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Abstract  
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This study deals with play and the importance of meaning of play in the learning process. The 

aim is to look in to and analyze four preschool teacher´s beliefs and views about the 

importance of play for children´s learning and development. The study looks at two different 

preschools, one based on Reggio Emilia- and the other on Montessori- pedagogy, and the aim 

is to compare the different views and ways of working that the preschool educators have.  

 

The theoretical basis for this study is both rooted in a socio-cultural and constructivist 

perspective, and deals with the relationships between theoretical concepts mean as play, 

learning, way of working and pedagogy.  

 

The study is based on qualitative research methods that consist of interviews and participant 

observations. The person’s participants in the study consisted of four active preschool 

educators, who work in two different preschools.  

 

The results of the investigation show that the educators have similar views on the importance 

of play for the children´s learning process, and this also applies to their way of working. In the 

interviews, they emphasize the importance of observing the child, and to start from the child´s 

own interests and the free play, when working with the children. But the implementation of 

their work differed in the sense that the Reggio Emilia- preschool educators work with theme 

works that extended over longer periods while the Montessori- preschool educators worked 

with free play.  

 

Nyckelord: lek, lärande, arbetssätt, pedagogik.  

Keywords: play, learning, way of working, pedagogy. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle har leken fått en stor betydelse och uppmärksamhet för barns utveckling 

och lärande särskilt inom vetenskapliga kretsar. Med införande av läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98) stärks den uppfattningen ytterligare genom följande citat som understryker lekens 

betydelse för barns lärande; 

Ett medvetet bruk av leken främjar varje barns utveckling och lärande och skall 

prägla verksamheten i förskolan. Ett medvetet bruk av lustfyllda lärandets olika 

former stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter (Lärarboken 2007, s. 33). 

Ett liknande resonemang återkommer även i FN: s konvention om barns rättigheter under 

artikel 31 paragraf ett, där leken betraktas som en juridisk fråga och en grundläggande 

rättighet; 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet (Lärarboken 2007, s. 169). 

Genom relevant forskning som olika tongivande pedagoger har forskat om, kring lek och 

lärande kommer jag att beskriva sambandet mellan lek och lärande ur ett historiskt och 

psykologiskt perspektiv.  

Det som ska undersökas i detta examensarbete är ett antal pedagogers syn på lek och dess 

funktion för barns lärandeprocesser på två olika förskolor med inriktningen på två olika 

pedagogiska grundsyner. Dessa två olika pedagogiska verksamheter är Reggio Emilia- samt 

Montessoriförskolor.  

I den avslutande diskussionen kommer det att framställas en helhetsjämförelse mellan 

pedagogernas föreställningar och uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande samt 

den kognitiva utvecklingen. 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt kommer att beskriva synen på lek utifrån ett historiskt perspektiv och ur de två 

olika pedagogiska grundsynerna som är Reggio Emilia- respektive Montessori. 

Fortsättningsvis presenteras syn på lek och lärande utifrån de väsentligaste styrdokumenten 

som är läroplanen och skolverkets allmänna råd.  

 

2.1 Historisk bakgrund – synen på leken 

Redan under antiken uppfattade filosofer som Platon och Aristoteles leken som något mindre 

nödvändigt eftersom de ansåg att leken inte berörde livets seriösa sidor. Platon hävdade att lek 

och kunskap inte hade någon särskilt samband med varandra. Dessutom ansåg han att leken 

inte stämmer överens med verkligheten och att detta kan vilseleda barnet (Hangaard 

Rasmussen 1993, s. 9). Aristoteles betraktade leken som att den inte hade någon uppenbar 

nytta samt att leken inte är ett verktyg för lärandet. Istället ansåg han att om uppfostraren 

lägger in moment av undervisning och arbete i leken skulle det ge mer nytta för lärandet 

(ibid.). 

Under medeltiden började det ske en förändring gällande synen på leken genom att leken 

började betraktas med andra ”glasögon”. Inom samhället och familjer började de vuxna att 

leka med barnen under festligheter. De populära lekar som lektes var till exempel att rulla 

tunnband, gå på styltor och spela kägelspel (Hangaard Rasmussen 1993, s. 9f). Lekarna de 

lekte gick oftast ut på att förlöjliga motspelaren eller vinna i kamp. Lekarna mellan bönderna, 

adeln och prästen skiljde sig i sitt innehåll i meningen att bönderna klädde ut sig till adel och 

präst för att göra allmänt narr av dem. Medan adeln och prästerna hade sina egna lekar, då de 

höll olika turneringar där riddare fick kämpa mot varandra. Dessa lekar lekte de med hjälp av 

olika leksaker som exempelvis: svärd, lansar och pilbågar (Hangaard Rasmussen 1993, s. 10). 

Lekar som adeln och prästerna ansåg som stökiga, skrattretande och störande tillät de inte att 

lekas. Dessa lekar som ansågs som dåliga lekar lektes oftast av bönderna. På den tiden 

betraktades leken ur två olika syner, antingen fanns det ”bra” eller ”dåliga” lekar. De ”bra” 

lekarna lektes av adeln och prästerna och de ”dåliga” lekarna lektes av bönderna (ibid.).  När 

det gäller sådant synsätt på lekens kvalitet råder denna fördelning även i dagens samhälle.  
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Lekar som har influerats av media betraktas som dåliga, aggressiva och understimulerande 

medan lekar som barn själva skapar utifrån sin egen fantasi betraktas som utvecklande och 

eftersträvande aktiviteter. 

Vid industrisamhällets början under 1600- och 1700- talet förändrades synen på leken. Leken 

började bedömas som något viktigt och givande för industrisamhällets tillväxt (ibid.). Enda 

dilemmat med det var att leken uppfattades som ett värde endast om den utvecklade 

människans arbetsförmåga (Hangaard Rasmussen 1993, s. 11).  

Idag betraktas leken som Torben Hangaard Rasmussen (1993) uttalar i sin bok att; 

Leken bedöms nu i förhållande till en mer värdefull värld som alla känner till i 

form av arbete, allvar, beslutsamhet och prestationer. Idag anser de flesta att det 

närmast är ett faktum att det råder en motsättning mellan lek och arbete 

(Hangaard Rasmussen 1993, s. 10). 

Hangaard Rasmussen (1993) menar att leken inte ses på ett resultatinriktat sätt till skillnad 

från arbete. I dagens samhälle uppfattas arbete och lek som rivaler i förhållande till varandra 

(Hangaard Rasmussen 1993, s. 10f).  

 

2. 2 Lek och lärande utifrån Reggio Emilias- grundsyn 

Grundaren av den pedagogiska inriktningen som kallas för Reggio Emilia- var 

barnpsykologen och förskoleläraren Loris Malaguzzi. Han var den stora visionären och 

eldsjälen för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia- vars verksamhet grundar sig på ett 

demokratiskt förhållningssätt och gemensam värdegrund (Forssell 2005, s.189). Gällande 

synen på barnet har Malaguzzi framställt tre förenklade bilder av ett barn: ”det sovande och 

fattiga barnet” representerar ett barn som lär sig främst genom att minnas utan någon 

reproducering av sin egen kunskap. Detta barn är passivt i sin natur och äger inte en inre kraft. 

Barnet deltar inte i dialogen och får kunskapen genom den vuxne som kan och vet mer. Den 

andra typen av barnet kallas för ”det vakna men fattiga barnet” som lär sig genom att förstå 

saker. Den här typen av barn har en inre potential men saknar inre motivation för att söka 

kunskap på egen hand och den förblir beroende av den vuxne.  
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Den tredje typen som Malaguzzi benämner är ”det rika barnet” som besitter i sig en 

inneboende kraft och som vill växa, lära, veta och kan skapa sina egna kunskaper på egen 

hand. Med detta menas att det är ett barn med hundra språk, det vill säga ett rikt barn som 

behöver en vuxen att konstruera världen tillsammans med, som kan utmana barnet vidare 

genom dialoger (Forssell 2005, s. 196f). 

Enligt Reggio Emilia- pedagogikens tankegång sker lärandet både inom sociala sammanhang 

men även på individuell nivå.  Kunskap föds i interaktion och främst genom dialoger det vill 

säga barn lär sig av varandra men det är pedagogens ansvar att organisera miljön på det sättet 

att den lockar barnet både till gemensamma lekar men även till självständig lek istället för att 

barnet springer runt utan något mål (Wallin 1996, s.98ff).  

 

2.3 Lek och lärande utifrån Montessorisgrundsyn 

Grundaren av Montessoripedagogiken var den kände antropologen och läkaren Maria 

Montessori vars filosofiska idé bygger på en vision om att samhället och människan skulle 

reformeras i syfte att få bättre livsvillkor och möjligheter. Inom denna tankebana har 

undervisningens (fostrans) betydelse en avgörande roll. Enligt Montessori är barnets 

emotionella, fysiska och sociala utveckling lika viktiga som den intellektuella och därför ska 

pedagoger ha en helhetssyn på barnet, kunskapen och samhället (Forssell 2005, s.149).  

Montessoripedagogiken grundar sig på barnets spontana lust till arbete det vill säga det är en 

uppfattning att barnet har en stark inre kraft och livsvilja som driver barnet att arbeta på sin 

egen utveckling. Denna barnsyn delar även Piaget men han observerade barnet i 

testsituationer medan Montessori utförde observationerna inom särskilda organiserade miljöer 

som är optimala för barnets förutsättningar och behov. Genom sina vetenskapliga studier har 

både Piaget och Montessori kommit fram till att barnet genomgår olika utvecklingsstadier i en 

bestämd tidsföljd från det konkreta (operationella) stadiet till det mer abstrakta (kognitiva) 

stadiet (Hanson 1994, s.15).  

