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Abstract 

 

I have in my thesis investigated how pre-class classes works with preparing children for 

school from without play through observations on municipal schools and pre-class classes 

with pedagogy connected to Waldorf. I have also had conversations with the educators and 

through these conversations seen how they look upon their own area of work regarding play 

and where they lay their focus, what ideas they have about play and how they work play with 

a purpose to prepare them for school.  

My collected empirics was analyzed from without my chosen theory and previous research 

and through analyze of the observations and conversations I’ve been able to see if the 

educators look upon their area of work answers the  

I have clearly seen both comparisons and differences between the different pre-class classes. 

Comparisons such as the educators are united in having the child in center which I understood 

from their knowledge shown during our conversations. But that the road to knowledge was 

focused with differences. Here the municipal pre-class classes focused on knowledge as a 

product using textbooks while pre-class classes connected to Waldorf was focused on the 

process leading up to knowledge through socializing the children through free play. 
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Sammanfattning 

 

Jag har i min uppsats undersökt hur förskoleklassens verksamhet jobbar skolförberedande 

utifrån lek genom observationer av förskoleklasser på kommunala skolor och Waldorfskolor. 

Jag har också samtalat med pedagoger i dessa förskoleklasser och genom dessa samtal med 

pedagogerna kommit fram till hur de ser på sin verksamhet gällande lek och vart de lägger sin 

fokus, vilka föreställningar de har om lek och hur de använder sig av denna i 

skolförberedande syfte.  

Min insamlade empiri analyserades utifrån vald teori och tidigare forskning. Genom analys av 

observationerna har jag kunnat se om pedagogernas syn på sin verksamhet besvarat de 

frågeställningar jag har. 

Jag kunde här tydligt så både likheter och skillnader mellan de olika förskoleklassernas 

verksamheter. Likheter så som att pedagogerna i förskoleklasserna är ense om att barnen står i 

fokus vilket man förstår av deras pedagogiska kunskap som kom fram under våra samtal. Men 

jag upptäckte också att vägen till kunskap låg på olika fokus där kommunala skolan 

fokuserade på kunskapen som sådan, med formella arbetspass i läroböcker medan 

förskoleklasser med Waldorfpedagogik var mer intresserade att få igång processer som leder 

till kunskap hos barnen genom att socialisera barnen genom fri lek. 
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1 Inledning 

Förskoleklassen är för många barn dörren in i skolan. I förskoleklassens verksamhet ska man 

jobba skolförberedande utifrån pedagogernas tolkningar av läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11 (Skolverket 2011). Samtidigt kan den 

skolförberedande verksamheten både präglas av lekfullt lärande och av kravfullt 

kunskapsintag. Det finns med andra ord olika sätt att lägga upp verksamheten i 

förskoleklassen. Synen på verksamheten utgår från den skolkultur som redan finns på skolan 

vilket tillsammans med pedagogernas utbildning och deras egen syn på sin verksamhet 

präglar vilken riktning verksamheten tar (Ackesjö & Persson 2010). Pedagogerna har med 

andra ord en viktig uppgift att stimulera barnens kunskapslust och få den att fortsätta 

utvecklas. Denna kunskapslust kan nås på flera olika sätt beroende på hur pedagogerna ser på 

relationen mellan lärande och lek och hur man väljer att organisera det skolförberedande 

arbetet inom förskoleklassen.  

Som fritidshemslärare från förskoleklass upp till åk 6, är mitt uppdrag enligt LGR11 

(Skolverket 2011) att stärka barnens självförtroende både som individer och som grupp. Jag 

ska också uppmuntra barnen att samarbeta i lekar och aktiviteter. Om barnen hamnar i 

konflikt ska jag lära dem hantera konflikten, känna empati och respekt för de andra. En 

central del av mitt uppdrag är att som pedagog vara ett stöd för barnen i deras sociala 

utveckling och vägleda dem i deras möten med sig själva och med andra människor. Som en 

del av detta uppdrag ska jag inspirera och uppmuntra barnen till egna lekar och aktiviteter, 

med målet att barnen själva skall ta initiativ till lek och aktivitet (Skolverket 2011). 

Då många moment i förskoleklassen är baserade på lek och lekfullt lärande på grund av dess 

unika plats i utbildningssystemet, så finns det möjligheter för pedagogen att stimulera lusten 

till lärande hos barnen genom just lek. Jag har därför valt att observera förskoleklasser i både 

Waldorfskolor, där leken har en central roll, och kommunala skolor, för att undersöka vilka 

likheter och skillnader som finns i hur pedagogerna lägger upp det skolförberedande arbetet 

utifrån lek.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att få en fördjupad förståelse för pedagogers föreställning om vad 

det kan innebära att arbeta skolförberedande inom förskoleklassen men också se hur 

pedagogerna använder lek i sin verksamhet. Mer specifikt vill jag jämföra hur några 

pedagoger i kommunal skola och Waldorfskola använder sig av leken i förskoleklassen som 

skolförberedande verksamhet. 

 

De frågor jag utgår ifrån är: 

Vilka föreställningar om lek och dess betydelse i verksamhet har pedagogerna? 

Hur använder pedagogerna sig av lek i skolförberedande syfte? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan kommunala skolor och Waldorfskolor när det 

kommer till synen på lekens roll i det skolförberedande arbetet i förskoleklassen? 

2 Bakgrund 

Det finns många namn för de olika verksamheter en sexåring kan gå i beroende på vilken 

omsorg föräldrarna väljer. Jag kommer här att förklara vad en förskoleklass är och dess 

position inom skolsystemet samt gå igenom de av mig valda skolornas (kommunal skola och 

Waldorfskola) läroplaner och deras syn på lek och den skolförberedande verksamheten. 

2.1 Förskoleklassen 

Förskoleklassen infördes som egen skolform 1998 och är tänkt att utgå från en helhetssyn på 

barnet. Den 1 januari 1998 övergick bestämmelserna om förskoleverksamhet och skolomsorg 

till att lyda under skollagen. Alla barn i Sverige har rätt att gå i förskoleklass från och med 

höstterminen det år de fyller sex år. Innan barnet fyller sex år väljer föräldrarna till barnet 

vidare omsorgsform så som sexårsverksamhet, eller förskoleklass, även kallat lekis, nollan 

och så vidare (Skolverket 2011b, Magnusson & Gunnesson 2008). 

