är påverkade av varandra. Således syftar den kritiska 

diskursanalysen till att utröna förbindelsen mellan de olika dimensionerna och dess påverkan av 

upprätthållande eller förändring av diskurser.  

Gällande textanalysen analyseras materialet för att hitta diskurser och med dessa motivera sin 

tolkning. Ett sätt att analysera text är genom begreppet modalitet, vilket förklaras: 

 

Ordet modalitet betyder ”sätt”, och analyser av modalitet fokuserar på 

talarens grad av instämmande i (”affinitet” med) en sats. […]. Vilken 

modalitet som väljs får konsekvenser för diskursens konstruktion av både 

sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.87–88). 

   

För att exemplifiera detta kan uttalanden som ”leken betyder allt”, ”jag anser att leken är viktig” 

och ”det är ganska viktigt att eleverna får leka” visa på olika sätt hur diskurser kan synliggöras 

genom olika formuleringar. Aspekter som tonfall i uttalanden liksom framläggande av 

påståenden som mer eller mindre faktabaserade är andra exempel på hur modalitet kan yttra sig. 

I analysen av den diskursiva praktiken utvärderas dels hur texten framställs, men även hur den 

används. Om materialet är av intertextuell9 art kan analysen riktas mot att finna tolkningar som 

kan sprida ljus över faktorer som medverkar till hur dessa texter formats. I steget efter att texten 

och den diskursiva praktiken analyserats ska de sättas i relation till den sociala praktik som de 

ingår i. I förbindelsen mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken frambringas 

slutsatsen av undersökningen. Slutligen kan resultatet med fördel användas för en ökad 

medvetenhet hos personer knutna till det aktuella forskningsområdet om hur den sociala 

praktiken är beroende av - och beror på - rådande diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

                                                 

9 Intertextualitet innebär att alla texter på något sätt är relaterade till andra texter. Texter produceras ur ett visst perspektiv och 

kan alltid tolkas och jämföras med andra. Sett från ett analys- och tolkningsförfarande är det dessa relationer som söks.  
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4.6. Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer ska individer inte utsättas för 

kränkning, förödmjukelse, fysisk eller psykisk skada i samband med forskning, vilket framgår 

av individskyddskravet. Individskyddskravet förtydligas genom fyra kategorier; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 Informationskravet – innebär att deltagarna ska informeras om forskningens syfte och 

vad det medför för personen att delta i forskningen. 

 Samtyckeskravet – beskriver att deltagandet är frivilligt och att det när som helst kan 

avbrytas.  

 Konfidentialitetskravet – innefattar deltagarnas integritet. Alla uppgifter ska behandlas 

med sekretess.  

 Nyttjandekravet – behandlar att insamlandet av uppgifter och information endast används 

på ett korrekt sätt och i forskningssyfte.  

Samtliga informanter i undersökningen har delgivits ett informationsbrev, såväl digitalt som i 

pappersform, där ovan nämnda individskyddskrav framgår. Varje intervju har föregåtts av att 

författarna emottagit det underskrivna informationsbrevet, samt en muntlig genomgång och 

bekräftelse av intervjuns struktur mellan parterna. De ljudupptagningar som gjorts har direkt efter 

intervjun lagts över på ett USB-minne och raderats från ljudinspelarna. Detta USB-minne har 

sedan förvarats i en låsbar låda tillsammans med transkriberingar och underskrivna 

informationsbrev. Samtliga namn i studien har fingerats för att säkerställa informanternas 

anonymitet och allt insamlat material har efter godkänt arbete förstörts.  

4.7. Trovärdighet  

Trost och Hultåker (2016) förklarar begreppet reliabilitet med att undersökningsinstrumentet, 

som exempelvis intervjuunderlaget, är utformat på ett sådant sätt att frågorna inte kan 

missuppfattas på grund av exempelvis svåra ord. Validitet förklaras med att undersökningen 

verkligen undersöker det den är avsedd för. Dock påtalas att reliabilitets- och validitetsbegreppen 

är signifikativa för kvantitativa metodansatser och att dessa begrepp inte lämpar sig för 

kvalitativa studier. Författarna förespråkar istället att i dessa sammanhang tala om trovärdighet, 

vilket fortsättningsvis kommer tas hänsyn till i denna text.  
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För att öka denna studies trovärdighet har intervjumaterialet utformats så att flera frågor har syftat 

till samma sak. Det fanns även möjlighet att fråga personer med andra befattningar än 

förskollärare verksamma i förskoleklass om deltagande, som till exempel barnskötare eller 

grundskollärare alternativt förskollärare som är verksamma i förskolan. Dock gjordes valet att 

enbart rikta sig till förskollärare som är aktiva i förskoleklass, för att i möjligaste mån svara mot 

det övergripande syftet och frågeställningarna. Den faktiska studien har föregåtts av en 

pilotstudie bestående av två intervjuer med informanter som tidigare var kända av författarna. 

Detta medförde möjligheter att upptäcka eventuella brister eller oklarheter i intervjuunderlaget, 

att informanterna förstod frågorna och att deras information svarade mot studiens syfte. Detta är 

faktorer som Löfgren (2014) menar är viktiga för att öka kvaliteten i en intervjustudie och påtalar 

vidare att forskarens förberedelser och trygghet är av största betydelse. Bedömningen gjordes att 

den intervjuguide som från början upprättades utifrån studiens syfte, inte behövde omarbetas. 

Denna bedömning baserades på att författarna upplevde sig få svar på det som avsågs, samt att 

informanterna uttryckte frågorna som lättförståeliga.  

Gällande studiers generaliserbarhet beskriver Denscombe (2016) att kvalitativa studier ofta 

grundar sig i småskaliga projekt och att det därför är mer lämpligt att tala om studiens 

överförbarhet. Detta syftar till att de personer som tar del av den aktuella studiens resultat och 

analys ska kunna göra avvägningen huruvida den kan jämföras med eller appliceras på andra fall 

och situationer inom ämnesområdet. För att detta ska vara möjligt krävs en tydligt presenterad 

studie. Omfattningen på denna studie är av sådant slag att en generalisering utifrån 

problemområdet inte har varit det primära syftet. Målsättningen har istället bestått i att presentera 

en studie som genom sin överförbarhet kan väcka intresse, tankar och diskussion hos såväl 

verksamma lärare som andra personer med anknytning till förskoleklassens verksamhet. 

4.8. Metoddiskussion 

Denna studies empiri bygger till viss del på intervjuer med lärare vilka är verksamma i 

förskoleklass och där ambitionen inledningsvis var att studiens författare inte skulle ha någon 

personlig koppling till dessa informanter. Denna målsättning omvärderades på grund av avsevärt 

mindre intresse att delta i studien än vad som först förväntades. Detta ledde sedermera till att två 

sedan tidigare bekanta lärare kontaktades för intervju, vilket resulterat i att två av de sex 

informanterna sedan tidigare känner till endera av författarna. Vid dessa tillfällen fördelades 
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uppgifterna under intervjun som så att den författare som kände informanten ansvarade för 

stödanteckningar, medan den utan koppling höll i intervjun. Strukturen för intervjuerna var på 

förhand bestämd att ske enskilt med varje informant, vilket skedde vid alla tillfällen med 

undantag från ett. Vid detta tillfälle hade den lärare som tackat ja till deltagande tagit med sin 

kollega till avtalat möte och som också var intresserad av att ställa upp. Denna intervju 

genomfördes således med två informanter samtidigt vilket upplevdes som fördelaktigt, då det 

frambringade en annan typ av samtal där informanterna diskuterade, fyllde i och kompletterade 

varandras utsagor. Utifrån detta konstateras att en studie baserad på fokusgrupper hade varit ett 

fullgott alternativ till enskilda intervjuer och som möjligtvis i än större utsträckning hade 

synliggjort diskurser i relation till frågeställningarna.  

En målsättning under intervjuerna var att låta informanterna få största möjliga talutrymme. Som 

strategi för detta lades stort fokus på att inte avbryta informanterna samt att vänta med att ställa 

nya eller följdfrågor. Detta innebar stundtals att det uppstod tystnader i samtalen som till en 

början kunde kännas något obekväma. Detta visade sig dock vara värdefullt eftersom 

informanterna i flera av fallen valde att fortsätta berätta och utveckla det de dessförinnan talat 

om. Likaså har de samtal som följde efter den formella delen av intervjuerna erfarits tillföra 

intressant material till studien. I dessa samtal har informanterna upplevts som än mer avslappnade 

och gett nyanserade och nya perspektiv till det de tidigare talat om. I samband med detta har en 

rundtur i nästan samtliga förskoleklassers lokaler erbjudits, vilket varit en fördel då miljöns 

utformning kunnat studeras.  