Inom Montessoripedagogiken anses leken som barnets viktigaste aktivitet och det finns inga 

tydliga gränser mellan lek och arbete utan den är flytande (Forssell 2005, s.160). Det som 

kännetecknar Montessoripedagogiken är att den är främst fokuserad på barns psykiska 

utveckling.  
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När det gäller lärandet betonar Montessoripedagogiken betydelsen av barnets självständiga 

arbete. Det är viktigt att barnet som en självständigt individ ska få möjlighet att vara aktiv, 

pröva sig fram och skaffa sig sina egna erfarenheter med hjälp av alla sinnen. Lärarens roll är 

främst att organisera och introducera miljö, material och aktiviteter som är stimulerande för 

barnet men efteråt att hålla sig i bakgrunden i syfte att observera barnets handlingar samtidigt 

som de finns där för barnet vid eventuella behov (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 

1997, s.16).  

 

2.4 Styrdokument – Läroplanen Lpfö 98 – Skolverkets allmänna råd 

Som jag nämnt tidigare har förskolan en läroplan (Lpfö 98) som de arbetar efter och i den 

finns det tydliga mål om förskolans verksamhet. Ett av begreppen som framhävs och betonas i 

Lpfö 98 är leken samt lekens betydelse för utveckling och lärande. Detta går som en röd tråd 

genom hela läroplanen. Enligt läroplanen skall pedagogerna använda sig av leken på ett 

medvetet sätt i sin verksamhet.  

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I 

förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspel med både det enskilda barnet och barngruppen 

(Lärarboken 2007, s. 33). 

Således är det viktigt att pedagogerna skapar en trygg miljö för barnen som stimulerar och 

inspirerar till lek. Genom en aktiv utforskande av sådan omgivning tillägnar sig barnet 

kunskaper och färdigheter med leken som verktyg.  

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999) påpekar att lärandet i förskolan är 

första steget på den utbildning som samhället erbjuder. De understryker även att arbetet i 

förskolan skall sträva mot de mål som anges i läroplanen (Pramling Samuelsson & Sheridan 

1999, s. 33). I läroplanen står det att ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande” 

(Lärarboken 2007, s. 32). Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan går förskolan och 

läroplanen hand i hand för ett livslångt lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s. 

33). Pramling Samuelsson och Sheridan upplyser om att barn lär sig med alla sina sinnen och 

att på så sätt erövrar de omvärlden samtidigt som de är i ett samspel med andra människor.  
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De påpekar även att lek, språk och lärande är avgörande för barnets utveckling. Det är dessa 

faktorer som är väsentliga för livet eftersom barnen försöker i gemensamma aktiviteter skapa 

en mening i syfte att få en helhetsförståelse och kunskap om omvärlden (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 1999, s. 9). Även skolverket poängterar detta och påpekar i ett förslag 

till förtydliganden i läroplan för förskolan att;  

Förskolan ska förena omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för 

hela barnet hela dagen. En trygg och god omsorg är en förutsättning för barns 

välbefinnande samtidigt som omsorgssituationerna i sig har ett pedagogiskt 

innehåll. Barn lär hela tiden och med alla sina sinnen. Det går därför inte att 

skilja ut vissa situationer då utveckling och lärande äger rum. 

(Utbildningsdepartementet 2009-09-30, s. 10). 

 

Även i skolverkets allmänna råd (Kvalitet i förskolan 2005) lyfts lekens betydelse för lärandet 

fram, vars syfte är att förtydliga verksamheten utifrån skollag och läroplan i förskolan. I 

avsnittet Lek och lärandet finns det allmänna råd som de har formulerat på följande vis;  

Leken utgör grunden för barns utvecklig och lärande. Det är därför viktigt att 

personalen;  

 organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och 

material för olika former av lek samt ger dem upplevelser som stimulerar 

fantasin, kreativiteten och förmågan att leka.  

 använder leken som ett medel såväl i arbetet med barngruppen som i 

arbetet med enskilda barns utvecklig och lärande. (Skolverket - Kvalitet i 

förskolan 2005, s. 27). 

Sammanfattningsvis påpekas det i stycket ovan att det är pedagogernas ansvar att vara 

engagerade i barns lek och organisera lärande aktiviteter med utgångspunkt i lek. Vidare är 

det även pedagogernas roll att ordna material som utmanar barns tänkande. Dessutom ska 

pedagogerna regelbunden observera och dokumentera barns lek i syfte att få kunskapen om 

det enskilda barnets utveckling. 
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3. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra ett antal pedagogers 

föreställningar och uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande och utveckling med 

utgångspunkt ur två olika pedagogiska grundsyner: Reggio Emilia- och Montessori. 

 

3.1 Frågeställningar 

 Vilken allmän syn har pedagogerna på lek och lärande utifrån den pedagogiska 

grundsynen enligt informanterna hos Reggio Emilia- respektive Montessori- inriktade 

förskolor? 

 På vilket sätt resonerar de fyra informanterna om den fysiska miljön i förskolan med 

syfte att stimulera barn till lek och lärande? 

 På vilket sätt resonerar dessa fyra informanter kring urval av material i syfte att 

stimulera barn till lek och lärande? 
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4. Teorianknytning 

Detta avsnitt kommer att behandla den teoretiska bakgrund som har varit utgångspunkt för 

min undersökning. Den utgår utifrån två olika inlärningsteorier: det sociokulturella respektive 

det utvecklingspsykologiska perspektivet. Inom dessa två teorier kommer jag att belysa mina 

centrala begrepp: lek och lärandet. Dessa teorier och begrepp kommer att framställas utifrån 

litteraturen i syfte att kunna svara på frågeställningarna. Längre fram i examensarbetet ska 

dessa teorier användas som underlag för analys- och resultatredovisning.  

 

4.1 Den sociokulturella teorin  

En av de viktigaste forskarna inom den sociokulturella teorin är Lev Vygotskij Semënovič 

(1896-1934) som var en rysk pedagog, filosof och språkforskare. Han var verksam under en 

kort tid men var aktiv och produktiv i sitt arbete. (Vygotskij 2005, s. 7).  

 

I förordet av boken Fantasi och kreativitet poängterar Gunilla Lindqvist (2005) att Vygotskijs 

förmåga att utveckla en kulturhistorisk teori kan bero på att han började studera människan i 

förhållande till konst och litteratur. Vygotskij betraktas alltså som en av föregångarna till det 

sociokulturella perspektivet på barnets lärande. Han anser att leken är den viktigaste formen 

för lärandet genom att barnet utvecklar medvetandet om världen med leken som verktyg. 

Dessutom betraktas leken som en synlig produkt av barnets fantasi (Vygotskij 2005, s. 8). När 

barn leker tolkar de världen på det sätt de ser och uppfattar den. Genom en ständig reflektion 

försöker barnen att orientera sig och förstå omvärlden som sedan får på detta sätt kunskap. 

Med detta menas att barn i leken ständigt utvecklar mening och förståelse för omvärldens 

innebörd. Genom aktivt utforskande och ömsesidiga dialoger mellan barn och pedagoger samt 

mellan barnen själva, utvecklas det abstrakta tänkandet hos barnen som är nödvändigt i den 

senare skolundervisningen. Genom leken tar barn del av verkligheten men även överskrider 

verklighetens ramar och kan gå utöver sina aktuella kunskaper och kunnande.  (Carlgren 

1999, s. 63f).   

 

Philip Hwang och Björn Nilsson (2003) kategoriserar Vygotskij som en av pionjärerna inom 

det kognitiva perspektivet. Enligt Vygotskij bygger barnet aktivt upp sin kunskap om världen, 

med betoning på att barnet ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang (Hwang & Nilsson 

2003, s. 48) det vill säga det sociokulturella perspektivet.  
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Under tiden som Vygotskij undervisade i psykologi fick han möjlighet att komma i kontakt 

med barn som hade olika handikapp. Efter detta möte ville han utveckla en övergripande 

metod för att lyfta upp barnets olika kompetenser och förmågor på bästa möjliga sätt. Hans 

sociokulturella teori och sammanlänkande metoder byggdes på den marxistiska psykologin 

som underlag vars fokus var på de sociala interaktionerna mellan olika individer och 

samhällen. Produktionssamhället och mellanmänskliga interaktioner översatte han i sin 

pedagogik som barns samspel med vuxna och till redskap som språk och tänkande (Hwang & 

Nilsson 2003, s. 49).   

 

Vygotskijs teorier och tankar bygger på kultur och socialt umgänge för människors 

intellektuella och emotionella utveckling (Williams 2006, s. 40). Med det kulturella umgänget 

menas att barnets utveckling är fullständigt beroende av vilken kulturell miljö barnet växer 

upp i det vill säga vilka normer, värderingar och attityder som råder i denna miljö. En annan 

viktig aspekt inom det socio- kulturella teorin är att utveckling måste samtidigt betraktas som 

ett resultat av det sociala samspelet mellan vuxna och barn. Detta kan hjälpa människor att 

lära sig hantera problem som skulle kunna uppstå när barn lär sig tolka och hantera sin 

omgivning (Hwang & Nilsson 2003, s. 49).  

Enligt Vygotskij påverkar språk och kultur den kognitiva utvecklingen som han ansåg går 

hand i hand. Vidare menar han att utveckling sker både ”inifrån - och – ut” och ”utifrån - och 

in”. (Hwang & Nilsson 2003, s. 49). Denna process benämns av Vygotskij som 

internalisering. Lillemyr förklarar denna process som att barnet utvecklar tänkande genom 

deltagande i kollektiva sociala aktiviteter. Vidare förklarar Lillemyr att språket från början 

uppstår som ett kommunikationsmedel mellan barnet och vuxna det vill säga att barnet 

erövrar språket inom de sociala aktiviteterna och därefter förvandlas den till en inre 

individuell talsystem.  (Lillemyr 2002, s.147).  