Syftet med denna nya reform var att verksamheten i förskolan och grundskolan skulle kunna 

närma sig varandra för att på så sätt förbättra kvalitén i alla verksamheter och övriga 

skolomsorger. Detta genom att kombinera arbetssätten från förskolan och grundskolan 
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(Skolverket 2001). Genom denna integration med skolan ville man också att ett nytt 

pedagogiskt arbetssätt skulle utvecklas. Det gällde gemensamma mål, förhållningssätt och 

arbetsformer där man bland annat ville föra in lek och skapande som arbetssätt in i skolan 

(Skolverket 2001). Meningen var att, till skillnad från förskolan, stimulera barnens lärande 

och utveckling och förbereda dem för skolan med den fortsatta utbildning som kommer. Det 

vill säga lek och skapande ska ingå som väsentliga delar i elevernas kunskapsutveckling 

(Skolverket 2001, 2011b). 

Efter reformen fick Skolverket i uppdrag att under tre år följa utvecklingen av förskoleklassen 

som ny reform. Något som de fann var att förskoleklassens rum inte alltid är en självklar plats 

för lek och skapande samt att den sällan är skapad för en sexårings rörelsebehov (Skolverket 

2001). Skolverket ansåg också att det fanns risk för att förskolekulturen som omsorgskultur 

skulle gå förlorad i den väl etablerade skolkulturen och istället bli en undervisningskultur, 

men att det även fanns områden där förskoleklassens idéer kommit framåt så som samverkan 

mellan olika klasser inom skolan (Skolverket 2001). 

2.2 Lekens roll för lärande 

Lek är ett begrepp som är väldigt stort och innehåller många aspekter. Johan Huizinga 

beskriver i sin bok Homo Ludens – den lekande människan (2004) hur leken är något 

grundläggande i den mänskliga naturen och att lek inte är specifik för människan utan även 

finns hos djuren. Han såg leken som en form av aktivitet, som en meningsfull och social 

aktivitet. Han menade även att i vår kultur så står leken till motsats mot det allvarliga. Lek är 

en frivillig handling utan mål som följs av en känsla av spänning, glädje och medvetenheten 

om att det är något annorlunda än det vardagliga livet (Huizinga 2004). 

Vygotskij såg på lek som barnens sätt att reproducera och lära sig det sociala livet. Han ansåg 

att leken var ett skapande som inbegriper ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt istället för 

ett instrumentellt (Lindqvist 1996). Leken är barnets viktigaste uttrycksform för att utveckla 

sitt medvetande om världen enligt Vygotskij, (Strandberg 2006, Lindqvist 1996, Smidt 2010, 

Hägglund 1989), men han såg också tanke, vilja och känsla som den viktigaste källan till 

utveckling, vilka i leken inte ligger långt ifrån varandra (Lindqvist 1996). 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) beskriver på likande sätt lek som något 

som inte har någon sammanhängande helhet utan att det är flera delar som hänger samman 

och på så sätt bildar en helhet. De menar att den kultur som barnet skapar genom leken bygger 
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på deras interaktion, på att lära tillsammans och vara delaktig. Med andra ord så lär sig barn 

tillsammans med andra i leken och de lär också varandra. Detta gör de genom att diskutera, 

argumentera och utforska varandras tankar och idéer genom leken (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2003). 

2.3 LGR11 om lek och skolförberedande 

Läroplanen för förskoleklass, grundskola och fritidshem, LGR11 (Skolverket 2011a) är den 

nuvarande läroplan som började gälla höstterminen 2011. Jag har här valt att lyfta fram de 

delar som berör lek samt vad det innebär att förbereda barnen för skolans verksamhet.  

Läroplanen belyser att skolan är och ska vara en social och kulturell mötesplats där barnen 

spenderar majoriteten av sin vardagliga tid tillsammans med andra barn och vuxna 

(Skolverket 2011a s7). De mål som förskoleklassen har är att, i samarbete med hemmen och 

föräldrar, främja barnens allsidiga personliga utveckling. Detta ska leda till att få dem att växa 

till aktiva, kreativa, kompetenta barn som kan känna att de får ta ansvar som individer. Med 

andra ord ska man som pedagog kommunicera med både barnen, deras föräldrar och kollegor 

för att fastställa vart varje barns behov ligger, och därifrån lägga en kreativ personlig 

utveckling. Läroplanen visar tydligt att skapande arbete och lek ska vara väsentliga delar i det 

aktiva lärandet, och detta särskilt under de tidiga skolåren då leken har stor betydelse för att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan som barnen vistas i under dagarna ska även kunna 

erbjuda alla barnen daglig fysisk aktivitet någon gång under skoldagen vilket skulle kunna 

ordnas på exempelvis rastverksamhet eller promenader inom verksamheten (Skolverket 2011a 

s9). 

En annan viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Man ska således 

jobba med barnen på en uppgift från olika perspektiv och med olika verktyg så att det ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och vilja till att pröva egna 

idéer och lösa problem. Detta öppnar upp för barnen att ta initiativ och ansvar samt utveckla 

sin förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra barn (Skolverket 2011a 

s9). Det blir också tydligt i läroplanen, att de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga 

och estetiska aspekterna ska uppmärksammas och barnen ska få chans att uppleva olika 

uttryck för kunskaper och pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva olika känslor. 

Med andra ord ska det finnas möjlighet till estetiska lärprocesser som drama, rytmik, dans, 

musik och bild i verksamheten och att pedagogerna ger förutsättningar för detta (Skolverket 

2011a s9). Alla dessa aspekter ger möjlighet att skapa en harmonisk utveckling som omfattar 
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möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter och 

att barnen skaffar sig en förmåga till eget skapande med guidning av pedagogerna. 

Tillsammans med övrig personal samarbetar pedagogerna för att berika varje barns 

mångsidiga utveckling och lärande och för att stödja deras utveckling och lärande på längre 

sikt (Skolverket 2011a s13). 