De två pilotintervjuer som genomfördes i studiens inledningsskede har upplevts som värdefulla 

i det avseende att det gett tillfälle att prova såväl inspelningsutrustning som intervju- och 

dokumentationsteknik. Detta har skapat en känsla av lugn och trygghet hos författarna till denna 

studie, vilket Löfgren (2014) menar är betydelsefullt. Eftersom dessa intervjuer inte skiljer sig i 

genomförande jämfört med de övriga har valet gjorts att betrakta dessa som ingående i studien, 

utöver de fem andra intervjusamtal som genomförts. Det bör dock tilläggas att dessa intervjuer 

inte har transkriberats i sin helhet, utan endast de delar som valts att skrivas fram eller citeras i 

denna text.  

I efterhand kan konstateras att tillräckligt underlag för en diskursanalys hade kunnat täckas in 

även med färre antal intervjuer. I enlighet med Alvesson och Sköldberg (2008) har det i denna 
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studie visat sig att det i ett fåtal - och till och med en intervju - kan utläsas olika nyanser och sätt 

att tala om det berörda ämnet. Detta har inneburit att de totalt sju intervjutillfällena genererat i 

ett omfattande material och som vid sammanställning och bearbetning inneburit att relativt stora 

delar sorterats bort, främst för att det saknat relevans för denna studies syfte.  

Gällande de övriga informationskällor som ingår i studien hade det varit intressant att närmare 

studera andra och tidigare styrdokument än den läroplan som idag gäller. På så sätt hade en 

jämförelse över tid kunnat göras exempelvis eftersom förskoleklassen tidigare inte haft någon 

tydlig läroplan att arbeta efter. Det kan tänkas att en granskning av ännu fler och olika texter, 

som exempelvis broschyrer från Barnavårdscentral och FN:s barnkonvention, hade kunnat bidra 

till en större förståelse för de resonemang som framkommit i studien. Dock har detta prioriterats 

bort på grund av den tidsram som stått till förfogande för studien. Under bearbetningen har stor 

tidsåtgång lagts åt att i flera omgångar läsa, lyssna på, sortera och diskutera den insamlade 

empirin. Detta arbete har stundtals upplevts som en stagnation i processen men har med facit i 

hand snarare inneburit att det kontinuerligt framträtt fler och nya sätt att förstå och tolka 

materialet. 

5.  Resultat 

Denna studie syftar till att undersöka vilka diskurser som synliggörs i lärares utsagor gällande 

lek och lärande i förskoleklassen. Utifrån detta syfte redovisas i föreliggande kapitel resultatet 

av den datainsamling som gjorts i studien under rubrikerna Intervjuer, Styrdokument samt 

Beställningskatalog.   

5.1. Intervjuer 

Informanterna i studien har arbetat som lärare mellan tolv till trettio år och arbetserfarenheten 

från förskoleklass varierar mellan tre till arton år. Informanterna har avkodats och skrivits fram i 

studien med de fingerade namnen Anna, Bodil, Cissi, Diana, Erika, Frida, Gittan och Hanna. 

Samtliga informanter betonar att leken är viktig och att den ska vara en stor del av 

förskoleklassens verksamhet. I intervjuerna uttrycker samtliga lärare att begreppen lek och 

lärande går hand i hand. Trots det har det i studien synliggjorts stora skillnader i hur lärarna säger 

att de integrerar leken i verksamheten. Utifrån nodalpunkterna Lek, Lärande samt Pedagogisk 

miljö har ett antal diskurser synliggjorts vilka är Vikten av vuxnas närvaro i lek, Struktur som en 
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förutsättning för elevers lärande. Lek som lustfyllt lärande, Lek som komplement till lärande 

samt Vikten av anpassade pedagogiska miljöer. Diskurserna har i vissa fall kunnat uttolkas 

utifrån fler än en nodalpunkt och presenteras således i detta kapitel under den eller de 

nodalpunkter där de synliggjorts.  

5.1.1. Lek  

I relation till leken kan det i resultatet utläsas olika sätt att tala om betydelsen av att lärare är 

närvarande. En del lärare beskriver att deras närvaro inte är önskvärd från eleverna, att leken är 

ett sätt för eleverna att vila och att lärare därför i regel inte deltar i eller befinner sig i direkt närhet 

till elevers fria lek. Bodil uttrycker det så här gällande sin delaktighet i elevers fria lek:  

 

Funkar det bra, leker de bra lekar – då vill inte jag gå in och påverka en massa. Alltså, 

det är liksom barnens värld. 

 

Trots Bodils beskrivning av leken som något eleverna själva ska få rå över, finns en antydan om 

att vuxnas närvaro kan behövas för att exempelvis styra lekarna mot vad som anses lämpligt. En 

annan lärare upplever dessutom att hennes delaktighet till och med kan hämma leken. Trots det 

menar hon att det kan innebära fördelar av att finnas i närheten av eleverna: 

 

[…] ibland så känner jag väl att jag tar ett steg tillbaka för att jag hämmar ju också för 

att jag är vuxen och fröken, så det är ju inte alltid det optimala. […] men jag kanske 

är med här, jag kanske sitter någonstans, jag kanske pular med någonting och då får 

man bra utgångsläge och höra deras diskussioner och så vidare, sånt som jag aldrig får 

veta annars. (Diana) 

 

I likhet med det som Diana antyder när hon beskriver att hon på lite avstånd tar del av elevers 

lek, talar andra lärare om att den fria leken inte innebär frånvaro från vuxna. Snarare ses lärarnas 

del i den fria leken som viktig genom att de är med och startar upp lekar, guidar elever till att 

leka med andra kompisar och ägna sig åt andra lekar än vad de vanligtvis gör. Gittan och Hanna 

ger ytterligare ett perspektiv till varför elever kan behöva vuxna i sin närhet i leken: 
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Hanna: Litegrann har vi pratat om det här med tidsaspekten också - att man inte kan 

byta aktivitet hur ofta som helst […]  

Gittan: Det är ju allt vanligare att elever  

Hanna: är oroliga 

Gittan: är så oroliga och har svårt att vara på ett ställe en längre stund. Utan de är 

väldigt hastiga, fyra fem minuter med en sak och sen byter man och så. Och på bara 

en kvart kan man ha sett att de har varit på tre fyra olika ställen och det blir ju ingen 

ro i det, ingen kontinuitet, ingen utveckling heller, för de hinner aldrig. 

 

Vidare beskriver en övervägande del av lärarna att de använder sig av så kallade lekstationer där 

eleverna i begränsat antal och olika gruppkonstellationer ägnar sig åt förutbestämda aktiviteter. 

Detta motiveras med att eleverna provar nya lekar och leker med andra kompisar än vad de 

vanligtvis brukar göra. Det görs också för att skapa en god arbetsmiljö genom att få ner springet 

och hålla nere ljudnivåerna. Detta kan ses som en form av styrning både i elevers fria lek och den 

vuxeninitierade leken. En lärare berättar att lekstationer alltid används när eleverna leker. Samma 

lärare förklarar även hur verksamheten utgår och styrs ifrån ett fastlagt schema: 

 

Vi är ju rätt så strukturerade så vi har ju schema. Vi har så att vi gör ju ungefär 

likadant, alltså varje måndag har vi det, varje tisdag det och vi har uppsatt så man har 

koll, man behöver aldrig vara orolig […] man vet vad man ska göra, så det är inga 

problem. […] Dom har även egen lek, alltså jag vill inte säga fri lek men dom har 

lek. […] Vi lägger rätt så stor vikt vid att ha lek, vi har lek nästan varje dag inplanerad, 
ofta kanske till och med två gånger i schemat. (Cissi) 

 

Cissi uttrycker det som positivt med ett tydligt strukturerat schema utifrån både elevernas och 

lärarnas perspektiv, eftersom såväl hon och hennes kollegor som eleverna alltid har en god 

överblick i vad som ska göras. I kontrast till detta lyfter Gittan och Hanna fördelar med en viss 

flexibilitet och menar att de till stora delar själv kan styra över verksamheten vilket medför att 

de kan tillvarata och följa det som eleverna visar intresse för: 

 

Gittan: […] vi har så flexibelt schema, som du sa innan att vi kan ju hoppa på med en 

grej så mycket och så länge vi vill egentligen eller om vi håller på om ett temaområde 

till exempel så kan vi lägga så mycket tid av dagen vi vill på det, men vi kan också 

välja att lägga in mycket lek. 
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Hanna: mm det rår vi helt och hållet själv. Det är i stort sett bara vår idrottslektion och 

så måste vi ju gå och äta. 