 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen som innebär att den vuxne skall ligga 

endast ett steg före barnet och ge stöd. Eftersom den vuxne eller en äldre kamrat till barnet är 

mer erfaren och har redan ett abstrakt tänkande för strategier och problemlösningar. Vygotskij 

menar att den vuxne skall fungera som ett stöd för att främja barnets inlärning och handleda. 

Med handledning menar han att den vuxen skall väcka barnets intresse genom att ställa frågor 

istället för att ge svar. (Hwang & Nilsson 2003, s. 50). 
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4.2 Den utvecklingspsykologiska teorin  

En av de mest centrala företrädarna för den utvecklingspsykologiska teorin var Jean Piaget 

(1896-1980) som var en schweizisk filosof, psykolog och skaparen av den kognitiva 

inlärningsteorin (Hwang & Nilsson 2003, s. 45). Ordet kognition kommer från latinets 

”cognitio” och syftar till kunskap, tänkande och lärande. Det syftar till processer som händer i 

hjärnan i form av varseblivning, minne, tänkande, inlärning, fantasi och så vidare (ibid.). 

 

Piaget var ursprungligen naturvetare och biolog och detta förklarar hans intresse för 

biologiska strukturer och till vilka funktioner tänkandet tillhör till (Egidius 2001, s. 173).  

 

Piaget var intresserad av utvecklingspsykologi som sedan ledde till ett intresse för 

kunskapsteori och om hur barns kognitiva tänkande utvecklas. Han ville undersöka 

anledningen till skillnader kring varför barn svarade rätt eller fel. Vidare ville han undersöka 

vilka tankeprocesser som ligger till grund för barnets tänkande (Hwang & Nilsson 2003, s. 

45). Efter olika undersökningar kom han fram till att det finns fyra huvudstadier i den 

kognitiva utvecklingen och att tänkande sker i etapper och är relaterade till ålder (Hwang & 

Nilsson 2003, s. 45f). De fyra stadierna som han talar om är: det sensori – motoriska stadiet; 

”Tänkandet är begränsat till handlingsscheman” (0- 2 år), det preoperationella stadiet; 

”Representationer. Intuitivt, men inget logiskt tänkande” (2-6 år), det konkret operationella 

stadiet; ”Systematiskt och logiskt tänkande, men bara i samband med konkreta faktorer” (6- 

12 år) och det formellt operationella stadiet; ”Abstrakt, logiskt tänkande” (12-) (Hwang & 

Nilsson 2003, s. 46f). Dessa stadier kännetecknar och beskriver vilken ”utvecklingsnivå” 

barnet befinner sig i. Denna teori som Piaget skapade utifrån sin forskning, är en intellektuell 

utveckling om hur barnets tänkande ändrar karaktär från födsel, till tonåren och ända fram till 

den vuxna åldern (Hwang & Nilsson 2003, s. 47). 

 

Pia Williams (2006) understryker i sin bok att; 

 

I de få pedagogiska skrifter som Piaget gav ut förespråkar han en 

aktivitetspedagogik, det vill säga han hävdade att lärandet är en aktiv process, 

och att barn och unga erövrar kunskaper och lär sig genom egna handlingar och 

erfarenheter (Williams 2006, s. 37).  
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Williams poängterar även att Piaget fokuserade mer på hur undervisning och inlärning ska ske 

och genomföras än vad som ska läras. Enligt Piaget som Williams påpekar i boken När barn 

lär av varandra är lärarens roll att skapa förutsättningar för utveckling och att stödja barnets 

fantasi och kreativitet samt att ge barnet möjligheter att experimentera och utforska på 

egenhand. Piaget anser att den vuxnes auktoritet är nödvändig särskild när det gäller 

moraliska frågor kring rättvisa. Däremot för att barnet ska utveckla sin inneboende känsla av 

rättvisa bör detta ske i samband med andra barn i samspel (ibid.). 

 

 

4. 3 Vygotskij kontra Piaget 

Den grundläggande skillnaden mellan Vygotskij och Piaget är synen på barnet, språket och 

tänkandet. Enligt Piaget är barnet egocentriskt och med det menar han att barnet föds som en 

individ och därefter formeras som en social person. Han menar även att utvecklingen är för 

största del universell, det vill säga att samtliga barn i världen går igenom samma stadier under 

samma tidpunkt. I det här sammanhanget är det viktigt att nämna att Piaget anser att 

individuell utveckling och utbildning är relativt oberoende av varandra (Hwang & Nilsson 

2003, s. 49f). Däremot anser Vygotskij att barnet i första hand är en social person som 

tillägnar kunskaper och sociala färdigheter både genom informell samt formell undervisning 

tillsammans med erfarna personer (ibid.).   
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5. Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att behandla den forskning som finns om lek och lärande. Följande 

avsnitt kommer också att användas som underlag för analys- och resultatredovisning. 

 

Enligt flera forskare och författare som Birgitta Knutsdotter Olofsson (2008), Ingrid Pramling 

Samuelsson & Sonja Sheridan (1999) och Eli Åm (1986) som har forskat och skrivit kring lek 

finns det en övergripande uppfattning om att det är svårt att beskriva vad lek är (Knutsdotter 

Olofsson 2008, s. 21; Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s. 84; Åm 1986, s. 11).  

Lekforskaren Knutsdotter Olofsson (2008) anser att leken är i sin mening paradoxal. Med 

detta påstående menar hon att lekens betydelse kan variera inom olika stunder men ändå kan 

de båda betydelserna vara sanna därför att det inte finns något rätt eller fel inom lekens ramar 

(Knutsdotter Olofsson 2008, s. 21). Knutsdotter Olofsson (2008) skriver även att leken kan 

vara i en evighet och att tiden ger sig iväg när barn leker (Knutsdotter Olofsson 2008, s. 22). 

Även Peter Gärdenfors (2009) betonar lekens tid, där han skriver om det lilla barnet att leken 

upptar det mesta av barnets tid (Gärdenfors i Jensen & Harvard 2009, s. 44). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) påpekar och understryker att; ”Den pedagogiska 

verksamheten i förskolan skall präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja barns 

utveckling och lärande” (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s. 84). De anser att barn 

utvecklar olika kompetenser genom lek som är viktiga för deras framtida utveckling. I boken 

Lärandets grogrund redogör Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att leken 

respresenterar en lustfylld, frivillig, spontan och symbolisk aktivitet. Dessutom anser de att 

det är själva leken som är viktig inte resultatet (ibid.). Vidare beskriver de leken som en social 

aktivitet. De menar även att om barnet leker ensam, är de inte egentligen ensamma utan de 

leker tillsammans med en ”medaktör” som är fantasin (Pramling Samuelsson & Sheridan 

1999, s. 85). 

Som tidigare nämnts påpekar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att barnet erövrar 

omvärlden tillsammans med andra människor och att leken utvecklar sociala kompetenser 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s. 86). Liknande argumentation återkommer även i 

boken Förskolan – barns första skola! där författaren Siv Benn (2003) påpekar att lärande 

sker i sociala sammanhang.  
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Med anknytning till denna tanke kring barnets inlärning i den sociala arenan fungerar både 

pedagogerna och de övriga barnen som stöd eller inspiration för lärandet (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2003, s. 105). Även i denna bok lägger de tonvikten på läroplanen och 

betonar att förskolan skall ”främja lärandet” (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s. 

106). Benn (2003) citerar från Wendy Lee och Margaret Carr från den engelska boken 

Learner som beskriver barnets växande identitet och lärande; 

 

Att vara en som lär sig innefattar en bild av sig själv som intresserad och 

intressant, någon som engagerar sig, någon som fortsätter trots svårigheter och 

osäkerhet, en kommunikatör, och en samhällsmedlem med rättigheter och 

ansvar (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s. 107).  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan poängterar (1999) även att leken stimulerar fantasi och 

kreativitet och de uttalar från läroplanen att leken är det lustfyllda lärandets olika former som 

stimulerar barnet (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s. 86). De påpekar även att barnets 

fantasi och inlevelseförmåga kan påverka och utveckla lekförmågan mellan barnen. Inom 

lekens ramar tolkar barnen varandras budskap, strategier och lär sig kompromissa. Särskilt 

inom utvecklande lekar med rikt innehåll som bygger på kreativa idéer, kommunikation och 

samarbete lär sig barnet lekkompetensen. Pramling Samuelsson och Sheridan uttrycker att allt 

är möjligt i leken och att det inte finns något som är rätt eller fel inom lekens ramar (ibid.).  

 

5.1 Lek i förskolan 

Annica Löfdahl (2004) som är fil. dr och forskare i pedagogik, forskar om förskolebarns 

utveckling, meningsskapande, aktiviteter, sociala strukturer och pedagogiska miljöer 

(Löfdahl, 2004). I boken Förskolebarns gemensamma lekar beskriver hon att lekforskningen 

förändrades under 1990- talet. Hon sammanfattar även den gamla synen på leken, som är att 

leken är en förnöjsam och onyttig aktivitet som barn har roat sig med. I dagens moderna 

samhälle betraktas lek istället som en aktivitet som används för att ge ”legitimitet” åt lärandet 

i förskolebarns vardag (Löfdahl 2004, s. 40). 

 

Ole Fredrik Lillemyr (2002) är en utbildad lärare och arbetar som högskoledocent. Han har 

bland annat erfarenheter från deltagande i reformarbeten och i skola och förskoleforskning 

(Lillemyr, 2002).  
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I boken Lek – upplevelse – lärande i förskola och skola behandlar även han lek och lärande 

från 1990- talet (ibid.).  