Slutligen ska pedagogerna utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, 

utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i 

samarbetet särskilt uppmärksamma barnen som är i behov av särskilt stöd (Skolverket 2011a 

s16). Det står i läroplanen att det är rektorns ansvar att samarbetsformer utvecklas mellan 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande. Parallellt med detta kan samverkan komma till stånd med förskolan för att skapa 

förutsättningar genom att kommunicera mellan kollegor för en samsyn och ett förtroendefullt 

samarbete i verksamheten man arbetar (Skolverket 2011a s19). 

Sammanfattningsvis framgår det av läroplanen att det inom förskoleklassen ska finnas 

möjlighet till personlig, harmonisk och mångsidig utveckling. Tillsammans ska pedagogerna 

stödja barnens utveckling och lärande på längre sikt. Vidare står det att skapande arbete och 

lek ska vara väsentliga delar i det aktiva lärandet, då leken har stor betydelse för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper (Skolverket 2011a). 

2.4 Waldorfpedagogiken och dess läroplan 

Jag kommer här att ge en kort beskrivning av Waldorfpedagogik och dess pedagogiska tankar 

samt att sammanfatta vad Waldorfskolans läroplan – En väg till frihet: målbeskrivning för 

waldorfförskola och waldorfskolans läroplan: åldern 1-19 å r (2007) säger om lek och vad 

det innebär att arbeta skolförberedande. Denna läroplan är en vägledning för Waldorfskolor 

och ska ses som en helhet när man arbetar fram arbetsrutiner, men också som en vägledning 

för Skolverket i samband med tillsyn vid skolor som följer dessa målbeskrivningar (En väg 

till frihet 2007). 

I Waldorfförskolan, upp till sexårsåldern, är målsättningen för verksamheten grundade i att 

barnen ska få vara barn. Att få uppleva harmoni i sin barndom och på minsta möjliga sätt 

påverkas av vuxenvärldens prestationskrav och stress (Forssell 2011). Vidare menar man att 

det i waldorfpedagogiken finns en strävan efter att utveckla hela människan genom tanke, 

känsla och vilja, vilket visar sig i olika aktiviteter i verksamheten (En väg till frihet 2007, 
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Forssell 2011). Detta i likhet med vad Liebendörfer (2013) nämner i boken Waldorfpedagogik 

om hur uppdraget från början, då Waldorfskolor startade upp, var att som pedagog arbeta 

terapeutiskt med sociala färdigheter som en grund för ett aktivt deltagande i samhället. Vidare 

ser man till barnet som en individ, utifrån vad barnet själv är bra på och önskar att få bli. Som 

pedagog blir det därmed viktigt att visa respekt för barnets integritet, något som enligt Sara 

Frödén (2012) kommer till uttryck genom att pedagogerna aldrig direkt talar om för barnen att 

de inte gör det som begärs eller krävs av dem, utan att de indirekt påpekar ett beteende och 

hittar andra sätt för barnen att förstå. Detta innebär att Waldorfpedagogen måste vara flexibel 

och se på sitt arbete som konstnärligt (En väg till frihet 2007). Här nämns också att pedagogen 

har en viktig uppgift att gestalta barnets omgivning både rumsligt och materiellt som 

känslomässigt, så att barnen kan lockas till att leka socialt och med sin fantasi. Pedagogen ska 

visa sig som den goda förebilden och skapa en lugn atmosfär med rytm och glädje nämner 

Liebendörfer (2013). Vidare i En väg till frihet (2007) står det att det är i leken som barnen 

har de bästa möjligheterna att utveckla sina grundläggande kunskaper, vilka är nödvändiga för 

att bygga på sin självuppfattning och sociala förmåga som är viktiga i skolförberedande syfte. 

Som pedagoger behöver man också enligt Waldorfskolans läroplan få varje barn att känna att 

de blir sedda och att de är omtyckta, behövda och accepterade för den de är och utforma en 

mänsklig och materiell trygg omgivning vilket ses som ett av våra grundläggande behov som 

barn (En väg till frihet 2007). Här lyfter man också fram att verksamhetens aktiviteter ska ge 

näring till hela personligheten hos barnen och aldrig enbart ha syfte som inlärning. Denna 

näring kan fås om vi pedagoger blandar in teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete så långt 

som möjligt. Just i det skolförberedande stadiet blir det viktigast att grundlägga kvaliteter som 

gör att kunskapsinhämtande och personlig utveckling kan ske utan stress hos barnen. (En väg 

till frihet 2007, Liebendörfer 2013). 

Då lek är ett centralt begrepp inom Waldorfpedagogiken har jag här skrivit mer specifikt om 

just lek samt hur det skolförberedande arbetet ser ut. 

Enligt En väg till frihet (2007)  är det under människans första sju år som barnet får möjlighet 

att öva sin vilja och barnets erfarenheter blir till kunskap genom lek. Vidare menar man att 

leken under denna tid genomgår en grundläggande förändring hos barnen från att från början 

vara en intuitiv lek till att bli en föreställnings- och konstruktionslek under sex-sjuårsåldern.  

Det framgår även att det är av vikt att de större barnen har en möjlighet att vistas i en trygg 

och välbekant miljö med välbekanta barn och vuxna. Inom waldorfpedagogiken anser man att 

lek under de första skolåren är av största vikt. Att direkt från lekfylld barndomstid börja 
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skolan och tvingas till koncentrerat arbete och tystnad är inte en lätthet. Därför innehåller 

lektionerna under de första skolåren på Waldorfskolorna mycket lek då barnen är ännu under 

de första skolåren i härmningsåldern, något som ofta tas upp (Antroposofi 2014, En väg till 

frihet 2007, Liebendörfer 2013). 

En viktig del i läroplanen är att Waldorfskolans främsta mål att främja elevernas kreativa och 

fria tänkande samtidigt som de har sin utgångspunkt en människosyn som är baserad på 

grundtankar så som att människan utvecklas såväl fysiskt som själsligt och andligt (En väg till 

frihet 2007, Liebendörfer 2013). I förskoleklassen har en förskolepedagog tillsammans med 

medarbetare i likhet med LGR11 (Skolverket 2011) ansvaret för barnen och förbereder barnen 

successivt inför skolstarten i årskurs 1. Mer specifikt nämner läroplanen att det är av vikt att 

fördjupa barnens lek så att de vinner kunskap om världen vilket kan nås genom att pedagogen 

utvecklar leken och rörelsen med barnen och väcka lusten att röra sig till musik och ramsor 

där var och ett av barnen gör från sina förutsättningar och ge dem möjlighet till vila (En väg 

till frihet 2007). 