 

I relation till nodalpunkten lek kan ett flertal diskurser utläsas. Diskursen om Lek som ett 

komplement till lärande framkommer genom lärares uttalanden om att leken är ett sätt för 

eleverna att vila och att den tillhör deras värld. Diskursen om Vikten av vuxnas närvaro i lek visar 

sig dels genom att lärare förklarar att de får kännedom om eleverna genom att finnas i närheten 

även om de inte är aktiva i den pågående leken och dels genom uttalanden om hur de är med och 

startar upp och guidar eleverna i olika lekar. Diskursen om Struktur som en förutsättning för 

elevers lärande visar sig i utsagor om hur eleverna behöver vissa ramar att förhålla sig till för att 

leken ska kunna utvecklas och bli meningsfull samt hur en strukturerad verksamhet innebär en 

form av trygghet för alla ingående i verksamheten. Diskursen om Lek som lustfyllt lärande kan 

utläsas i de uttalanden som rör möjligheterna att följa elevernas intressen och anpassa 

undervisningen efter det.  

5.1.2. Lärande 

Samtliga lärare i studien talar om trygghet som en förutsättning för lärande ur såväl elevernas 

som lärarnas perspektiv. Dels berättar en lärare om tryggheten de har i arbetslaget där de känner 

varandra väl och är samspelta. En annan lärare menar att hennes egen trygghet är viktig i sin 

yrkesroll och tillsammans med kollegorna för att kunna och våga utmana sig själv i mötet med 

eleverna. Samma lärare menar att elevers egen trygghet är viktig när de börjar i förskoleklass, 

där fokus läggs på att eleverna ska lära känna varandra och känna trygghet i sin nya klass. Gittan 

och Hanna diskuterar olika aspekter av trygghet i verksamheten:  

 

Gittan: Trygghet är ju också väldigt viktigt för att känna att man lär sig någonting, en 

trygg miljö där man känner att man hör hemma och att man trivs […] 

Hanna: och tillåtande, det gör inget om du säger fel […] 

Gittan: Struktur är också trygghet, då kan man koppla av. Så vi gör ofta saker på 

samma sätt, går vi igenom en bokstav så gör vi ungefär likadant varje gång […] Och 

dom känner igen sig. Det är också väldigt skönt för då kan man lägga energin på 

lärandet […] 

Hanna: Absolut, vi har många barn som har mått bra av det, att veta liksom vad som 

förväntas […]  
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Gittan och Hanna belyser hur viktig tryggheten är för eleverna och deras lärande och att detta 

kan grundas i att läraren följer en struktur i sitt arbete för att eleverna ska veta vad som händer 

under dagen, något de har märkt betyder mycket för eleverna idag. 

Frida berättar att de inte har så mycket traditionell10 undervisning utan att leken används som ett 

lärande. Hon ger ett exempel på det: 

 

Ja, till exempel om vi säger att vi skulle leka kiosk eller bageri eller någonting, så 

arrangerar vi det. Och då har vi ändå en liten mattelektion under tiden, dom gör små 

pengar, klipper ut och sen går dom och handlar och sen är vi med dom i leken och 

hjälper dom. 

 

Trots att samtliga lärare i studien talar om leken som lärande och något som ska ta stor plats i 

förskoleklassverksamheten framgår i en del utsagor hur leken fungerar som paus eller 

komplement till lärandet i verksamheten. Lärare talar om arbetspass som en del av verksamheten 

och något som eleverna orkar ägna sig en liten stund åt. Efter att eleverna genomfört en uppgift 

eller ett arbetspass får de ägna sig åt lek: 

 

Lek för oss är väldigt viktigt, vi står för det till hundra procent att barnen ska få leka 

så mycket som möjligt när de går i förskoleklass. […] Sen så får de leka mycket fritt 

under dagen, som när man är klar med sitt arbete och har fått det godkänt av oss så att 

säga så får man lov att välja vart man vill leka. (Gittan) 

 

[…] så har vi arbetspass, och då är det ungefär en halvtimme för sen så orkar de inte 

så mycket mer. Sen är det lek i olika former. (Erika) 

 

[…] Det är inte det här strikta att man sitter i skolbänken som man gör när man 

kommer upp i ettan sen. Utan det blir positivt när de får leka in det på ett annat vis. 

[…] så man har rätt mycket lek och man tränar på att sitta still […] (Cissi) 

 

                                                 

10 Med traditionell åsyftas i denna text att lärande sker då elever sitter vid bord och genom förmedlande av kunskap från lärare 

till elev. 
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Under intervjuerna har det även framkommit att föräldrar och elever har vissa förväntningar på 

vad förskoleklassverksamheten innebär och att dessa förväntningar till viss del kan påverka hur 

lärandet sker:  

 

[…] I år till exempel i matten har vi faktiskt skaffat en mattebok. För det är ju lite så, 

när de kommer från förskolan in i skolan så är det ju liksom böcker och bänkar som 

gäller, har vi förstått va. Så vi sa att vi vill anamma det i år och se hur det fungerar. 

(Diana) 

 

Utifrån nodalpunkten lärande synliggörs även här olika diskurser i intervjumaterialet. Diskursen 

om Struktur som en förutsättning för elevers lärande har framkommit genom utsagor om att det 

skapar trygghet för såväl lärare som elever, vilket ses som fundamentalt för att forma en lärande 

verksamhet och tillgodogöra sig kunskaper. Diskursen om Lek som lustfyllt lärande har visat sig 

i utsagor om hur lek används som medel för elevers lärande i relation till ämnesinriktade 

kunskaper. I detta sammanhang synliggörs även diskursen om Vikten av vuxnas närvaro i lek på 

det sätt lärare förklarar att de är med och arrangerar och utvecklar lekar mot lärande. Diskursen 

om Lek som komplement till lärande framkommer genom uttalanden där lek är något som elever 

får ägna sig åt efter utförda uppgifter och arbetspass.  

5.1.3. Pedagogisk miljö  

I resultatet framgår det att lärarna lyfter miljön både inne och ute som betydelsefull samt hur 

material kan uppmuntra till lek och lärande. Många av lärarna menar att deras verksamhet 

erbjuder mycket och varierande material och någon påtalar utemiljön som en tillgång där 

lektioner kan genomföras. De lärare som bedriver verksamhet i lokaler med flertal rum påtalar 

detta som en fördel vilket de menar bidrar till en lärorik lek. På frågan om eventuella 

begränsningar upplevs i relation till leken inom verksamheten svarar Anna: 

 

Nej, vi har mycket lokaler här, så det tycker jag inte. Och material har vi tillgång till. 

Nu har vi gjort så att varje måndag går vi ut och då är ju skogen – den är väldigt rik 

på material. Och jag kan tycka ibland att man ska inte styra det för mycket i det här 

styrda materialet, utan grejerna kan få bli mycket annat. Nej, jag tycker vi har mycket 

bra material och det är ju upp till oss pedagoger att beställa in det. 
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Under samtalet om materialet och lokalernas betydelse menar Anna vidare att rummen talar till 

oss på olika sätt: 

 

Hade ni kommit in där och ni hade sett massa bänkar eller mycket bord och stolar, då 

hade ju det talat att här sitter vi och jobbar […] så vi har djävulsk makt med vad vi 

placerar ut för material. 

 

Även Frida belyser lokalernas betydelse för hur verksamheten bedrivs: 

 

[…] vi har möjlighet att leka in det precis så som vi vill göra här. Dom sitter inte 

traditionellt i bänkar hos oss utan vi har ju utrymme. Vissa stunder har vi bord och 

stolar som dom sitter vid när dom har någon uppgift men annars så är det mycket 

leken, det har vi möjlighet till. 

 

Intervjuerna visar att knappt några av informanterna upplever begränsningar med leken i sin 

verksamhet. Däremot har de en uppfattning om att miljön och materialet kan vara faktorer som 

kan vara begränsande i vilket brist på utmanade material och stora elevgrupper i små lokaler 

nämns. Dock menar en lärare att de saknar en anpassad och inspirerande utegård vilket leder till 

att det inte blir någon stimulerande lek. Samma lärare uttrycker en önskan om att ha tillräckligt 

mycket pengar för att kunna utgå från eleverna när de planerar och bygger lekmiljöer. Vidare 

uttrycks en frustration över att dela lokaler med fritids eftersom detta påverkar hur miljöerna kan 

utformas: 

 

Det kan vara utrymmet som begränsar […] att man skulle vilja bygga fler lekmiljöer 

om jag säger så va. Sen delar vi ju också lokalerna med fritids och det betyder ju att 

om vi bygger upp en lekmiljö som för våra är jätteintressant och vi vet vad de ska lära 

sig i den miljön så är det ju inte säkert att den kan vara kvar sen […]. (Diana) 

 

I relation till nodalpunkten pedagogisk miljö visas diskursen om Vikten av anpassade 

pedagogiska miljöer genom utsagor om att såväl inne- som utemiljöer är viktiga för lek och 

lärande. I intervjumaterialet synliggörs också diskursen om Leken som lustfyllt lärande då brister 

i miljön påtalas ha en negativ inverkan på möjligheter till stimulerande lekar. I utsagorna 

framkommer även ett visst missnöje att dela lokaler med andra verksamheter i vilket diskursen 
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om Struktur som en förutsättning för elevers lärande synliggörs, eftersom detta gör det svårt att 

skapa kontinuitet i lärmiljöerna. 