 

Lillemyr (2002) betraktar leken som en brobyggare mellan fenomenet som barnen upplever i 

sin lek och begreppet som de lär sig efteråt (Lillemyr 2002, s. 18). Fortsättningsvis påpekar 

Lillemyr följande tanke idéer kring lärandet och lek;  

[…] upplevelsen är en helt central del av barns lek, särskilt om det är bra, genuin 

lek. Men det är inte självklart att upplevelsen är en central komponent i lärandet, 

särskilt inte i den traditionella synen på lärandet. Det är viktigt att lärande som 

begrepp och fenomen i förskola och skola nu ses i ett vidgat perspektiv och 

aktualiseras i relation till nyare sätt att förhålla sig, både inom forskning och 

praktik. I den bemärkelsen måste upplevelse och engagemang, som är så 

karakteristiskt för leken, få en större plats också i lärandet. (ibid.).  

 

Lillemyr (2002) hävdar att det sker en förändrig både inom forskningen och inom det 

pedagogiska perspektivet där vikten av en genuin upplevelse och engagemang återspeglar och 

påverkar lärandet (ibid.). 

 

 

5.2 Miljön som en helhet 

Betydelsen av miljön och materialet för barns lärande har varit under en lång period förankrad 

i Fröbeltraditionen. Den grundläggande tanken var att förskolan ska fungera som en verkstad 

med utbytet av ett rikt material som ska utnyttjas för kreativa aktiviteter och 

experimenteranden (Johansson & Pramling Samuelsson i Jensen & Harvard 2009, s. 145). 

Forskarna Johansson och Pramling Samuelsson (2009) framställer i boken Leka för att lära – 

utveckling, kognition och kultur om miljöns betydelse som ska vara öppet och stimulerande 

både för lek och lärande. Miljön ska återspegla sammanhang och utmaningar som till exempel 

vid temaarbete. Det är pedagogernas uppgift att arrangera en lekmiljö som är passande vid ett 

aktuellt tema. En lekmiljö ska arrangerats som en helhet och den ska återspegla leken – eller 

temaarbetets innehåll men det är barnen som ger meningen åt detta innehåll (Johansson & 

Pramling Samuelsson i Jensen & Harvard 2009, s. 146f). 
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6. Metod 

Detta avsnitt kommer främst att behandla genom vilka metoder materialet samlats in och 

bearbetats för att besvara frågeställningarna. I avsnittet förklaras urval och genomförandet 

samt hur bearbetningen har gått till. Avsnittet presenterar även de forskningsetiska 

principerna och hur jag har tagit hänsyn till dem i min undersökning. 

 

I detta examensarbete har jag använt mig av kvalitativa datainsamlingsmetoder: intervjuer och 

deltagande observationer. I analysdelen kommer jag att främst behandla resultatet från 

intervjuerna som är min huvudfokus. Materialet från de deltagande observationerna kommer 

jag att använda som bakgrundsmaterial i syfte att stödja eller ifrågasätta det som framhålls i 

intervjuerna.  

 

Syftet med den kvalitativa undersökningen är främst att forskaren får möjlighet att möta 

informanten ansikte mot ansikte som minimerar bortfall, eftersom att det kan ske bortfall 

under kvantitativa undersökningar när informanter låter bli att fylla i vissa frågor på 

frågeformulären. En annan fördel med en kvalitativ undersökning är att forskaren får 

möjlighet att ställa följdfrågor och kan gå på djupet när det behövs. På detta sätt kan 

undersökaren ta reda på informanternas synsätt och uppfattningar mer detaljerat. Enligt Ann 

Kristin Larsen (2007) ger detta en helhetsförståelse av ett fenomen, därför har jag valt att 

använda mig av kvalitativ metod (Larsen 2007, s. 26f).     

 

Larsen (2007) beskriver även nackdelarna med en kvalitativ undersökning. Hon anser att det 

inte går att generalisera vid kvalitativa undersökningar. En annan nackdel är att den 

kvalitativa undersökningen är mer tidskrävande än den kvantitativa och med det menar hon att 

det kan ta längre tid att behandla materialet. Med anledning av detta har jag valt att 

sammanfatta intervjuerna istället för att transkribera dem. Däremot citaten som används i 

analys- och resultatdelen har jag transkriberat ordagrant direkt ifrån inspelade materialet. 

Under intervjuerna valde jag både att anteckna och använda mig från en diktafon för att ingen 

information av pedagogerna skulle gå till spillo (ibid.).  

 

Det grundläggande målet med kvalitativ datainsamling är att ordna fram ett relevant material 

för att kunna omvandla det till kunskap som i sin tur leder fram till att frågeställningarna 

besvaras. Larsen (2007) benämner denna information för empiriska data.  
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Dessa kan samlas från olika typer av källor. Grunden för mitt analytiska arbete ska vara 

empiriska data som omfattar både primär- och sekundärdata. Vidare förklarar Larsen (2007)  

att primärdata är forskarens eget insamlade material med olika metoder som i det här fallet är 

intervjuer och deltagande observationer. Sekundärdata innebär forskningsdata som andra 

forskare har utfört som finns tillgängliga i böcker, rapporter och avhandlingar som jag 

använder mig av i tidigare forskningen kring det valda ämnet (Larsen 2007, s. 45). 

 

Under arbetets gång utfördes fyra standardiserade intervjuer med verksamma pedagoger i två 

olika förskolor med två olika pedagogiska grundsyner i syfte att besvara frågeställningarna. 

Larsen (2007) förklarar att standardiserade intervjuer liknar i största grad med strukturerade 

intervjuer där frågorna är bestämda i förväg med en bestämd ordningsföljd där alla 

informanter får samma frågor. Den enda skillnaden är att det inte finns färdiga svarsalternativ 

(Larsen 2007, s. 46).  

 

I boken Metod helt enkelt hänvisar Larsen till Løken och Søbstad som i sin tur förklarar att en 

observation är detaljerad iakttagelse av en eller flera händelser som vi antecknar för hand eller 

efteråt (Løken och Søbstad i Larsen 2007, s. 89). Vidare sammanfattar Larsen (2007) från 

kapitlet av Johannesen & Tufte att ”Observation handlar om att vi finns i en situation som är 

relevant för studien och registrerar iakttagelser som utgår från sinnesintryck” (ibid.).  

 

Observationerna gjordes efter ett protokoll som författaren Spradley (2004) har framställt i 

boken Etnografi i klassrummet i syfte att få ett rikt och relevant material (Spradley i Kullberg 

2004, s. 104). Protokollet innehåller följande kategorier: 

 Rum: den fysiska platsen 

 Aktör: de inbegripna personerna  

 Aktivitet: en uppsättning relaterade handlingar personerna utför 

 Objekt: de fysiska ting som föreligger 

 Handling: enstaka handlingar som personerna utför 

 Händelse: en uppsättning relaterade aktiviteter som personer utför 

 Tid: de följder som inträffar över tiden 

 Mål: de som personer försöker uppnå 

 Känsla: de känslor som upplevs och uttrycks (ibid.).  
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Jag har använt mig av passiv deltagande observation med avsikten att undervisningen inte 

skulle påverkas av min närvaro och att rikta koncentrationen på de händelserna som förekom 

under verksamheten. Observationerna genomfördes efter varje intervju under 30- 45 minuter.  

 

6.1 Urval 

I denna undersökning har jag använt mig av icke-sannolikhetsurval med anledningen för att 

komma fram till det mesta möjliga sannolika kunskapen inom ett område som är relevant för 

undersökningen. Larsen (2007) hävdar att denna typ av urval är mer passande för kvalitativa 

metoder (Larsen 2007, s.77). Både de intervjuade pedagogerna och de deltagande 

observationerna på förskolorna valdes efter det ”godtyckliga urvalet”. Larsen (2007) 

definierar detta urval som att forskaren utför det enligt sin egen bedömning och kriterier 

(ibid.). I mitt fall handlar det om att uppdelningen av informanterna var bestämd redan innan 

för att kunna passa in med mitt syfte och frågeställningar som undersöker Reggio Emilia 

respektive Montessori. Anledningen till att jag har valt just den här typen av indelningen på 

pedagogerna är att den ska vara i enlighet med mitt syfte för att kunna se tydligt eventuella 

likheter och skillnader i deras synsätt. 

Sammanlagt ingick det i undersökningen fyra intervjuer och fyra observationer som 

genomfördes i de två förskolorna. Under mina fyradagarsvistelser i de valda förskolorna 

började jag alltid med intervjuerna på morgonpasset och därefter fram till lunch genomfördes 

observationerna.   

 

6.2 Forskningsetiska principer  

I detta stycke redovisas de forskningsetiska principerna och hur jag har tagit hänsyn till dessa 

i min undersökning. Forskningsetiska principerna är det grundläggande individskyddskravet, 

kravet delas in i fyra huvudkrav som består av;  

 

Informationskravet, vilket innebär att informanterna i undersökningen ska informeras om 

undersökningens syfte samt på vilket sätt undersökaren kommer att gå tillväga. Dessutom är 

undersökaren tvungen att informera om att det insamlade materialet enbart kommer att 

användas för den undersökning som anges (Vetenskapsrådet 2002, s. 7).  
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Vid den första kontakten med informanterna via telefon informerade jag om mitt syfte och 

frågade om de var intresserade av att delta i min undersökning. Därefter skickade jag ett 

informationsbrev via mail (se bilaga 1) till dem som var intresserade med ytterligare ingående 

information om undersökningsarbetet.   