2.5 Skillnader och likheter mellan läroplanerna 

Vid en jämförelse mellan Lgr11 (Skolverket 2011) och En väg till frihet (2007) framgår att de 

berör liknande aspekter av lek och det skolförberedande arbetet i förskoleklassen men med 

lite olika verksamhetsfokus. Waldorfskolans läroplan har mer fokus på det sociala genom lek 

som grundläggande kunskap medan LGR11 (Skolverket 2011) enbart nämner att lek och 

daglig fysisk aktivitet ska finnas med inom ramen för skoldagen samt att estetiska 

lärprocesser som drama, rytmik, dans, musik och bild också ska finnas i skolans verksamhet, 

dock inte i vilken utsträckning. 

Båda läroplanerna sätter barnet i fokus och de nämner båda att lek och skapande ska 

förekomma i verksamheten. Till skillnad från En väg till frihet (2007) har dock LGR11 

(Skolverket 2011) en tendens att fokusera på produkten, det vill säga kunskapen, snarare än 

på processen. Detta visar sig bland annat genom att man inom Waldorfpedagogiken jobbar 

med exempelvis uttrycket ”från ax till limpa”. Barnen får här förståelse för förädling genom 

aktiviteter och hantverk vart processen till färdig produkt kommer ifrån (Liebendörfer 2013). 

En väg till frihet (2007) bygger på en väl uppbyggd pedagogik där verksamheterna har fått 

utvecklas under lång tid. Waldorfskolans läroplan kommer från den praktiserande 

verksamheten som sådan och är inte grundat på ett politiskt beslut som LGR11 (Skolverket 

2011, Frödén 2012). 
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3. Tidigare forskning 

Jag ska här redogöra för forskning som i likhet med denna studie berör förskoleklassen som 

en brygga i utbildningssystemet mellan förskola och skola, samt olika syn på lärande och hur 

man arbetar skolförberedande. Jag kommer även redogöra för studier som fokuserat på hur 

lekens betydelse kan utveckla barn, och hur miljön kan påverka leken och dess utveckling. 

3.1 Det skolförberedande arbetet i förskoleklassen 

Andersson och Anderberg (2013) har i sin studie undersökt lekens utrymme i förskoleklassen. 

Detta skedde genom observationer och intervjuer och under sitt arbete med studien 

uppmärksammade de att verksamheten i förskoleklassen verkade stå mellan två kulturer – 

förskolans och skolans – och att pedagogerna som arbetade där inte riktigt visste vilket ben de 

skulle stå på.  Detta baserade de på att de förskoleklasser de besökte oftast rymdes i 

klassrumsliknande lokaler som oftast kunde begränsa utrymmet för lek. Vidare undersökte de 

vilken syn på lek pedagogerna i verksamheten hade. De fann här att samtliga pedagoger 

tyckte leken hade stor betydelse, men att begreppet lek skilde sig åt från de intervjuade 

pedagogerna. Där några pedagoger försökte leka sig fram till kunskap medan andra hade 

stillasittande ”arbetspass” som fungerade bäst om barnen fick ”springa av sig” på rasten 

(Andersson & Anderberg 2013). 

En slutsats som Andersson och Anderberg (2013) kom fram till var att förskoleklassen borde 

få tydligare mål, antingen egna eller genom att följa de mål som står i läroplanen för 

förskolan. Däremot ansåg de att det var för tidigt för sexåringar att ägna sig åt de mål som 

finns uppsatta för åk 1-3. 

Framtidsorienterad verksamhet var ett av de begrepp som Ackesjö och Persson (2010) tog 

upp i sin forskning om förskoleklassens utformning. I en framtidsorienterad verksamhet 

fokuserade pedagogen enligt Ackesjö och Persson (2010) på att möta barnen där de befann sig 

och utgick från dess behov. Det fanns inga vuxenstyrda undervisningssituationer utan var 

främst en friare barnstyrd verksamhet som anpassades efter barnen och de situationer som 

uppstod under dagen. Man fokuserade här på trygghetsskapande och att lära sig oskrivna 

regler som kunde vara hur man äter i matsalen, lära sig stå på led eller att ta eget ansvar. Man 

arbetade också med gruppen och dess dynamik genom att försöka arbeta skolförberedande. 

Detta genom att stärka och få samman gruppen genom gemenskap (Ackesjö & Persson 2010).  
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Det andra begrepp som Ackesjö och Persson (2010) använde sig av i sin forskning om 

förskoleklassens utformning var individ- och kunskapsorienterad verksamhet vilket innebar 

att man arbetade skolförberedande med att lära barnen att ta eget ansvar och förbereda barnen. 

Förberedelsen skedde genom att arbeta med olika verktyg för att få dem att beröra den 

informella kunskapen och kunde innebära språklekar, matematiklekar eller veckans bokstav 

genom lek. Ackesjö och Persson (2010) fann att det var pedagogernas egen syn på sin 

verksamhet som präglade om den sågs som framtidsorienterad eller individ- och 

kunskapsorienterad. Även om det fanns moment som innebar språklekar, mattelekar och 

informell undervisning i verksamheten som var vuxenstyrd med under dagen, samt redan 

planerade aktiviteter som kunde liknas vid ett schema, så kunde pedagogens förhållningssätt 

till sin verksamhet ändå vara framtidsorienterad. 

I studien Att vara sex år och gå i förskoleklass (2007) konstaterades Thörner på likande sätt 

att en verksamhet som var individ- och kunskapsorienterad ofta efterliknade skolans 

pedagogiska tradition i utformning. Här fanns whiteboardtavla, bänkar och stolar. Hon 

menade också att leken och skoluppgifterna som gavs konkurrerade med varandra i den 

vuxenstyrda förskoleklassen. I den individ- och kunskapsorienterade verksamheten var dagen 

också ofta uppdelad i lektioner och förutbestämda aktiviteter i en viss ordning. 