5.2. Styrdokument 

I denna studie har Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 

2017) studerats. Dokumentet är på 289 sidor och riktar sig till hela grundskolan. Till denna studie 

har kapitel 1 - Skolans värdegrund och uppdrag, kapitel 2 - Övergripande mål och riktlinjer samt 

kapitel 3 - Förskoleklassen valts ut att studera med fokus på i vilken omfattning och i vilka 

sammanhang lek och lärande skrivs fram. 

5.2.1. Skolans värdegrund 

I första kapitlet av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 

2017) skrivs begreppet utbildning fram vid åtta tillfällen. Undervisning skrivs fram tio gånger. 

Orden lärande och kunskap skrivs fram vid 35 tillfällen och begreppet lek nämns vid två tillfällen. 

Det kan tilläggas att dessa två tillfällen som leken nämns är i samma stycke.  

 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och 

om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 

utgångspunkter i en sådan diskussion […] (Skolverket 2017, s.10). 

 

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att elever ska tillägna sig 

kunskaper (Skolverket 2017, s.9). 

 

5.2.2. Övergripande mål och riktlinjer 

Det framgår direkt i inledningen av kapitlet att de övergripande målen är något som alla elever 

bör ha utvecklat kunskaper kring innan de lämnar grundskolan. Begreppet utbildning nämns vid 

arton tillfällen. Undervisning skrivs fram vid nio tillfällen. Lärande och kunskap skrivs fram 49 

gånger och begreppet lek nämns inte någon gång i kapitlet.  

 

 



 

34 

 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 

lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 

strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 

ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former (Skolverket 2017, s.13). 

 

Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande (Skolverket 2017, s.14). 

 

5.2.3. Förskoleklassen  

Förskoleklassens kapitel inleds enligt följande: 

 

Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt 

de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna 

del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehåll 

i undervisningen i förskoleklassen samt hur undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att 

ställas till den aktuella obligatoriska skolformen. (Skolverket 2017, s.20) 

 

Begreppet utbildning nämns vid ett tillfälle i detta kapitel. Undervisnings begreppet skrivs fram 

23 gånger. Lärande och kunskap nämns vid åtta tillfällen och begreppet lek skrivs fram vid sex 

tillfällen.  

 

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga 

utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och 

intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat 

sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya 

upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av 

arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till 

skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till 

kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna 

för fortsatt utbildning. (Skolverket 2017, s.20) 

 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära 

tillsammans med andra genom lek […]. I undervisningen ska eleverna genom leken 

ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin 

förmåga att samarbeta och kommunicera. (Skolverket 2017, s.20) 
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5.3. Beställningskatalog 

Till denna studie har delar av en katalog (ABA Skol 2018) innehållande beställningsmaterial 

riktat till förskola och skola studerats. Katalogen omfattar 807 sidor och är uppdelad i tio 

innehållsavsnitt, varav Skola & kontor, Pedagogiskt lekmaterial, Lekmaterial samt Aktivitet har 

valts ut. Respektive avsnitt inleds med en bild över ett dubbeluppslag, en inledande text som 

tillsammans med mindre bilder ska ge en översikt över det aktuella avsnittets beställningsvaror 

samt en detaljerad innehållsförteckning.  

5.3.1. Skola & kontor 

Bilden som täcker det inledande dubbla uppslaget visar fyra elever som sitter vid ett gemensamt 

bord. Eleverna har varsin penna i handen och papper framför sig. På bordet finns en linjal, 

pennvässare, ett pennställ med några pennor i och en miniräknare. I bakgrunden syns en 

whiteboardtavla med tillhörande pennor. På nästkommande uppslag följer mindre bilder 

föreställande bland annat skriv- och räknehäften, pennor och pärmar. Till detta finns texten: 

 

Ta fram en nyvässad penna och sätt igång fantasin! Här finns linjerade skrivhäften i 

olika storlekar för både vana och ovana händer. För matematiska uppgifter finns också 

rutat häfte. […] Med pennvässare och extra stift flyter skrivandet på utan problem, och 

eventuella misstag rättar du enkelt med suddgummi eller korrigeringsroller. (ABA 

Skol 2018, s.218) 

 

I den efterföljande detaljerade innehållsförteckningen återfinns rubriker som exempelvis 

arbetsblad, blyertspennor, hålslag, kollegieblock, linjaler och whiteboard.  

5.3.2. Pedagogiskt lekmaterial 

Den dubbla uppslagsbilden visar en bild på en elev och en vuxen i samspel. De sitter på en matta 

och bådas uppmärksamhet är riktad mot den kulbana som finns emellan dem. Runt dem finns 

olika former av lekmaterial i tydliga färger som exempelvis musikinstrument, sagofigurer, tyger 

och byggsatser. Det efterföljande uppslaget visar bilder på bland annat en jordglob, träbokstäver, 

byggsats och musikinstrument i glada färger. Bilderna kompletteras med texten:  
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[…] Med kunskap och nya förmågor växer självförtroendet och världen. Det kan 

handla om att hitta rytmen i musiken eller ramsan eller bygga. […] Nyfikenheten leder 

leken och lärandet framåt. Plötsligt träs knappen äntligen genom hålet, pusselbiten 

hamnar på rätt plats och bokstäverna bildar ett ord. Världen blir lite större en dag i 

taget. (ABA Skol 2018, s.280) 

 

I den detaljerade innehållsförteckningen utläses rubriker såsom byggsystem, matematik, NO, 

pussel, språkträning, svenska och värdegrund.  

5.3.3. Lekmaterial 

Här visar den stora uppslagsbilden en elev som ligger på mage med ett slags stapelleksaker 

framför sig. Eleven skrattar och har skarpa och glada färger på kläderna. De mindre bilderna på 

följande uppslag visar exempelvis en tågbana, ett spel, dockhus och leksakskök. Till detta finns 

texten: 

 

Tut! Tåget tuffar fram längs järnvägen förbi bondgården, saktar in vid stationen och 

stannar för att lasta av. […] I fantasin kan man bygga hela världar och prova olika 

roller. Oavsett om leken är rutschig och fartfylld eller klurig och eftertänksam är den 

konstruktiv. […] Kring kryptunnlar, träkök, bilmattor och dockhus kan alla barn 

samarbeta och utvecklas i sin egen takt. (ABA Skol 2018, s.440) 

 

I den detaljerade innehållsförteckningen finns rubriker som bland annat affär, dockor, lekhus, 

pirater, rollek och spel (från 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 år).  

5.3.4. Aktivitet 

Den dubbla uppslagsbilden visar tre elever som befinner sig utomhus. De är aktiva i en 

balans/hinderbana bestående av rockringar och en färgglad balanskonstruktion. Omgivningarna 

är grönt gräs och gröna häckar. Efterföljande uppslag visar bland annat en bollkorg, ribbstol och 

en rutschkana med tillhörande text: 

 

Bollkänsla eller balans? Eller bara ett skönt avbrott från sittandet? Fysisk aktivitet är 

viktig för både kropp och knopp. Här finns utrustning som ger barn i alla åldrar 

möjlighet till inspirerande lek och träning. (ABA Skol 2018, s.666) 
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Den detaljerade innehållsförteckningen innehåller rubriker såsom balans, fallskärmar, 

labyrinter, motorik och rörelsekort.  

6. Analys 

Denna studies syfte är att undersöka vilka diskurser som synliggörs i lärares utsagor gällande lek 

och lärande i förskoleklassen. Diskurser som synliggjorts i resultatet är Vikten av vuxnas närvaro 

i lek, Struktur som en förutsättning för elevers lärande, Lek som lustfyllt lärande, Lek som 

komplement till lärande samt Vikten av anpassade pedagogiska miljöer. Intervjuresultatet har 

visat uttalanden om leken som betydelsefull i förskoleklassens verksamhet. Dock har skillnader 

framkommit i hur informanterna talar om såväl leken som lärandet, vilket denna analys söker 

finna förklaringar till. Enligt Faircloughs kritiska diskursanalysmodell har miljön och andra 

multimodala producenter i den diskursiva praktiken vägts in, liksom beskrivningar av hur 

diskurserna upprätthålls och yttrar sig i den sociala praktiken. I det följande presenteras analysen 

utifrån de olika diskurser som framkommit.  