 

Samtyckekravet, vilket innebär att informanternas samtycke ska inhämtas och att de är med 

av fri vilja. Den medverkande har rätt att bestämma på egen hand när de vill avsluta och hur 

länge deltagandet skall vara (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Redan vid första kontakten som 

skedde via telefon, informerade jag om att både deltagandet och intervjun var frivilligt och att 

samtalet skulle ta mellan en och en och en halv timme. Även i informationsbrevet framgick 

det att deltagandet var frivilligt (se bilaga 1).       

 

Konfidentalitetskravet, vilket innebär att vi som undersökare ansvarar för informanternas 

anonymitet det vill säga att deras identiteter inte går att känna igen samt att allt material 

skyddas från andra (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). I informationsbrevet (se bilaga 1) 

förklarade jag för deltagarna att jag ska använda fiktiva namn på både pedagogerna och 

förskolan. Dessutom är det endast jag som ska ta del av detta inspelade material. När 

undersökningen är klar och uppsatsen är godkänd, kommer allt insamlat material att förstöras.  

 

Nyttjandekravet, vilket innebär att material som har samlats in endast får användas i denna 

specifika undersökning som har angivits och kommit överens om innan (Vetenskapsrådet 

2002, s. 14). I informationsbrevet som jag skickade ut angav jag att det insamlade materialet 

endast kommer att användas i denna undersökning.    

 

 

 

 

 



19 

 

7. Analys- och resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa och analysera mina resultat från intervjuerna. Avsikten 

med examensarbetet är att få en fördjupad syn på vad de intervjuade pedagogerna anser om 

leken och vilken betydelse den har för barns lärande i förskolan. Resultaten från de fyra 

intervjuerna kommer att sammanföras med observationerna som stöd till intervjuerna. Det 

empiriska materialet kommer att knytas till litteraturen i syfte att få en klarare bild av 

huvudfrågan samt frågeställningarna. I vidare bemärkelse kommer jag även att koppla 

materialet till mina teoretiska begrepp som påverkar synen på barnet, leken och lärandet.  

I detta avsnitt har intervjupersonerna tilldelats fiktiva namn: Anna och Berit för personerna 

från Reggio Emilia- förskolan och Cissi och Diana från Montessoriförskolan.   

 

7.1 Kort introduktion av informanterna 

Anna som snart är färdigutbildad förskolelärare från Södertörns högskola är 41 år gammal. I 

grunden är hon barnskötare och har jobbat med barn i 23 år. De sista åtta åren har hon jobbat i 

en Reggio Emilia- förskola som hon var med och startade tillsammans med sina chefer. Anna 

har ingen specifik Reggio Emilia- utbildning, men har varit på många föreläsningar om 

Reggio Emilia- och dessutom gått flera olika kurser på Reggio Emilia- institutet, bland annat 

dokumentationskursen. Barnen på hennes avdelning är mellan fyra och fem år och de har 18 

barn på avdelningen samt tre pedagoger. 

Den andra pedagogen som jag intervjuade på samma förskola heter Berit och är 50 år 

gammal. Hon är barnskötare i grunden och började utbilda sig till förskolelärare 1995. Hon 

har jobbat sammanlagt med barnomsorg under 25 år. Hon har gått ytterligare utbildningar 

som handledare, mentor, nätverksledare och diplomerad vägledare utbildningar. Hon har även 

tagit examen på konflikthantering på Södertörns högskola och har gått olika kurser på Reggio 

Emilia- institutet. Slutligen har hon gått en kurs inom lärarlyftet i Uppsala. När den här 

förskolan startades var även Berit med och startade den.  Barnen på hennes avdelning är 

mellan ett och två och ett halvt år och de har 14 barn samt tre pedagoger.   
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Cissi som jobbar som pedagog på en Montessoriförskola är 33 år gammal. Cissi har en barn- 

och fritidsutbildning från gymnasiet sedan tidigare och hon har jobbat i 13 år inom branschen 

även i förskolor som var Reggio Emilia- inspirerade. Cissi har gått ytterligare en utbildning 

efter att hon började jobba inom Montessoripedagogiken. Det var vid detta tillfälle som hon 

valde att specialisera sig inom Montessoripedagogiken. Utbildningen som hon gick berör 

småbarns Montessoripedagogik och filosofi. Cissi började arbeta inom 

Montessoripedagogiken samt i denna förskola för sex år sedan och fastnade för denna 

pedagogik. Barnen på hennes avdelning är mellan 18 månader och tre år och de har åtta barn 

samt två pedagoger.  

Den andra pedagogen som jag intervjuade på samma förskola heter Diana och hon är 40 år 

gammal. Hon har en Montessorilärareutbildning samt en tidigare förskolelärareutbildning som 

var en försöksutbildning som var Reggio Emilia- inspirerad. Diana har arbetat inom 

branschen i sju år och som Montessorilärare har hon jobbat i ett och ett halvt år. Barnen på 

hennes avdelning är mellan två och ett halvt och sex år och de har 25 barn sammanlagt och 

tolv av dessa barn är sexåringar. Det finns fem till sex pedagoger på avdelning. 

 

7.2 Pedagogernas arbetssätt på Reggio Emilia- respektive Montessori  

Under denna rubrik samt i de kommande två rubrikerna kommer jag att sammanställa och 

analysera de fyra pedagogernas föreställningar kring begreppen lek respektive lärandet.  

I de genomförda intervjuerna berättade båda pedagogerna Anna och Berit från Reggio Emilia- 

att all deras verksamhet utgår från barnets egna intressen. Inspiration för temaarbete plockar 

de från barnens fria lek och detta gör de genom att observera på vilket sätt barnen leker och 

vad de är mest intresserade av. De koncentrar sig på ett visst moment inom den fria leken och 

därefter utvecklar de det på en djupare nivå genom att forska vidare tillsammans med barnen.  

Detta arbetssätt sätter i relation till Vygotskijs tankegångar kring barnets fullständiga 

utveckling som representerar ett resultat av den sociala interaktionen mellan vuxna och barn 

(Hwang & Nilsson 2003, s. 49). Samma tankar delar forskarna Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) som understryker att barnen erövrar omvärlden i samspel med andra 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s. 86). 
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De alla fyra intervjuade pedagogerna talar om att de tar rollen antingen som aktiva lyssnare 

eller som lekare, utforskare eller medforskare. I samband med att det uppstår aggression och 

stökighet i den fria leken berättar de alla fyra pedagoger i intervjun att de tar rollen som 

konflikhanterare. Däremot försöker de i första hand att låta barnen själva reglera uppstående 

missförstånd i syfte att stärka deras självkänsla och beslutsamhet. På det sättet lär barnen sig 

socialt samspel och vad som är rätt och fel enligt pedagogernas synsätt. 

Berit nämnde i intervjun att hon brukar ta rollen även som sidotittare som sitter bredvid 

barnen och försöker att uppmuntra barnen i deras lekar . Detta gör hon genom att sätta ord på 

det som barnen gör och det som händer, för språkutvecklingens skull. Både Anna och Berit 

tror att de fungerar som vägledare särskilt i situationer när barnen tappar koncentrationen och 

när leken börjar urarta. De ger tips och idéer för hur man kan utveckla leken vidare.  

I syfte att främja barns lärande och meningskapande i den fria leken brukar Berit vara 

närvarande, observerande, dokumenterande och uppmärksammande. Både hon och Anna 

lägger även stor vikt i miljöutformandet som ska fungera som en inspirationskälla för barnen. 

Anna betonar vikten av att pedagogen ska vara lyhörd för barnens egna idéer och behov. Hon 

understryker hur viktigt det är att vara närvarande i lekar och lyssna noga för att sedan 

använda detta för att spinna vidare på ett lärande. Vidare berättar Anna att ett av de typiska 

dragen inom Reggio Emilia- är att det finns få planerade aktiviteter och att barnen får stor 

plats för fri lek. Under just denna period när intervjuerna genomfördes är fokus på bygg- och 

konstruktionslekar som barnen är mest intresserade av.  Anna är med när barnen bygger och 

kommer med uppmanande frågor och förslag. Till exempel kommer hon med frågor som: 

”ska vi prova hur högt vi kan bygga utan att det rasar och vad skulle hända sedan då?”. Detta 

exempel utgav hon under intervjun. 

I följande citat förklarar Anna vilka fördelar hon ser med Reggio Emilia- pedagogiken; 

Att den människosyn och barnsyn man har att man ser barnet som den individ 

den är.  Att man tror på barnets kapacitet, att vi tror att barn kan och vi ger dem 

möjligheter och verktyg att kunna lyckas. Vi pratar också om att vi bygger ett 

samhälle och vi är ett samhälle och att vi är barnets röst och deras rättigheter är 

väldigt viktiga.  
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Vi utgår från barnet och deras intressen för att om barn är intresserade det är då 

de lär sig och det är det ultimata. Om de gör något som de vill det är då det sker 

en utveckling. Vi är jättenoga med att allt är frivilligt, vi tvingar aldrig ett barn 

till något. Om barnet inte vill så vill de inte för då lär de sig inte heller. 

Pedagogen Cissi på Montessoriförskolan berättar att hon jobbar genom att observera barnen i 

deras fria sysselsättningar. Anledningen till det är att hon vill ta reda på vilka barnens starka 

förmågor och drivkrafter är. Arbetssättet i Montessoripedagogiken grundar sig på barnens 

sensitiva perioder vilket Cissi påpekar i intervjun. Med det menas att barn är under vissa 

perioder intresserade av bara vissa typer av lekar och att pedagogens roll i första hand är att 

låta dem leka det och att inte avbryta för tidigt. Detta är särskilt viktigt för att barnen ska 

utveckla en långvarande koncentrationsförmåga. Cissi tar upp ett exempel med små barn som 

brukar leka i timmar med vatten genom att hälla och ösa. Vissa pedagoger kan omedvetet 

betrakta detta som en vanlig vattenlek och avbryta för tidigt. Däremot ser Cissi detta som en 

djup lek där koncentrationen är en viktig och nödvändig komponent som barnen har nytta av 

för att bygga upp för senare lärande. Det handlar om en fullständig koncentration och 

inlärning som pågår samt som nämnts tidigare kan detta leda till att barnen utvecklar en 

långvarande koncentration som är nödvändigt till exempel i skolan när de ska lär sig att skriva 

bokstäver.  