De pedagoger inom kommunala förskoleklasser som Magnusson och Gunnesson (2008) 

intervjuade i sin undersökning om pedagogers uppfattning av förskoleklassen, var alla 

överens om att upplägget för dagen skulle vara skolförberedande, barnen skulle tränas på att 

sitta still och ta instruktioner men att detta lärdes ut olika beroende på vilken pedagog de 

intervjuade i deras undersökning. En pedagog menade att det under året i förskoleklassen 

fanns möjligheter att jobba på det sociala hos barnen så att de lärde sig att ta hänsyn och 

umgås med jämnåriga barn. Pedagogen ansåg vidare att den sociala biten var det viktigaste 

som barnen skulle träna på under tiden i förskoleklassen. Samtidigt ansåg pedagogen att 

förskoleklassen la grunden för en positiv utveckling och på så sätt skapade en nyfikenhet för 

allt lärande i framtiden. Två andra pedagoger i samma undersökning påpekade att det var 

mycket som var nytt för barnen och att det således var viktigt att barnen blev trygga med det 

nya innan de började första klass. Viktigt var även att barnen skapade en tilltro till sig själv 

om att de kunde (Magnusson & Gunnesson 2008). Knutsdotter Olofsson (2003) menade att då 

barnen tvingades att prestera var det ”på riktigt” och de riktade sin uppmärksamhet utåt och 

blev självmedvetna. Det blev ett hinder för självförglömmelsen. Vidare beskrev hon att lek 

var motsats till tävling och spel. I dessa drevs krav på prestation upp. Lekar där någon vann 
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och någon eller några förlorade ger oftast trist eftersmak och kunde leda till översittarattityder 

eller känslor av underlägsenhet (Knutsdotter Olofsson 2003). 

Magnusson och Gunnessons (2008) slutsats blev att barnen skulle skolförberedas genom att 

bli trygga i skolans miljö och med barn som ingick i förskoleklassen som grupp, och att 

förskoleklassen skulle lägga den grund som ledde till en positiv utveckling och skapade 

nyfikenhet för allt lärande i framtiden. Viktigt var även att barnen fick självförtroende och 

skapade en tilltro till sig själva menade de (Magnusson & Gunnesson 2008). Många av 

pedagogerna i undersökningen jobbade med olika verktyg för att stimulera läs- och 

skrivinlärningen. Bland annat Bornholmsmodellen1 som sågs som en bra grund och som 

gjorde att barnen blev trygga att arbeta vidare med läs- och skrivinlärningen (Magnusson & 

Gunnesson 2008). En annan av de pedagoger som Magnusson och Gunnesson (2008) 

intervjuade i samband med studien menade att barnen i förskoleklassen skulle tränas på att 

kunna ta instruktioner, sitta still och lyssna och att verksamheten var mer styrd. Pedagogen 

ansåg också att det barn som inte kommit så långt i sin utveckling skulle stimuleras att vilja 

lära. Vidare ansåg hen att barnen skulle kunna räkna upp till tio, känna igen vissa bokstäver 

och kunna skriva sitt namn. Pedagogen menade även att det var viktigt att träna på den sociala 

kompetensen och det sociala samspelet i grupp (Magnusson & Gunnesson 2008). 

Att träna på den sociala kompetensen och det sociala samspelet stämde överens med vad de 

pedagoger som Gardelin (2012) intervjuade i en förskoleklass inom Waldorfskolan sa. I 

hennes studie En insyn i Waldorfskolan – En kvalitativ studie av fyra lärares syn på sin egen 

undervisning (Gardelin 2012) hade en av pedagogerna en annan människosyn som grundar 

sig ur antroposofin, och där utgick man inte ifrån kunskapskrav. Hen tyckte inte att man 

skulle mäta och kontrollera elevers kunskaper som i den kommunala skolan, utan elevers 

olikheter skulle bejakas och därför borde man inte värdera de olika ämnena. Vidare berättade 

en av de andra pedagogerna att man ofta i kommunala skolor skiljde på teoretiska och 

estetiska ämnen som ett led ur att samhället ofta nedvärderar konst (Gardelin 2012). 

Sexåringarna i Sara Frödéns avhandling I föränderliga och slutna rosa rum (2012) hade en 

särskild verksamhet för dessa barn mer inriktad på skolförberedande uppgifter. De fick vissa 

privilegier så som att inte behöva delta i vilan och vara huvudansvariga för vissa vardagliga 

                                                             
1 Bornholmsmodellen kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet 
och gjort dem läsberedda. 
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rutiner så som att diska och hämta mat. De fick även spela flöjt och sy dockor. De hjälpte 

även pedagogerna med enklare uppgifter så som att vika stjärnor (Frödén 2012). 

3.2 Sociala samspelet i skolan 

Magnusson och Gunnesson (2008) fann att det sociala samspelet var viktigt för sociala 

kompetensen eftersom detta fanns som en röd tråd genom studien och om barnen hade tränat 

på det sociala samspelet under uppväxten så hade det blivit en naturlig del av livet. Barnen 

hade på detta sätt fått en trygg grund att stå på inför nya relationer. Vidare kom de fram till att 

det sociala samspelet främst tränades genom leken.  

Thufvesson och Kolodziej hade i sitt arbete När det blir rast så leker vi igen (2010), där de  

undersökte lärares och barns uppfattningar om lek och lärande i en förskoleklass, flera gånger 

under intervjuerna med deras pedagoger fått höra hur viktig pedagogerna tyckte att leken var 

för barnen. De menade att leken var viktig ur många perspektiv, så som samspela och social 

träning tillsammans med andra barn. De var medvetna om att barnen kom från olika förskolor 

och att det kunde ta tid att hitta sin plats i gruppen.  