6.1. Vikten av vuxnas närvaro i lek 

Även om lärare i studien talar om att deras närvaro i elevers fria lek inte alltid är önskvärd av 

eleverna kan det ändå uttolkas en diskurs om vikten av att närvara vid dessa situationer. Av 

resultatet framgår uttalanden som antyder att såväl den fria som den styrda leken bör leda till ett 

lärande. Lärarna stöttar eleverna till konstruktiva lekar, riktar leken mot ett lärande samt närvarar 

på avstånd för att observera eleverna och därmed skaffa sig kunskaper om deras intresse och 

förförståelse i olika sammanhang. Detta kan knytas till förskoleklassens kapitel i läroplanen där 

det framgår att detta är aspekter som ska stå som utgångspunkt för den bedrivna undervisningen. 

Även i de fall då lärare talat om leken som elevers egen har diskursen om vikten av vuxnas 

närvaro framträtt då lärarna antyder att eleverna kan behöva hjälp in i lekar och hjälp till lämpliga 

lekar. En frånvarande lärare har inte möjlighet att rikta leken mot ett lärande och kan dessutom 

medföra att värdefull kännedom om eleverna går förlorad. Vidare kan det generera i ett 

utanförskap för de elever som av olika anledningar har svårigheter att samspela med den övriga 

gruppen i leksituationer. I beställningskatalogens avsnitt Pedagogiskt lekmaterial visas en bild 
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på en närvarande vuxen i samspel med en elev vilket ger signaler om att elever behöver lärares 

närhet och stöd i sin lärande lek.  

6.2. Struktur som en förutsättning för elevers lärande 

Diskursen framgår genom utsagor om såväl fastlagda dags- och veckorutiner som schemalagd 

lek och där lekstationer alltid, i alla förekommande leksituationer, används. Den lärare som 

främst talar om detta är en av dem som har minst erfarenhet inom förskoleklassverksamheten och 

som arbetar i ett förhållandevis nytt arbetslag. Lärarens relativt korta erfarenhet kan tänkas 

medföra ett behov av struktur för att synliggöra såväl för sig själv som för andra att leken är en 

del av verksamheten, samtidigt som arbetet sker enligt läroplanens flertaliga framskrivningar om 

undervisning, som exempelvis ”[…]Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under 

lärares ledning[…]” (Skolverket 2017, s.13). Diskursen kan även härledas till en bildtext i 

beställningsmaterialet vilken lyder ”[…]Fysisk aktivitet är viktig för både kropp och knopp […]” 

(ABA Skol 2018, s.666). Texten förmedlar att rörelse är viktigt för tänkande och lärande och 

genom att ha schemalagd lek så säkerställs att elever leker och rör på sig. Ett starkt strukturerat 

schema torde medföra en begränsning i att följa elevernas intresse och det som händer i stunden, 

liksom att lusten i och till leken och lärandet kan tänkas påverkas negativt genom styrningen. Å 

andra sidan kan en strukturerad verksamhet bidra till en trygghet hos såväl lärare som elever. Att 

veta vad som kommer och att det sker på ett känt sätt kan för många verka lugnande då dagens 

samhälle förövrigt präglas av ständig förändring och högt tempo.  

6.3. Lek som lustfyllt lärande 

Diskursen har synliggjorts genom utsagor där lärare ger uttryck för att de själva styr över 

verksamhetstiden och därmed kan följa och arbeta med det eleverna visar intresse för. Sett till 

bakgrunden hos lärarna där denna diskurs framträtt visar den en lång arbetslivserfarenhet inom 

såväl yrket som förskoleklassverksamheten. Detta kan tänkas medföra en trygghet i såväl 

arbetslaget som i sin egen ledarroll, samt i arbetet med läroplanens intentioner om att utgå från 

elevers intresse. Det kan innebära att när eleverna visar intresse för något som spontant uppstår 

kan mycket av dagen eller veckan tillägnas det. Utöver styrdokumentens påverkan i den 

diskursiva praktiken kan även innehållet i beställningsmaterialet underbygga denna diskurs. Att 

följa elevers intressen för att nå ett lustfyllt lärande genom lek kan knytas till avsnittet 
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Pedagogiskt lekmaterial där det i innehållsförteckningen ingår rubriker som exempelvis NO samt 

bildtexten som säger: ”[…]Nyfikenheten leder leken och lärandet framåt[…]” (ABA Skol 2018, 

s.280). Tillsammans uttrycker dessa båda delar att elevers intresse kan stå till grund för och 

mynna ut i ämnesinriktade kunskaper som exempelvis naturorienterande ämnen och på så sätt ge 

elever ett ökat inflytande för eleverna över planeringen i verksamheten och därmed sitt eget 

lärande.  

Inom diskursen har elevers trygghet tydligt framträtt som en förutsättning för lärande. Detta kan 

knytas till läroplanens framskrivningar där det talas om begrepp som harmonisk utveckling och 

god miljö. I sammanhanget gör sig multimodala faktorer gällande då samtliga bilder över de 

dubbla uppslagen av de studerade avsnitten i beställningskatalogen visar elever som utstrålar 

trygghet. I avsnittet Pedagogiskt lekmaterial kan även närvaron av den vuxne tolkas in som en 

trygghetsfaktor för eleven. Samma bild visar hur den vuxne finns med i leken och kan på så sätt 

leda leken mot ett lärande. Dessutom skrivs begreppen lek och lärande ihop i avsnittets inledande 

text, vilket de även gör i läroplanen: 

 

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att elever 

ska tillägna sig kunskaper (Skolverket 2017, s.9)  

 

samt att: ”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära 

tillsammans med andra genom lek” (Skolverket 2017, s.20). Dessa producenter i den diskursiva 

praktiken kan bidra till lärares arbetssätt att integrera exempelvis matematikundervisning i 

elevernas lek, vilket framkommit i resultatet. Likaså kan läroplanens framskrivning gällande 

strukturerad undervisning under lärares ledning bli synlig i detta arbetssätt. Denna framskrivning, 

som tidigare tolkats som en producent av en diskurs knuten till struktur, kan även göra sig 

gällande som producent till diskursen om lek som lustfyllt lärande på det sätt läraren beskriver 

sitt iscensättande och medverkan i elevers lek riktad mot ett kunskapsinnehåll.  
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6.4. Lek som komplement till lärande 

I resultatet har diskurser om lek som komplement till lärande framträtt genom att leken används 

som belöning och avbrott ifrån kunskapsinriktade arbetspass. I den diskursiva praktiken visar sig 

läroplanens framskrivningar av begrepp kopplade till nodalpunkten lärande kraftigt dominerande 

jämfört med begrepp som är knutna till nodalpunkten lek, vilket kan tolkas som att leken inte ges 

samma tyngd som lärandet. Dessutom kan denna diskurs skapas och förstärkas utifrån det 

innehåll som beställningsmaterialet visar. I avsnittet Skola & kontor ges läsaren omedelbart en 

bild av att lärande sker sittande med penna och papper genom uppslagsbilden och den inledande 

bildtexten som påskiner att det som behövs för ett smidigt skolarbete är skrivmaterial. Utöver 

detta ges samma budskap genom innehållsförteckningen som består av rubriker som Arbetsblad 

och Blyertspennor. Där diskursen om lek som komplement till lärande främst har framträtt kan 

miljön beskrivas som bestående av traditionella klassrum med bord och stolar som upptar den 

största ytan, samt att verksamheten till stor del varit uppdelad i arbetspass med kunskapsinriktat 

innehåll och där leken främst fungerat som belöning. Konsekvenser i den sociala praktiken kan 

utifrån denna diskurs leda till att de elever som inte är redo för denna typ av undervisning förlorar 

lust och inspiration för lärandet och kan därmed få en negativ inställning till skolan. Detta kan i 

sin tur leda till att lärandet går förlorat i vilket det kan tänkas att dessa elevers lärande snarare 

hade gynnats av en möjlighet till ett mer lekfullt lärande. Det kan också få konsekvenser som att 

dessa elever lägger mycket tid på att utföra arbetsuppgifterna och därmed får mindre möjlighet 

till eller helt missar den avsatta lektiden. Ytterligare ett tänkbart scenario innebär att eleverna 

hastar sig igenom arbetsuppgifterna i sin iver att få ägna sig åt leken och därmed inte tillgodoser 

sig det kunskapande som läraren avsett.  