Cissi nämner även att de sällan har organiserade gruppaktiviteter utan hon arbetar med att 

fånga upp spontana tillfällen till lek. Det sätter igång lekens magi och ger insikt i om barnen 

är intresserade eller inte vid det här tillfället samt möjlighet att tolka vad barnen egentligen 

behöver. 

I den fria leken brukar inte Cissi vara involverad utan främst sätter hon igång leken och 

därefter backar hon. Hennes argumentation för detta arbetssätt är att hon påstår att den vuxne 

kan förstöra lekens magi eftersom vuxnas fantasi inte är på samma nivå som barnens. Det som 

hon kan göra är att hjälpa de barn som har svårt att komma in i leken genom att visa att hon 

tar en viss plats i leken och att alla har lika värde och rätt. Om Cissi vill komma in i leken så 

har hon en viss taktik. I början brukar hon först observera lekens utveckling och därefter 

beroende på behovet tar hon antingen en passiv eller en aktiv roll. Om leken fortsätter i 

utvecklande spår det vill säga om händelseförloppet går framåt så bestämmer hon sig att 

backa och fortsätta observera. I fall leken spårar ur återkommer hon in i leken igen.  
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Denna strategi beskriver hon i intervjun på följande vis; ”man får helt enkelt observera innan 

– under – och efter leken”. 

Diana som också jobbar på Montessoriförskolan jobbar mycket med den skapande biten som 

är karaktäristisk för pedagogiskt arbete inom Reggio Emilia. Med tanke på hennes 

yrkesbakgrund som var Reggio Emilia- inspirerad har hon valt att införa i sitt arbetssätt både 

av Reggio Emilia- respektive Montessorispedagogiska tankegångar. Hennes avsikt var att 

välja de metoder från båda inriktningarna som hon anser är bra för barnets utveckling. Hon 

introducerar olika typer av material för barnen och ger råd kring användningen. I den 

skapande delen är hon involverad, ger instruktioner, vägleder samt ger råd kring tekniken för 

att barnen ska lyckas. Med det menar hon att pedagogen ska vara som en slags handledare. 

Tillsammans med barnen jobbar hon mycket med färg, lera och andra sorters material. Barnen 

experimenterar med färger samt genom att klippa och klistra. På det sättet får de kunskap om 

enskilda materialets egenskaper samtidigt som de tränar finmotoriken. Genom denna metod 

anser hon att det blir intressant och lustfyllt och på det sättet får barnen in den kunskapen för 

lärandet. Samtidigt försöker hon utveckla barnens inlärningsförmåga genom skapande.  

När det gäller den fria leken anser Diana att om det sker en fullständig koncentration, 

sysselsättning eller engagemang i leken, involverar hon sig inte för då flyter allting på som det 

ska och det sker en positiv utveckling hos barnet. Diana utgår från Maria Montessoris teori 

om att ett arbetspass ska vara minst två timmar för att barnen ska kunna i lugn och ro välja 

något som de vill göra, så länge de vill göra det de önskar och till sist avsluta det hela. Hon 

betonar hur viktigt det är med hela förloppet, den individuella takten och att barnet avslutar 

något. Enligt pedagogen Diana mår barnet bra av detta. 

Sammanfattningsvis understryker de alla fyra pedagogerna den vuxnes roll som en 

inspirerande och lekande förebild. Detta förhållningssätt kan sättas i relation till Vygotskijs 

sociokulturella teori där han benämner den vuxnes roll gällande den proximala 

utvecklingszonen hos barnet. Det är de vuxnas ansvar att ständigt utmana barnets tänkande 

och handlande eftersom de ligger ett steg före barnet. De vuxna fungerar som stöd med sina 

erfarenheter och redan utvecklade abstrakt tänkande för problemlösningar och strategier för 

att främja barnets inlärning.  
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Vygotskij (2003) nämner den vuxnes handledning vars syfte inte är att underlätta för barnet 

utan istället ska den väcka intresse och utmana vidare barnets föreställningsförmågor och 

tänkande genom att ställa frågor istället för att ge svar (Hwang & Nilsson 2003, s. 50). Denna 

tankegång att den vuxne fungerar som stöd och inspiration för lärandet är accepterad inom 

forskningskretsar som författaren Siv Benn (2003) nämner i Johansson och Pramling 

Samuelsson bok (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s. 105). 

Den andra gemensamma tankegång som framkommer från de fyra intervjuerna är vuxnas 

reglerande roll när det uppstår lekar som betraktas störande. I sådana situationer sätter de 

gränser och visar vilka regler, normer och värderingar som gäller i förskolorna. Det är 

pedagogerna som visar för barnen vad som är positivt, rätt och utvecklande och även det som 

betraktas som mindre positivt och fel. Denna typ av pedagogiskt arbetssätt kan knytas till 

Vygotskijs tankar om att barnet ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang som i detta fall 

är förskolorna som institutioner och förmedlare av samhällets normer och värderingar (Hwang 

& Nilsson 2003, s. 48).  

I de två intervjuerna med Montessoripedagogerna framkommer det att deras arbetssätt har 

sina spår i Piagets utvecklingsstadier som i detta fall är den sensori – motoriska stadiet som 

kännetecknas av tänkande som är begränsad till ett visst handlingsschema (Hwang & Nilsson 

2003, s. 46f).  Montessoripedagogerna betonar att detta stadium är särskilt aktuellt hos små 

barn som kan leka en viss lek i timmar och vara koncentrerad på bara den och inte på 

någonting annat. Det sker en fullständig koncentration här och nu och det är viktigt att inte 

avbryta det eller samtidigt belasta barnen med någonting nytt. Det kan störa den tankeprocess 

och senare kan leda till ett koncentrationsproblem vid inlärningen på svårare grad. Forskaren 

Gärdenfors (2009) betonar vikten av att ge det lilla barnet tid för lek (Gärdenfors i Jensen & 

Harvard 2009, s. 44). Även forskaren Knutsdotter Olofsson (2008) håller med och betonar att 

leken kan vara i evigheter och att tiden kan ge sig iväg när barn leker (Knutsdotter Olofsson 

2008, s. 22).  
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7.3 Pedagogernas uppfattningar om vad lek och lärande är samt lekens roll 

i lärandeprocesser  

Alla de intervjuade pedagogerna ger uttryck för åsikten att leken är en oerhört viktigt aktivitet 

och att allt lärande sker genom leken.  

Detta synsätt kan kopplas med Vygotskijs tankegångar om leken som ett av de viktigaste 

verktygen för att tillägna sig kunskaper och färdigheter (Vygotskij 2005, s. 8). Det är i leken 

som barnets inre drivkrafter och intressen visar sig som används senare för lärandet. Ingen av 

de fyra pedagogerna skiljer på lek och lärande utan de anser att det är de två viktigaste 

aktiviteterna som vävs in i varandra. Lek är i grunden barnets lustfyllda aktivitet och det kan 

man utnyttja för lärandets skull för då tar barnen till sig kunskap som lättast. Detta stämmer 

med forskarna Pramling Samuelsson och Sheridans (1999) antaganden att leken är en 

lustfylld, frivilligt, spontan och symboliskt aktivitet (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, 

s. 84).  

Följande stycke beskriver en observation jag gjorde på Reggio Emilia- förskolan som handlar 

om hur lärande kan uppstå spontant i en grupp med barn: En flicka frågar en av pedagogerna; 

”Finns det slott, riktiga slott där prinsessor bor?” Pedagogen svarar; ”Visst finns det riktiga 

slott!”.  

Pedagogen och flickan går bort till datorn och pedagogen visar bilder på 

fantasislott och riktiga slott. Flickan fastnar för fantasislottet och pedagogen 

frågar flickan medan de går tillbaka till bygg- och konstruktionsrummet om 

flickan vill bygga ett fantasislott. Flickan svarar: ”Det blir nog svårt men, det 

ska nog gå, men det ska vara rosa!”. Samtidigt hör två andra flickor dem prata 

och ville vara med och bygga ett slott. Pedagogen skriver ut en bild på ett 

fantasislott och flickorna studerar bilden. Därefter ritar flickorna en egen bild på 

sitt slott och pedagogen hjälper flickorna att skära ut den efter deras ritning från 

en kartong. Flickorna fortsätter arbetet med att blanda färg. De valde att blanda 

röd och vit för att få rosa färg. Det hade de lärt sig tidigare att röd och vit blir 

rosa. När de håller på att blanda färgen kommer en pojke som ser att de håller på 

med något och då vill han också vara med och hjälpa till att bygga. Tornet gör 

de av hushållpappersrullar och toarullar. Därefter dekorerar de tornet med 

paljetter och stenar i olika färger som blått, rosa, gult, lila och grönt.  
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Pojken säger att de måste göra tornet triangelformat högst upp och därefter 

börjar barnen att prova vika papper på olika sätt för att få rätt form och till sist 

lyckas de med det tillsammans. Genom att snurra pappret som en glasstrut samt 

att vända glasstruten så blir det ett spetsigt torn. 