Pedagogerna som Andersson och Anderberg (2013) intervjuade för att se hur lekens utrymme 

i förskoleklassen såg ut, tyckte att barnen hade mycket att vinna genom att tidigt lära sig att 

samarbeta och se varandra som resurser men även att det var viktigt att de skulle lära sig att 

lita på varandra och ta hjälp av varandra. Här kunde de se en koppling till det som Vygotskij 

menar sker när barn samarbetar i olika situationer, det vill säga att de vidgar sina synsätt och 

hjälper varandra i sin utveckling när det gäller kreativitet och tänkande.  

3.3 Den fria leken och lekens betydelse 

I leken tränades det sociala samspelet, det var samtliga pedagoger som deltog i studien 

Förskoleklassen - det bästa ur två världar eller ett ingenmansland? (Magnusson & 

Gunnesson 2008) överens om. Genom leken såg pedagogerna även andra förmågor som 

tränades, så som fin- och grovmotoriken, kreativitet, turtagning, regler och att ta egna 

initiativ. Andra pedagoger såg möjligheter i att visa hänsyn, respekt och empati (Magnusson 

& Gunnesson 2008, Thufvesson & Kolodziej 2010). 

I Sara Frödéns avhandling (2012) om förskolebarn inom Waldorfskola redovisade hon att det 

avsattes mycket tid till fri lek, då barnens lek sågs som en betydelsefull del av verksamheten. 

Den fria leken var inplanerad under dagen men förekom även spontant. Här sågs den fria 
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leken som ett sätt att arbeta sig in i världen. Ett självarbete de behövde göra för att utvecklas 

som individer. Det underströks också att barnen behövde lugn och ro när de lekte fritt och att 

de vuxna skulle undvika att gå in och störa deras lek (Frödén 2012). 

Andersson och Anderberg (2013) kunde i sin studie om lekens utrymme i förskoleklassen se 

två olika sätt att se på leken; ett där man hade lekfulla arbetspass och ett där man även 

inkluderade fri lek i begreppet lek och har schemalagda pass som hette ”fri lek”. Den fria 

leken betonades här inte i samma utsträckning som de lekfulla arbetspassen. En av 

konsekvenserna av att den fria leken inte fick så stort utrymme i verksamheten var att barnen i 

mindre utsträckning fick utlopp för sin fantasi. Många av deras intervjuade pedagoger tyckte 

att leken hade en betydelse men det fanns olika definitioner med lek. Bland annat fick de fram 

att pedagogerna tyckte att leken hade betydelse för att barnen behövde koppla av vilket de 

gjorde i leken. De tyckte också att leken hade betydelse då bearbetar saker genom leken 

(Andersson & Anderberg 2013). 

Knutsdotter Olofsson skrev i sin bok I lekens värld (2003), som är baserad på hennes tidigare 

forskningsresultat om lek, om begreppet leksignaler som barn kände av väl och som visar om 

leken är på allvar eller på låtsas. Hon förklarade här att denna leksignal krävde social 

kompetens att klara av. Detta för att leken skulle kunna fungera med till exempelvis 

turtagning, samförstånd, och ömsesidighet. Men även tydlighet krävdes av barnen för att de 

skulle känna trygghet med de man leker med. Dessa signaler innefattade även tonen på röster 

man använde och var således inte enbart visuell. Man pratade på ett speciellt sätt med klarare 

och ljusare röster. Man använde ljud så som djurläten och motorljud som oftast var artificiella 

och dramatiskt överdrivna. Även om leken handlade om hot så var pratet mellan barnen 

kamratligt och vänligt enligt Knutsdotter Olofsson (2003).  

Just den fria leken betydde inte att man lämnade barnen själva utan krävde pedagoger som 

skapade en stämning av lugn men som också kunde ge liv till leken och förklara lekspråket 

och de signaler som fanns för de barn som ännu inte förstod eller lärt sig menade hon 

Knutsdotter Olofsson (2003). Vidare menade hon att de vuxna skulle visa respekt för leken 

och inte avbryta denna. Men som vuxen kunde man tillföra till leken genom att vara 

stimulerande för barns lek och då också ge leken nya dimensioner (Knutsdotter Olofsson 

2003). Lek var också barnens sätt att göra omvärlden begriplig då de i sin lek härmade 

menade hon. De funderade och tänkte och bemästrade känslor, samtidigt som de provade sig 

på nya sätt att angripa något de mött, något som även Anderssons och Andersbergs arbete 
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(2013) studie pekade på. Barnen provade olika roller för att få erfara och för att bättre förstå. 

Det handlade om att transformera verkligheten efter det egna behovet. Resultaten Andersson 

och Anderberg (2013) fann, var att den fria leken inte fick så mycket utrymme i 

verksamheten. De såg också att många av lokalerna inte var anpassade för lek. 

Föreställningsförmågan tränades när de lekte genom att skapa rika inre bilder menade 

Knutsdotter Olofsson (2003). Ju tidigare och oftare barn fick erfara detta desto lättare var det 

att senare i livet fortsätta leka, fantisera och skapa. I en lekstimulerande miljö kunde barnen, 

tillsammans med en trygg vuxen, skaffa sig ett redskap med vilken de kunde ta sig an alla 

livets krångligheter och utvidga sina kunskaper och sitt vetande på alla områden (Knutsdotter 

Olofsson 2003). 

3.4 Miljöns betydelse för lekens utveckling 

I Lgr11 (Skolverket 2011 s15) nämns det att skolmiljön ska vara god i det syftet att skapa 

utveckling och lärande och att alla i skolan ska arbeta för att främja elevernas ansvar, vilja och 

inflytande över skolmiljön. Läroplanen poängterar också lärandemiljön och dess betydelse, 

dock inte inredningen i det avseendet att den bör vara estetiskt tilltalande. 

Många av pedagogerna i Andersson och Anderbergs studie (2013) uttryckte att de ansåg att 

inomhusmiljön inte skapade de rätta förutsättningarna för lek och att det var inomhusmiljön 

som styrde verksamheten och inte tvärtom. De fann i sin undersökning att det var 

problematiskt att inom kommunala förskoleklasser skapa en inomhusmiljö som tillgodosåg 

alla de behov som Skolverket (2011) menade är av vikt. Detta resulterade i att pedagogerna 

jobbade mer mot skolans mål än efter förskolans. De märkte att de skolorna som hade större 

lokaler hade lättare för anpassa lokalerna så att de inte såg så klassrumslika ut (Andersson & 

Anderberg 2013). 