Diskursen har också visat sig genom att lärare utifrån elevers och föräldrars förväntningar 

anpassat undervisningen till att i större utsträckning utgå ifrån standardiserade läromaterial som 

böcker. Genom detta val lever läraren upp till det som läroplanen talar om – att undervisningen 

ska utgå från elevers behov och intressen samt bestå av varierande arbetsformer på ett sätt som 

förbereder eleverna för kommande skolgång. Återigen kan avsnittet Skola & kontor i 

beställningsmaterialet tänkas förstärka denna diskurs genom såväl bilder som text. Konsekvenser 

för den sociala praktiken kan tänkas innebära att lekinnehållet i verksamheten får mindre 

utrymme, vilket ännu en gång innebär att de eleverna med stort lekbehov riskerar att bli eftersatta. 
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Å andra sidan tillmötesgår läraren förväntningar och önskningar från elever och föräldrar vilket 

kan bana väg för goda relationer och samarbeten även i andra sammanhang.  

6.5. Vikten av anpassade pedagogiska miljöer 

I relation till denna diskurs visar resultatet att det inte enbart är innemiljön som diskuteras utan 

utemiljön nämns också som betydelsefull för verksamheten. Denna typ av uttryck vittnar om ett 

tankesätt att lärandet inte nödvändigtvis behöver ske inomhus i en skolsal, utan att det finns 

lärandemiljöer och lärandetillfällen överallt och i olika situationer. Vidare framgår det av 

resultatet att lokaler och material är av avgörande betydelse för hur verksamheten bedrivs, i vilket 

lärarna har stor makt dels genom hur lokalerna inreds men även vilken typ av material de ger 

eleverna tillgång till. Diskursen kan tänkas grundas i läroplanen som framhåller att 

undervisningen ska erbjuda en variation av goda lärmiljöer för elevers utveckling och lärande. 

Beställningsmaterialets avsnitt Aktivitet kan tänkas bidra till det sätt lärare talar om 

utomhusmiljöns betydelse där uppslagsbilden visar utomhusaktivitet med kompletterande 

textdelar om inspirerande lek och träning. Sett till den sociala praktiken kan det antas att där 

denna diskurs råder möjliggörs ett varierat, brett och lustfyllt lärande för eleverna. Lokalernas 

storlek och utformning kan vara avgörande för i vilken omfattning det går att bygga upp 

inspirerande lekmiljöer av olika slag. Likaså kan elevernas direkta och fria tillgång till materialet 

gynna leken och lärandet eftersom material som finns synligt och tillgängligt för eleverna kan 

tänkas inspirera till lek utifrån elevers premisser. Under studiens datainsamling har de 

verksamheter med tillgång till flertalet lokaler rent visuellt visat sig vara rikare på varierande 

lekmaterial i jämförelse med mer traditionellt inredda klassrummen. 

Diskursen har även synliggjorts genom den frustration som uttrycks över att inte kunna skapa 

permanenta lekmiljöer utifrån elevers intresse på grund av delade lokaler, vilket tyder på att 

ambitioner finns, där emellertid miljöns förutsättningar begränsar detta. Dessa tankar kan grunda 

sig i läroplanens framskrivningar om att eleverna ska erbjudas möjligheter till utforskande och 

lust att lära utifrån deras behov och intressen. I beställningsmaterialet framgår också hur elevers 

nyfikenhet och inspiration i leken ska leda till lärande dels genom bildtexten i avsnittet 

Pedagogiskt lekmaterial och dels genom såväl bild som bildtext i avsnittet Aktivitet som 

beskriver utemiljön som en del av skolans värld. För den sociala praktiken kan detta innebära att 

lärarna begränsas i att följa och anpassa undervisningen efter elevernas intresse. 
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Verksamhetsinnehåll som exempelvis raster och utevistelser på skolgården riskerar att endast 

fungera som ett avbrott ifrån den övriga verksamhetstiden och där lärande möjliggörs i mindre 

omfattning än om skolgården varit anpassad för elever i den aktuella åldersgruppen. I relation till 

inomhusmiljön och att dela den med andra verksamhetsformer kan ge konsekvenser som att leken 

inte kan utvecklas fullt ut. Om lekmiljöer hela tiden måste plockas bort kan eleverna inte vid 

nästkommande tillfälle ta upp leken där den senast slutade, utan tvingas börja om och starta upp 

leken på nytt vilket kan medföra begränsningar för eleverna till nya upptäckter i leken. Dessutom 

kan det rendera i att materialet förvaras undanställt och oåtkomligt för eleverna. Det kan innebära 

att eleverna blir beroende av att de vuxna kan, vill och har möjlighet att hjälpa till att plocka fram 

material likväl som att spontana lektillfällen kan gå förlorade.  

6.6. Sammanfattande analys  

I studien har det framkommit olika diskurser i relation till lek och lärande i förskoleklassen. 

Dessa är Vikten av vuxnas närvaro i lek, Struktur som en förutsättning för elevers lärande, Lek 

som lustfyllt lärande, Lek som komplement till lärande samt Vikten av anpassade pedagogiska 

miljöer. Diskurserna har synliggjorts utifrån fler än en nodalpunkt och står i vissa fall i relativt 

stor kontrast till varandra. Det har då varit av intresse att söka förklaringar till att dessa skillnader 

existerar inom en och samma verksamhetsform. En aspekt som kan tänkas bidra till diskursernas 

tillblivelser och upprätthållande är läroplanen där det framgår att:  

 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den 

enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och 

i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap 

och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion[…] (Skolverket 

2017, s. 10).  

 

Detta kan tolkas som att de lokala enheterna kan utforma verksamheten utifrån sina tolkningar 

av kunskap och tillägnande av detta. Dessutom framskrivs i läroplanens olika delar vad som ska 

ingå i verksamheten men inte hur det ska genomföras, vilket ger ytterligare utrymme för 

subjektiva tolkningar. Läroplanen kan ses som en naturlig och självklar del av den diskursiva 

praktiken vars påverkan det kan tänkas finnas medvetenhet kring. Lika uppenbar är kanske inte 

den påverkan av diskurser som kommer från andra multimodala producenter som exempelvis 
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beställningsmaterial. I relation till de diskurser som synliggjorts i studien kan dock utformningen 

av exempelvis den studerade beställningskatalogen såväl skapa som upprätthålla dessa diskurser. 

Lärare som identifierar sin förskoleklassverksamhet med skola kan tänkas finna avsnitt som 

Skola & kontor relevant att söka material i, vilket förmedlar lärandebegrepp enligt traditionell 

skolundervisning och där leken överhuvudtaget inte är synlig. Utifrån detta kan avsnittet 

Aktivitet dessutom förstärka denna syn genom framskrivningar som tyder på särskiljande mellan 

lek och lärande. Värt att notera är att det i beställningskatalogen finns två avsnitt som innehåller 

lekmaterial - Pedagogiskt lekmaterial samt Lekmaterial. Utifrån bilder och textinslag kan 

avsnittet Pedagogiskt lekmaterial förstås som att materialet ska leda till ett lärande tillsammans 

med vuxna medan i avsnittet Lekmaterial framtonas leken som elevernas egen i större 

utsträckning och där lärandet inte synliggörs på samma sätt. 

Utöver detta kan de olika verksamhetsmiljöerna vara en bidragande faktor i förhållande till de 

olika diskurserna. Under besöken i förskoleklasserna har stora skillnader i lokalernas utformning, 

möblering och omfattning av synligt lekmaterial uppmärksammats och som därmed rent visuellt 

gett olika intryck. Klassrum där bord, stolar och whiteboard dominerat har talat om att här pågår 

skolarbete medan verksamhetslokaler där olika lekmiljöer varit det som framträtt starkast har 

skapat ett intryck av att här leker vi.  

7. Diskussion 

Denna studies syfte är att undersöka vilka diskurser som synliggörs i lärares utsagor gällande lek 

och lärande i förskoleklassen. Diskurserna som synliggjorts är Vikten av vuxnas närvaro i lek, 

Struktur som en förutsättning för elevers lärande, Lek som lustfyllt lärande, Lek som komplement 

till lärande samt Vikten av anpassade pedagogiska miljöer. I detta avsnitt kommer studiens 

resultat och analys diskuteras i relation till tidigare genomförd forskning. 