I det här sammanhanget fick jag ta del av att lärande sker i grupp med pedagogen som stöd 

vars uppgift vid detta tillfälle var att introducera och handleda i början. Som det framgår från 

exemplet var utgångspunkten för aktiviteten i barnets eget intresse för slott. Detta intresse var 

start motor för aktiviteten vars syfte var att barnen ska på egen hand med en korrekt 

handledning tillägna sig kunskaper om olika sorters slott samt kunna bearbeta denna kunskap 

på sitt eget sätt. 

I intervjun finner Montessoripedagogerna att leken betraktades traditionellt som barnets eget 

arbete under en lång period. Eftersom ordet ”arbete” har en viss stark framtoning i dagens 

samhälle har denna förskola valt att byta ut ordet arbete mot lek i sin verksamhetsplan både i 

förskolan och i ledningen. Dessutom påpekar pedagogerna att allt barns lärande kretsar kring 

lek.  

Pedagogerna Anna och Berit på Reggio Emilia- förskolan påstår att lek, kreativitet och 

skapande är viktiga komponenter för barns lärande. Båda pedagogerna betonar även vikten av 

användningen av alla de ”hundra språken” som man talar om i Reggio Emilia-, det vill säga 

att alla barns uttryckssätt stimuleras genom olika aktiviteter och att alla deras sinnen får 

utrymme i leken. Till exempel genom fantasi, skapande, dans och så vidare, som på lång sikt 

leder till deras lärande. Detta synsätt kan sättas i relation till Vygotskijs sociokulturella teori 

som definierar leken som en synlig produkt av barnets fantasi och föreställningsförmågor 

(Vygotskij 2005, s. 8). Vidare kan detta kopplas till forskaren Lillemyr (2002) som hävdar att 

leken är som en brobyggare mellan fenomenet och det abstrakta begreppet som underlättar 

lärandet (Lillemyr 2002, s. 18).  

Vidare betonar pedagogerna gruppdynamikens betydelse för lärandet och med det menar de 

att barnets experimenterande och utforskande i grupp utgör utgångspunkten för allt lärande. 

Detta kan förknippas med den sociokulturella teorin som hävdar att individens intellektuella 

utveckling till största grad är beroende av den sociala interaktionen med omgivningen.  
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Det finns likheter även i den utvecklingspsykologiska teorin vars grundare Jean Piaget 

betonar, för barnets fullständiga utveckling måste lärande ske i samband med andra barn i 

samspel (Williams 2006, s. 37).  

 

 

7.4 Synsättet kring miljön som stimulerar lek och lärande samt 

pedagogernas inställningar kring val av material som främjar leken  

Synsättet från de alla fyra pedagoger skiljer sig inte betydligt mycket från varandra när det 

gäller miljön. Både pedagogerna på Reggio Emilia- och Montessoriförskolan uppger i 

intervjun att de anser att miljön är en av de viktigaste faktorerna samt att deras främsta 

grundtanke är att både miljön och materialet ska vara barnvänligt på förskolan. En annan 

gemensam syn bland pedagogerna är att miljön måste vara inspirerande och lockande. De 

anser att miljön ska vara tillgänglig för alla barn för att barnen själva ska kunna ta fram och 

leka när de själva önskar utan att behöva be om hjälp från en vuxen. Pedagogerna både från 

Reggio Emilia- respektive Montessori- betonar även att deras förskolor arbetar och utformar 

sina verksamhetsplaner utifrån läroplanen som betonar vikten av miljön för lek och lärandet i 

förskolan (Lärarboken 2007, s. 33).   

Pedagogernas gemensamma resonemang kring urval av material som främjar leken är bland 

annat att materialet ska stimulera barnen och utmana dem till att leka och utvecklas. Alla de 

intervjuade pedagogerna uppger även att materialet som skall köpas in ska vara lockande, 

attraktivt, roligt, klurigt och spännande. Dessutom ska materialet vara självrättande för att 

barnen ska kunna se på egen hand om de har gjort på ett korrekt eller okorrekt sätt. Istället för 

att barnen ska behöva be en vuxen om hjälp för att han/hon ska konstatera och bekräfta om de 

har gjort rätt eller fel.  

Pedagogen Anna som jobbar i Reggio Emilia- förskolan beskriver i intervjun att de förändrar 

miljön efter vilket tema de jobbar med samt efter barnens behov. Till exempel temat som är 

aktuellt och som de jobbar med under denna termin är bygg- och konstruktion, därför har de 

omvandlat det stora rummet på avdelningen till bygg- och konstruktionsrum. Där leker och 

bygger barnen med olika byggmaterial, bilar och gubbar samt en plats där de fritt får 

möjlighet att skapa.  
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Detta kopplas till Johansson och Pramling Samuelsson (2009) som betonar betydelsen av att 

miljön ska vara öppen och anpassad till olika temaarbete. Det är pedagogernas ansvar att 

organisera miljön på det sättet att den ska återspegla temaarbetets innehåll (Johansson & 

Pramling Samuelsson i Jensen & Harvard 2009, s. 146f). 

Anna beskriver även ateljén som är lika typisk som temaarbetet är för Reggio Emilias- 

grundsyn. Hon betonar vikten med ateljéns tillgång för skapande och lärande då barnen även 

själva kan gå in och skapa fritt utan att be om hjälp av en vuxen. Ateljén är en sorts av 

skapande rum där det finns tillgängligt olika typer av material, färger och utrustning i syfte att 

barnen kan skapa fritt under sina egna villkor. Allt är placerad i barnens ögonhöjd och är 

tillgängligt så att de själva kan plocka fram saker när de vill. Följande citat ger en mer precis 

inblick i Annas tankesätt kring miljön och valet av materialet; 

Vi är väldigt måna om miljön och vi tänker hela tiden på våran miljö. Vi ser 

miljön som en tredje/extra pedagog och genom miljön och materialet kan vi 

styra barnens möjligheter till lek, lärande och delaktighet. Vi tror att om man har 

en bra miljö som vi kallar för en tredje/extra pedagog behöver man inte alltid ta 

in en extra pedagog utan att det räcker med material som fångar barnet och 

stimulerar. […] Vi tittar mycket på material som stimulerar barnen för att 

utmana dom. Vi anser samtidigt att man måste ha ett tänk när man beställer in 

ett material om varför vi väljer det här materialet. […] Det måste vara ett 

genomtänkt material, när man beställer ett material måste man ha en tanke med 

materialet och om vad man vill att det ska fylla för funktion. Vi tänker väldigt 

mycket när vi inhandlar material till exempel att det ska tilltala båda könen samt 

att det ska stimulera till lek och lärande. Märker vi att det inte funkar med vissa 

material och att barnen inte leker med det plockar vi bort det, vi byter ut 

material och även förändrar miljön. 

Även pedagogen Berit poängterar vikten med miljön och valet av material och uttrycker sig 

kring detta ämne på följande vis i intervjun;  

Miljön skapar möjlighet för barnen då de själva kan lära sig på egen hand och de 

får möjlighet att välja och om miljön är fattig kan inte barnen utvecklas. Det 

måste finnas rikt med material för att locka barnet till att leka och utvecklas. 
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Pedagogen Cissi understryker i intervjun med följande citat sin egen syn på temat miljö och 

material; ”Miljön har stor betydelse för lärandet, därför observerar vi miljön också som vi gör 

med barnen så att det stämmer överens”. 

Cissi beskriver även betydelsen om materialet, att det ska vara roligt och härligt att använda 

samt att det ska ge barnen någonting och att barnen ska kunna fundera och tänka när de 

använder materialet. Hon anser att utbudet av material ska vara rikt och att materialet skall 

passa alla och just det enskilda barnet. Hon berättar även att materialet som barnen använder, 

leker och skapar med ska vara ”riktiga saker”. Med det menar hon att dricksglaset som barnet 

leker med ska till exempel vara i riktigt glas och så vidare. Hon menar att om man som 

pedagog erbjuder barnen riktiga föremål kommer de då att använda det med respekt. På detta 

sätt visar pedagogen tillit till barnet och respekt för deras ansvarsförmåga.  

Samtidigt betonar Cissi att allt material ska vara helt och rent för att kunna fullfölja sina 

funktioner på rätt sätt. Till exempel om det är en bit som saknas i ett pussel kan barnet inte 

fullfölja det och då kan inte barnet få sin belöning i att göra det färdigt och se resultatet.   Av 

den orsaken uttrycker sig Cissi kring det Montessoriska- materialet på detta vis; 

Inom småbarnsverksamhet har vi inspirerat den praktiska Montessoriska- 

verksamhetsövningarna men inte av det Montessoriska- materialet. För att de 

små barnen är väldigt impulsiva och vi vill gärna vårda vårt Montessori- 

material. Vi vill inte att det ska lekas sönder. Därför har vi tagit Montessoris- 

tankar till småbarnsavdelningen för att tankarna är viktiga och för att de 

småbarnen inte kan använda Montessori- materialet på rätt sätt.   

Dianas åsikt kring miljöns betydelse och materialets pedagogiska funktion stämmer med 

Annas syn från Reggio Emilia. Anna berättade om att hon ser både miljön och materialet som 

en tredje/extra pedagog och Diana uttrycker och formulerar sina tankar kring det på detta sätt; 

Treenighet; barnet, pedagogen och miljön hänger ihop. Allt som finns ska ha ett 

syfte och vi ska kunna syftet med allt material som finns framme och det är vårt 

jobb att se till att miljön är utformad så att barnen kan göra det de önskar. 
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Som det framgår av pedagogernas inställningar kring materialutbudet och miljöorganisationen 

kan deras tankesätt kopplas med Piagets formuleringar om att den vuxnes roll är att skapa 

förutsättningar för lärande. Pedagogernas gemensamma åsikt är att miljöorganisationen samt 

valet av materialet stämmer överens med barnets intresse.  