En annan pedagog som Gardelin intervjuat i sin studie En insyn i Waldorfskolan (2012), som 

tidigare jobbat inom kommunal skola men som då jobbade inom förskoleklass på en 

Waldorfskola, berättade mycket om skolmiljön och inredningen på skolan hen tidigare jobbat 

på. Hen ansåg att miljön var tråkig och hade fula färger i inredningen. Hen trodde också att 

miljön hade en symbolisk och direkt inverkan på barnen och de som arbetade där. Hen 

kopplade således den fysiska miljön till sina känslor. Gardelin själv kunde erfara att 

skolmiljön i kommunala skolor ofta var torftig och enformig. När hen senare i sitt arbete 

besökte olika waldorfskolor kunde hen se att de hade annorlunda karaktär miljömässigt än 
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kommunala. Här var allt från arkitektur till väggfärger, material och möbler annorlunda. Allt 

var i naturmaterial och färgerna på väggarna var utefter Goethes färglära, som utgår från ett 

regelsystem baserat på färgers psykiska inverkan på människan. Även Frödéns (2012) 

beskrivning av Waldorfförskolan sågs som en hemlik plats där det kunde växa fram en 

gemenskap som var snarlik en familj. Där man kunde utveckla en stark känsla av samhörighet 

som inbjöd till ett visst meningsskapande. Men samtidigt var det de människor som fanns 

närvarande på platsen som gav den dess mening. De upplevde den med sina sinnen så som 

ljud av musik, skratt eller buller. Som doft av nybakt bröd, bivax och blommor. Som 

sinnesintryck av ljusa färger och föremål eller känsla och rörelse – fötter som gick på en mjuk 

matta, en hand som smekte över en glansig yta (Frödén 2012). 

Sammanfattningsvis visade mina val av tidigare forskning i likhet med denna studie att 

förhållningssättet pedagogerna i förskoleklassen hade kunde avgöra hur förskoleklassens 

skolförberedande arbete och upplägg verksamheten sett ut men även hur definitionen av lek 

kunde uttrycka sig (Magnusson & Gunnesson 2008, Ackesjö & Persson 2010, Andersson & 

Anderberg 2013). Detta kunde möjligen bero på förskolans position i utbildningssystemet 

som en brygga mellan två olika kulturer - förskolekulturen och skolkulturen - som gjorde att 

pedagogerna erfar att de saknade tydliga mål i verksamheten som det även visade sig i andra 

studier (Frödén 2012, Andersson & Anderberg 2013). 

Vidare så sågs det sociala samspelet som viktigt för den sociala utvecklingen och detta 

utvecklades främst genom lek som Thufvesson och Kolodziej (2010) samt Magnusson och 

Gunnesson (2008) fann. Här sågs den fria leken som en tillgång enligt några av studierna 

(Knutsdotter Olofsson 2003, Frödén 2012, Andersson & Ackesjö 2013). Dock fann 

Andersson och Ackesjö (2010) och Thörner (2007) att förskoleklassens lokaler och miljön i 

verksamheten var viktig för att leken skulle kunna utvecklas, något som även Gardelin (2012) 

och Frödén (2012) märkte i sina studier. 

4. Teori 

Utifrån studier av tidigare forskning har jag inspirerats av det sociokulturella perspektivet, 

som lägger vikt vid hur barn integrerar med varandra genom samspel och kommunikation 

inom den sociala arena de befinner sig. Det är också utifrån detta perspektiv som jag har valt 

att i huvudsak analysera det insamlade empiriska materialet i studien.  
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4.1 Vygotskij - Det sociala rummet 

Lev Vygotskij betonade leken som en social process (Hägglund 1989). Han menade att alla 

barnens förmågor – intellektuella, emotionella, sociala och existentiella – hade sina rötter i 

sociala relationer (Strandberg 2006). Tillgång till andra människor var något som all 

utveckling snurrade kring och det var detta Vygotskij återkom till hela tiden i det han kallade 

för ”utvecklingens allmänna lag”. Den handlade om att all utveckling kom två gånger, först en 

gång på en social nivå för att sedan återkomma på en individuell nivå (Strandberg 2006). 

– Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera kan göra 

själv (Strandberg 2006 s11). 

Vygotskij såg barnet som en aktiv individ som själv byggde upp sin kunskap om omvärlden 

(Hwang & Nilsson 2003). Språket var betydelsefullt för barnets möjlighet att samspela med 

det. Han menade också att barn inte lekte för att det var lustfyllt, utan som ett sätt att lösa en 

konflikt. Genom lek lärde sig barnen hantera deras relationer, problem och konflikter. Men de 

lärde sig även om roller och utvecklade sin egen identitet och självkänsla (Hwang & Nilsson 

2003). Enligt Vygotskij ledde symbol- och rollekar förskolebarnens mentala utveckling 

framåt och borde vara centrala inslag i det pedagogiska programmet (Stensmo 1994). 

4.2 Vygotskij – Ett nytt sätt att tänka 

Leif Strandberg tog i boken Vygotskij i praktiken (2006) upp något intressant om hur barn 

tänkte när de lärde sig studieteknik. När han hade samtalat om elever så hade han märkt hur 

barn tänkte utifrån den traditionella kognitivistiska psykologin. De hade lärt sig koderna för 

hur denna psykologi fungerade – genom att hålla informationen i huvudet – 

läshuvudtraditionen (Strandberg 2006). Utifrån klassrumssituationer hade de lärt sig att det 

var den som frågade (läraren) som visste svaret och de som svarade (barnen) som inte visste 

svaret på frågan. De visste med sig att grupparbete var något som var kul men inte att det gick 

ut på att hjälpa varandra. De visste också att det egna tänkandet var viktigt men kunde inte 

förstå hur det hängde ihop med just grupparbete. När det gällde klassrummen så visste barnen 

att det var jobbigt att sitta en hel dag i klassrummet men de visste inte att de kunde byta miljö 

eller klassrum. De såg på sina kamrater och hur de förstod saker eller var bra på att lösa 

problem men de visste inte att de kunde, eller som Strandberg skrev, borde fråga om hjälp av 

den som kunde (Strandberg 2006). 
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Vygotskijs pedagogik valde en helt annan väg. Barnen uppmanades till att vara aktiva, att 

hjälpa varandra och dela med sig. De fick hjälp att aktivera sig interaktionellt genom att söka 

upp kamrater. Detta gällde också i leksammanhang där det gällde att fråga om man fick vara 

med och leka. Att man gav barnen modet att möta interaktion och inte förbli passiva 

(Strandberg 2006). 