I likhet med Johanssons och Pramling Samuelssons (2006) studie visar intervjuerna att lärarna 

har en uppfattning om ett klart samband mellan lek och lärande, samtidigt som uttalanden visar 

på ett åtskiljande av de båda begreppen. Ackesjö och Persson (2010); Alatalo (2017) samt 

Sheridan (2009) påtalar vikten av att leken präglar förskoleklassverksamheten vilket samtliga 

lärare i denna studie instämt med. Dock kan det utläsas skillnader och svårigheter kopplade till 

de olika verksamheterna att i praktiken genomföra detta, vilket överensstämmer med 
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Simeonsdotter Svenssons (2009) fynd. Utifrån föreliggande studie har diskursen om Vikten av 

anpassade pedagogiska miljöer framträtt då lärare talat om de ramar miljön utgör. I utsagorna 

har såväl möjligheter som begränsningar att skapa lekmiljöer lyfts, vilket i förlängningen 

påverkar elevernas möjlighet till varierat lek och lärande. Detta är förenligt med Thörners (2007) 

studie som visat att de förskoleklasser som bestått av traditionell skolinredning tenderat att skilja 

lek och lärande åt. Lärarna i denna studie har själva inte uttryckt detta som en begränsning för att 

införliva leken i verksamheten, dock kan det vara befogat att ställa sig frågan om vilka former av 

lekfull undervisning som är möjlig att bedriva i en miljö där bord och stolar dominerar rummet. 

Även Lynch (2015) påtalar begränsningar ur olika aspekter i förhållande till lekens 

förutsättningar i verksamheten. Bland dessa framkommer föräldrars förväntningar om att 

lärandemiljön bör bestå av bord och böcker. Vidare framhålls rektorers inflytande och krav om 

disciplinerade lärandeformer samt andra lärarkategoriers inställning till leken som 

undervisningsform. I likhet med ovanstående beskrivningar har föräldrars förväntningar visat sig 

i denna studie. Däremot har varken rektorer eller andra lärare förklarats utöva begränsningar.  

Simeonsdotter Svensson (2009) menar att leken är väldigt viktig för eleverna och något de vill 

ägna sin dag åt hellre än de lärarstyrda aktiviteterna. Trots det syns i denna studie diskursen om 

Lek som komplement till lärande och något eleverna får ägna sig åt efter de planerade 

arbetspassen vilket innebär att leken inte är en del av undervisningen. Även detta beskrivs av 

Simeonsdotter Svensson (2009) och kan ses som en motsättning till det som skrivs fram i 

läroplanen: ”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära 

tillsammans med andra genom lek […]” (Skolverket 2017, s.20).  

I enlighet med Tullgren (2004) och Knutsdotter Olofsson (2009) visar den här studien att såväl 

den fria som den styrda leken kan leda till ett lärande där diskursen om Vikten av vuxnas närvaro 

i lek är tongivande, genom att läraren är närvarande och stöttar eleverna i leken. Resultatet och 

analysen visar att det kan te sig på olika sätt, i vilket diskursen om Lek som lustfyllt lärande har 

visat sig. Samtliga lärare hävdar och beskriver att leken är en del av verksamheten och en metod 

för elevers lärande. Johanssons och Pramling Samuelssons (2006) beskrivning av explorativa 

respektive formbundna samspel har på olika sätt framträtt i studien. De explorativa samspelen 

har tydliggjorts dels genom hur lärarna följer elevernas intresse och det som spontant uppstår och 

dels genom att rikta elevernas lek mot ett kunskapsinriktat innehåll, som i det här fallet 
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matematik. Utifrån Johansson och Pramling Samuelsson (2006) som menar att lärandet många 

gånger inte verbaliseras i leken kan det emellertid funderas över om och i vilken utsträckning 

eleverna blir medvetna om sitt eget lärande i dessa situationer. I förhållande till detta har läraren 

en viktig uppgift i att medvetandegöra eleverna om sitt eget kunskapande. De explorativa 

samspelen bör kanske inte heller ses som helt oproblematiska utifrån aspekter som att alla elever 

kanske inte visar intresse inför samma saker och dels för att det kan leda till en ensidighet i 

verksamheten om elevernas intresse riktar sig mot ett smalt område. I dessa fall behöver läraren 

ha strategier för hur elevernas intresseområden kan breddas för att på så sätt skapa ett mångsidigt 

lärande. De formbundna samspelen har visat sig genom lärarnas styrning och struktur av 

verksamheten då de implementerar lek på olika sätt som exempelvis lekstationer. Eleverna kan 

säkert många gånger finna lust till dessa lärarstyrda lekinslag men det går inte frångå att det sker 

utifrån lärarnas premisser. Med hänsyn till detta är det befogat att fundera över i vilken 

omfattning det rör sig om fri lek och att leken sker utifrån elevers villkor, särskilt då det uppges 

att denna form alltid, eller mestadels är den lekverksamhet som bedrivs. Således är det 

betydelsefullt att verksamheten erbjuder såväl spontan som planerad lek, vilket Skolverket 

(2014) belyser. 

En relativt omfattande del av tidigare forskning visar att förskoleklassverksamhetens 

prioriteringar främst ligger mot trygghet och sociala faktorer framför teoretiska kunskaper 

(Ackesjö & Persson 2010; Alatalo 2017; Lago, Ackesjö & Persson 2018; Skolinspektionen 

2015).  Simeonsdotter Svensson (2009) har dock tidigare påtalat indikationer om ett allt större 

fokus mot teoretiskt kunskapsinnehåll vilket även Lago, Ackesjö och Persson (2018) senare 

funnit. I denna studie har såväl trygghets- som kunskapsaspekter framträtt genom diskursen om 

Struktur som en förutsättning för elevers lärande, vilket kan tänkas bero på de 

tolkningsmöjligheter som finns i läroplanen:  

 

[…] Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och 

det centrala innehåll i undervisningen i förskoleklassen samt hur 

undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de 

kunskapskrav som senare kommer att ställas till den aktuella obligatoriska 

skolformen. (Skolverket 2017, s.20) 
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En tänkbar tolkning utifrån denna del kan bestå i att förbereda eleverna socialt och att hjälpa dem 

att acklimatisera sig till skolvärlden. Stycket kan även generera tolkningar om att kunskapskraven 

är det centrala. 

7.1. Slutsats  

I studien har diskurser om Vikten av vuxnas närvaro i lek, Struktur som en förutsättning för 

elevers lärande, Lek som lustfyllt lärande, Lek som komplement till lärande samt Vikten av 

anpassade pedagogiska miljöer synliggjorts. Studien har visat att lärare beskriver leken som en 

mycket betydelsefull aspekt för elever i förskoleklassverksamheten. Trots en samstämmig 

grundsyn på leken har diskurser i relativt stor kontrast till varandra synliggjorts och som på olika 

sätt ger konsekvenser för de ingående i verksamheten. Utifrån studiens texter kan utläsas att 

lärarna varken kan eller vill skilja på begreppen lek och lärande. Inom den diskursiva praktiken 

visas emellertid ett visst särskiljande av lek och lärande.   

Utifrån denna studie kan läraryrket i förskoleklass sammanfattas som ett komplext yrke. En stor 

och viktig del innebär att arbeta enligt styrdokumenten i vilket denna studie Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) visat sig ge stort utrymme för subjektiva 

tolkningar. I läroplanen framgår vad verksamheten ska erbjuda men inte hur detta ska 

genomföras vilket kräver aktiva och kontinuerliga diskussioner såväl inom arbetslaget som med 

andra aktörer knutna till verksamheten. Genom denna typ av diskussioner kan strategier och 

verktyg vidareutvecklas för att skapa en verksamhet som svarar mot styrdokumentens intentioner 

samt den omfattande forskning som visar på lekens betydelse för lärandet. Vidare kan en 

medvetenhet kring påverkan av producenter inom den diskursiva praktiken medföra en förståelse 

för sitt eget och andras ageranden.  

7.2. Vidare forskning  

I relation till den betydelse exempelvis tiden har för resultatet av en diskursanalys kan det vara 

av intresse att framöver göra en liknande studie. Denna studie är genomförd under hösten 2018, 

då förskoleklassen nyligen blivit obligatorisk och då förskoleklassens kapitel i läroplanen får 

betraktas som relativt nytt. Det får därför hållas för sannolikt att en framtida studie i samma syfte 

visar ett resultat med andra nyanser. Under denna studie genomfördes en gruppintervju vilken 

visade sig generera i ett material som skiljer sig något från de övriga genom de diskussioner 
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informanterna förde sinsemellan. Det hade därför varit intressant att genomföra studien en gång 

till och då med fokusgrupper. Utifrån det som framkommit under studien kan ett värdefullt 

bidragande av framtida forskning inriktas mot strategier att införliva leken som 

undervisningsform.  

 

 



 

48 

 

Referenslitteratur 

ABA Skol. (2018). Kreativt & pedagogiskt material 2018. Beställningskatalog & 

Lärarhandledning. Malmö: ABA Skol.  