Då barnet blir stimulerad och nyfiken att utforska och det är vid dessa tillfällen barnet lär sig 

och utvecklas! Det är pedagogernas främsta ansvar att skapa lärandemiljöer som ger barnet 

möjlighet att utforska och experimentera som främjar deras kreativförmåga och fantasi 

(Williams 2006, s.37). 
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8. Avslutande diskussion  

I detta avslutande avsnittet kommer jag att summera och diskutera jämförelser från de fyra 

pedagogerna när det gäller synen på lek och lärande. Utifrån det sammanställda resultatet från 

intervjuerna kommer jag att dra slutsatser kring likheter och skillnader mellan pedagogernas 

föreställningar kring lek och lärande som jag ämnar ta upp i den här delen av examensarbetet. 

Vidare kommer jag att diskutera pedagogernas egen yrkesbakgrund och på vilket sätt den 

påverkar deras nutida arbetssätt och planering av verksamheten. 

Det som jag har kommit fram till utifrån det empiriska materialet är att det finns mer likheter 

än skillnader när det gäller tankesättet hos pedagogerna. Likheterna består i deras arbetssätt 

som grundar sig på observation av barnet i de olika aktiviteterna som de utför samt inom den 

fria leken. Vidare finns likheter kring deras syn på barnet där de betraktar barnet som en aktiv 

medskapande individ med sina egna intressen. Utgångspunkten i deras arbete är att de fångar 

upp det enskilda barnets intresse i den fria leken men även gruppens. Pedagogerna fångar upp 

olika viktiga moment som sker i den fria leken och därefter använder de detta råmaterial i 

syfte att utveckla vidare ett livslångt lärande och kunskap vars grund ligger i barnets egna 

intressen och behov. Pedagogernas argumentation för detta är att barnet tar till sig kunskap 

lättast om deras intresse är involverat i denna process för att de anser att kunskap hör ihop 

med barnets egna intressen och drivkrafter. Alla fyra pedagogerna är överens om att det 

viktigaste för lärande är leken och att man ska ge tid åt leken samt att det ska finnas 

tillgängligt och rikt material med en genomtänkt miljö som utmanar barnet.  

Enligt min åsikt kan anledningen till att det finns mer likheter än skillnader vara pedagogernas 

yrkesbakgrund särskilt när det gäller de två pedagogerna från Montessoriförskolan. Både 

Cissi och Diana har erfarenheter av att jobba inom Reggio Emilia- förskola. Däremot har 

pedagogen Diana även en Reggio Emilia- utbildning i sin yrkesbakgrund.  Detta kan vara en 

anledning till att båda två har samma grundsyn när det gäller lärande och barnet, men Diana 

inför även den praktiska delen i sitt arbetssätt från Reggio Emilia- särskild med den skapande 

delen såsom aktiviteter inom ateljén och skapande med olika typer av material. 

Den tydligaste skillnaden mellan pedagogernas föreställningar är kring hur lärande sker. 

Enligt Reggio Emilia- pedagogerna sker lärandet oftast i grupp särskilt när det gäller 

temaarbeten som det framgår i tidigare avsnittet om observationen av de fyra barnen som 

bygger ett slott.  
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Reggio Emilia- pedagoger anser att lärande sker mer spontant och lustfyllt när det är flera 

barn involverade. Dessutom sker det i gruppen växling av varierande idéer och lösningar. 

Barnen tar del av varandras tänkande och strategier i syfte att lösa problem. Detta 

framkommer i exemplet med slottet där de tre barnen ville av eget initiativ vara med i 

aktiviteten och lära sig.  

Den andra skillnaden mellan Reggio Emilias- och Montessorispedagoger är att de två första 

pedagoger inför temaarbete i sin verksamhet som de arbetar med medan de andra två 

pedagoger arbetar och utvecklar vidare olika moment som de har lyssnat in från barnens fria 

lekar.  

Sammanfattningsvis är pedagogernas synsätt på lekens betydelse för lärande i en viss mån 

sammankopplad. Detta gäller även för deras arbetssätt att de utgår ifrån liknande ståndpunkter 

som till exempel barnets intresse, fri lek och så vidare. Däremot skiljer sig genomförandet av 

deras arbetssätt åt i denna mening att Reggio Emilia- inför temaarbetet som sträcker sig under 

längre perioder medan Montessori- arbetar med den fria leken.  

 

9. Vidare forskning 

Efter denna genomförda studie skulle det kunna forskas vidare utifrån många andra aspekter. 

När det gäller ämnet lek och lärande så skulle det kunna forskas utifrån ett genusperspektiv. 

Det vill säga om det finns tydliga skillnader mellan pojkar och flickors intresse och förståelse. 

Man kan även analysera och diskutera lärarnas arbetssätt och attityder kring pojkar och flickor 

utifrån genusperspektivet. Vidare kan det genomföras en undersökning kring familjens 

påverkan på barnet och på vilket sätt fostran inom familjen och föräldrarnas utbildningsnivå 

passar ihop med Reggio Emilia- respektive Montessorisgrundsyn på fostran och undervisning. 

Det skulle också vara intressant att forska vidare kring den kulturella påverkan på barnets 

identitet till exempel på vilket sätt samhällets normer och värderingar går ihop med Reggio 

Emilia- och Montessoristraditioner.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

11.1 Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Alev Yildiz och jag går min sista termin på lärarutbildningen för yngre åldrar på 

Södertörns högskola.  Anledningen för att jag har kontaktat er är pga. att jag behöver samla in 

material till min C- uppsats.   

Mitt syfte med undersökningen är att undersöka vad för syn pedagogerna har på lärandet i 

kombination med lek ur den pedagogiska grundsyn som förskolan arbetar utefter. De två olika 

pedagogiska grundsynerna som jag har valt att undersöka är Reggio Emilia respektive 

Montessori inriktade förskolor. 

Detta arbete är en kvalitativ undersökning, då jag kommer att göra två intervjuer med två 

olika pedagoger samt deltagande observationer på båda förskolorna. (Deltagandet är 

frivilligt).  

Vid intervjun kommer jag att använda mig av diktafon för att ingen viktig information från 

pedagogerna ska gå till spillo.  

Eftersom det är pedagogernas tankar, upplevelser och erfarenheter av lärande i kombination 

med lek som jag är intresserade av och inte av vem de är, kommer jag att använda fiktiva 

namn på både pedagogerna och på förskolan. Det är endast jag som gör denna undersökning 

som tar del av det inspelade materialet och när undersökningen är klar och uppsatsen är 

godkänd kommer allt insamlat material att förstöras. Det insamlade materialet kommer endast 

att användas i min undersökning.  

Undrar du/ni över något är det bara att höra av er genom tfn eller mail. 

Alev Yildiz, tel. 08- … …../el. … ….. .., mail: a…_.....@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar Alev Yildiz 
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Bilaga 2 

11.2 Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad för utbildning har du och vart har du utbildat dig? 

 I vilken pedagogisk inriktning har du specialiserat dig? 

 Har du flera olika utbildningar än denna pedagogik? (t.ex. vanlig 

förskollärare utbildning etc.). 

 

3. Hur länge har du arbetet inom branschen? 

 Hur länge har du arbetet i den här förskolan? 

 

4. Hur kommer det sig att du började arbeta med just Montessori/Reggio Emilia – 

pedagogik? 

 Vad var det som fick dig intresserad av det från början?  

 

5. Vilka andra pedagogiska grundsyner/tanketraditioner känner du till? 

 

6. Vad för grundsyn har den här förskolan kring lärande? 

 Vilken grundsyn har denna förskola kring lek? 

 Vilken betydelse har leken för lärandet? 

 

7. Har ni någon verksamhetsidé som ni utgår ifrån förutom läroplanen Lpfö 98? 

 I sådana fall vad? 

 Vad innehåller den? 

 

8. Hur arbetar du som pedagog för barns lärande och meningsskapande? 

 På vilket sätt använder du leken inom det pedagogiska arbetet? 

 Vilka aktiviteter har/gör du med barnen för att gynna deras utveckling?  

 Tycker du att det skapar intresse hos barnen? 
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 Är du involverad i leken?  

 Vilken roll tar du som pedagog i barnens lek? 

 I sådana fall, tar du rollen som konflikthanterare eller lekare, dvs. när 

du som pedagog kommer in i barnens lek med nya idéer?  

 Kan du beskriva dina metoder/tillvägagångssätt om detta? 

 När du tar rollen som lekare brukar du vara aktiv eller passiv ledare 

med leken? 

 

9. Hur ser en vanlig dag ut här på din avdelning? Kan du berätta? 

 Vad leker barnen egentligt? 

 

10. Enligt er opinion/åsikt – vad lär sig barnen genom olika typer av lekar? 

 Vilka miljöer utnyttjar samt vilken miljö tycker barnen mest om att 

vara i och leka? 

 Varför tror du det? 

 På vilket sätt är miljön viktig för barns lärande, ur en pedagogisk syn? 

 Hur tänker du kring urval av leksaker? 

 Hur tänker du kring urval av material? 

 Är miljön barnvänlig och har barnen tillgång till att arbeta eller leka 

med material utan at be om hjälp? 

 Vilken är er pedagogiska tanke bakom val av material och föremål som 

stimulerar barns lek och lärande? 

 Vad för material/föremål använder samt föredrar barnen i din 

avdelning, för att leka? 

 Vilken roll spelar valet av material för lärandet? 

 

11. Vilka fördelar ser du med Montessori/Reggio Emilia pedagogiken? 

 Vilka nackdelar ser du?  

 Finns det särskilda för – nackdelar när det gäller möjligheten att 

använda lek som ett pedagogiskt redskap? 

 

12. Finns det någonting annat du vill tillägga? 