Ackesjö, H. & Persson, S. (2010).  Skolförberedelse i förskoleklass - Att vara lärare-i-

relation i gränslandet. Pedagogisk Forskning i Sverige. 15(2-3), ss. 142 – 163.  

Alatalo, T. (2017). Förskollärares och grundskollärares uppfattningar om undervisning 

och lärande i förskoleklass. Pedagogisk Forskning i Sverige. 22(1-2), ss. 79 - 100.  

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. 2., uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Bolander, E. & Fejes, A. (2015). Diskursanalys. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.), 

Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, ss. 90 – 114.  

Boréus, K. (2015). Diskursanalys. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.), Handbok i 

kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 176 – 190.  

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur.  

Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007). Introduktion. ”Motsatsen till relativism, detta bör 

vi aldrig glömma, stavas absolutism”. I Börjesson, M. & Palmblad, E. (red.), 

Diskursanalys i praktiken. Stockholm: Liber, ss. 7 – 28.  

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2006). Lek och läroplan: Möten mellan barn 

och lärare i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.  

Johansson, T. (2012). Den lärande människan: utveckling – lärande – socialisation. 

Stockholm: Liber.  

Knutsdotter Olofsson, B. (2009). Vad lär barn när de leker? I Jensen, M. & Harvard, Å. 

(red.), Leka för att lära – Utveckling, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur, 

ss. 75 – 92.  



 

49 

 

Lago, L., Ackesjö, H. & Persson, S. (2018). Erkännandets dynamik – 

förskolleklasslärares tolkningar av ny läroplanstext. Educare, (1), ss. 7 – 25.   

Leijon, M. (2013). Rummet som resurs för lärande och i lärande. I Amhag, L., 

Kupferberg, F. & Leijon, M. (red.). Medierat lärande och pedagogisk mångfald. 

Lund: Studentlitteratur, ss.53 – 72.  

Lindö, R. (2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur.    

Lynch, M. (2015). More Play, Please: The Perspective of Kindergarten Teachers on Play 

in the Classroom. American Journal of Play. 7(3), ss. 347-370.  

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. I Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & 

Franzén, K. (red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber, ss. 

144 – 156.  

Nilsson, R. (2008). Foucault – En introduktion. Malmö: Égalité.  

Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2008). The playing learning child: 

Towards a pedagogy of early childhood. Scandinavian Journal of Educational 

Research. 52(6), ss. 623-641. doi.org/10.1080/00313830802497265 

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2017). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.  

Ringström, J. (2014). Diskursanalys: En analys av andra ordningen eller en andra rangens 

analys? I Thelander, J. (red.). Den metodologiska labyrinten: Erfarenheter och 

vägval inom samhällsvetenskaplig forskning. Kristianstad: Högskolan Kristianstad, 

ss. 113-124.  

Sheridan, S. (2009). Lärares och föräldrars syn på förskolan. I Sheridan, S., Pramling 

Samuelsson, I. & Johansson, E. (red.), Barns tidiga lärande: En tvärsnittsstudie om 

förskolan som miljö för barns lärande. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 

ss. 93-124.  

Simeonsdotter Svensson, A. (2009). Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns 

olika sätt att erfara och hantera svårigheter. Diss. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis.  

Skolinspektionen. (2015). Undervisning i förskoleklass. Kvalitetsgranskning. Rapport 

2015:03. 

https://doi.org/10.1080/00313830802497265


 

50 

 

Skolverket. (2014). Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet. Stockholm: 

Skolverket.  

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 

11. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2018). Obligatorisk förskoleklass. https://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-kurser/forskoleklass [2018-05-23] 

Språkrådet. (2008). Svenska skrivregler. 3. uppl., Stockholm: Liber.  

Thörner, A. (2007). Att vara sex år och gå i förskoleklass. (Projektrapport från 

institutionen för pedagogik, (1:2007). Borås: Högskolan i Borås, Institutionen för 

pedagogik.  

Trost, J. & Hultåker, O. (2016). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  

Tullgren, C. (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Diss. 

Lärarutbildningen: Malmö.  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Winther Jørgensen, M.  & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

 

 

  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass


 

51 

 

Bilaga 1 – Mail till rektorer 

                   Kristianstad 2018-09-05 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar sjunde terminen till förskollärare vid högskolan i 

Kristianstad. Vi har inlett vårt examensarbete som syftar till att undersöka förskollärares 

uppfattning om lek och lärande i förskoleklass. Som en del i vårt arbete avser vi att 

intervjua legitimerade förskollärare verksamma i förskoleklass. Med anledning av detta 

undrar vi om en förskollärare, verksam i förskoleklass på er skola, har möjlighet att delta 

i en samtalsintervju, vilken beräknas ta cirka 30–40 minuter. Intervjuerna behöver vi 

genomföra under vecka 38 eller 39. På grund av snäv tidsram önskar vi svar från er inom 

det snaraste. Svar önskas oavsett intresse att delta eller ej. 

Vid intresse att delta kommer vi översända ett missivbrev och önskar därför att få adress 

för detta ändamål. 

Vänligen 

Helena Olsson  

070-xxxxxxx 

helenaxxx@xxx.com  

 

Sofie Levin 

070-xxxxxxx 

sofiexxx@xxx.com 

 

  

mailto:helenaxxx@xxx.com
mailto:sofiexxx@xxx.com
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

                   Kristianstad 2018-09-04 

Till förskollärare på (Skolans namn) 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare vid högskolan i Kristianstad. Vi har 

inlett vårt examensarbete som syftar till att undersöka förskollärares uppfattning om lek 

och lärande i förskoleklass. Som en del i denna forskning avser vi att intervjua 

legitimerade förskollärare verksamma i förskoleklass. Med anledning av detta undrar vi 

om Ni har möjlighet att delta i en samtalsintervju, som beräknas ta cirka 30–40 minuter. 

Under intervjuerna kommer båda vi studenter medverka och dokumentera det som sägs 

med hjälp av ljudinspelning och anteckningar.  

Deltagandet är frivilligt och Ni kan närsomhelst välja att avbryta Er medverkan. 

Materialet kommer avidentifieras och behandlas med sekretess för att säkerställa 

anonymitet för såväl respondent som arbetsplats. Den insamlade informationen kommer 

enbart användas i syfte för detta examensarbete, i vilket opponering från andra studenter 

ingår samt presentation av resultat på en digital poster. Examensarbetet kommer 

publiceras i databasen DiVA, där Ni har möjlighet att ta del av examensarbetet i sin 

helhet. 

Vi avser att genomföra intervjuerna under vecka 38 och 39 och önskar därför svar 

gällande Er eventuella medverkan senast 14 september. 
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Vänligen 

 

Helena Olsson   Sofie Levin 

  

 

070-XXXXXXX   070-XXXXXXX 

 

Handledare: Ann-Charlotte Ingschöld  044- XXXXXXX 

 

 

 

 

Vid ert samtycke önskar vi underskrift nedan:  

 

  

  

_____________________________________________  

Underskrift & datum  

  

  

_____________________________________________  

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 Hur många år har du arbetat i förskoleklass? 

 Hur ser sammansättningen av ditt arbetslag ut? (T.ex. förskollärare, 

grundskollärare) 

 

Intervjufrågor  

 Vad innebär begreppet lek för dig? 

 Hur arbetar ni med barns lek? 

 Vad innebär begreppet lärande för dig? 

 Hur arbetar ni med barns lärande/kunskapsinnehåll? 

 Hur tänker du kring utrymmet för både kunskapsinnehåll och lek i 

förskoleklassverksamheten? 

 Vilka möjligheter ser du med leken som undervisningsform i förskoleklass? (I så 

fall vad?) 

 Finns det något du upplever begränsar leken i er verksamhet? (I så fall vad?) 

 Hur ser du på din delaktighet i barns lek? 

 Skulle du vilja arbeta med lek i undervisningen på ett annat sätt än vad du gör/ 

eller kan göra idag? (I så fall på vilket sätt) 

 

Avslutningsfråga  

 Finns det något som du vill tillägga som vi inte tagit upp? 
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Bilaga 4 - Transkriberingsnyckel 

 

F= Författare säger 

I= Intervjupersonen säger 

(.1) = Paus en sekund 

(.2) = Paus två sekunder 

(.3) = Paus tre sekunder 

*Skratt*= Personen skrattar 

*Suck* = Personen suckar 

Ord= Ordet, meningen eller delar av ord har betonats 

”Ord” = Personen funderar, tänker högt, talar tyst.  

[…]= Del av citatet har plockats bort då det är irrelevant för studien 

/ Ohörbart /= Det personen säger går inte att höra på ljudinspelningen 

 

 