4.3 Vygotskij om lek 

Enligt Vygotskij skiljde sig leken från andra av barnens aktiviteter på så sätt att vid just lek så 

skapade barnet låtsassituationer. Barnet hade förmåga att skilja det visuella från det 

förnuftsmässiga och meningsfulla, det vill säga förmågan att tänka på saker som inte var 

närvarande eller uppenbara. Barnen använde sig av perception när de tittade på ett föremål 

(Smidt 2010). Leken var en psykologisk process för barnen som uttryckte och gav 

möjligheter. Barnen lärde sig att agera i en tankevärld och hur de kunde vägleda sig själva. De 

använde sig också av symbollek där föremål förvandlades till något annat i leken. Ingen av 

dessa färdigheter var medfödda utan var något som barnet lärde sig genom aktivitet 

(Strandberg 2006). 

Vidare menade Strandberg (2006) att vuxna föreställde sig oftast barnens lek som fri och 

lustfylld, men barnen ställde ofta större krav på sig själva i leken. Det var här som barnen 

utvecklade sin vilja genom sin förmåga att göra medvetna val. Det var viljan som styr leken, 

inte leken som styrde viljan (Strandberg 2006). Med Vygotskijs perspektiv måste barnet lära 

sig lekens metoder. Det vill säga: skapa en fantasivärld, sätta en mening över objektet, sätta 

tänkandet över görandet, att urskilja vissa saker som ska uppmärksammas. Eftersom barnen 

själva styrde över leken kunde de experimentera med att uttrycka känslor så som rädsla, 

vrede, glädje, svartsjuka och andra känslor och på så sätt fick leken ett affektivt element 

(Smidt 2010). 

5. Metod 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Jag har valt att arbeta med min uppsats kvalitativt för att som Bjørndal (2005) beskriver, få en 

mer direkt syn på verkligheten och leta efter sammanhang och strukturer. Men också för att se 

hur förhållandet mellan förskoleklassens skolförberedande arbete och lek ser ut. 
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Undersökningen är explorativ då jag vill undersöka leken genom att samla in material för att 

belysa lekens betydelse för barn i förskoleklass med fokus på leken som skolförberedande 

aktivitet. Med kvalitativ studie menas att observationer och intervjuer genomförs, bearbetas 

och sedan löpande analyseras. En kvalitativ ansats syftar därmed till att skaffa en djupare 

förståelse för ett utvalt fenomen (Patel & Davidsson 2003). 

5.2 Metodologisk ansats 

Jag har valt att använda den empirinära forskningsansatsen etnometodologi för att under 

observationer och genom samtal med pedagoger undersöka barnens lek inom förskoleklassen. 

Med etnometodologi menas att man lägger fokus på vardagskunskap, livsstilar eller en 

specifik kultur. Forskaren verkar i den aktuella miljön och försöker på så sätt bli en del av 

denna kultur. En etnometodologisk forskning syftar inte heller till att få fram ett slutgiltigt 

resultat (Patel & Davidsson 2003). Det man undersöker är de uppfattningar som individen 

stöter på i leken (Hartman 2004). Jag försöker med min etnometodologiska ansats därmed 

bygga upp en bild på förskoleklassen som “kultur”. 

Jag har valt att använda mig av observationer av första ordningen och semistrutkurerade 

samtal med pedagogerna som löpte jämsides med den dagliga verksamheten såväl inomhus 

och utomhus som på lektionerna och rasterna. En observation av första ordningen innebär att 

observatören, ofta en utomstående, håller sig utanför händelseförloppet och har till enda 

uppgift att observera det som sker (Bjørndal 2005). Med semistrukturerade samtal menas att 

man ställer samma frågor till alla man intervjuar, samtidigt som man håller öppet för en viss 

variation. Bjørndal (2005) skriver att frågor som har öppna svarsmöjligheter ger pedagogerna 

chans att svara på samma fråga men på ett personligt sätt. Detta underlättar även analyser för 

mig som intervjuar (Bjørndal 2005), därför har jag valt detta i min studie. Syftet med mitt 

metodval var att se hur och vad barn gör när de leker under dagen, men också att se på vilket 

sätt pedagogerna använder sig av lek i verksamheten och på rasten. Rasterna var de tillfällen 

pedagogerna kom fram och förklarade de aktiviteter jag just observerat och jag antecknade 

deras svar på de frågor jag hade att ställa för att vid senare tillfälle fördjupa mig mer i deras 

svar. I mitt arbete kom även kompletterande intervjuer att ingå för att förtydliga saker i 

efterhand. Detta eftersom svaren på de frågor som jag ställde till pedagogerna i huvudsak är 

baserade på anteckningar från spontana samtal under observationens gång, som ibland 

behövde förtydligas.  
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5.2.1 Pilotstudie 

Innan arbetat påbörjandes valde jag att göra en pilotstudie i en förskoleklass för att lättare 

förstå vart mitt fokus skulle ligga på under senare observationer och på så sätt utforma en 

observationsmall. Jag fick här fram teman som organiserad lek och fri lek genom att 

kategorisera mina iakttagelser under pilotstudien, samt om dessa lekar kunde betraktas ha ett 

syfte. 

Nedan redogör jag för min pilotstudie och det jag kom fram till under denna observation, och 

hur jag tänkte kring samtal med pedagogerna samt hur detta ledde fram till min 

observationsmall och fortsatt metod med mitt arbete. 

Jag började med att ta kontakt med en förskoleklass som jag haft viss kontakt med och 

förklarade att jag ville göra en pilotstudie inför mitt arbete. Jag ville veta hur en observation 

går till och få ett bra förhållningssätt till det jag observerar. Meningen var att jag under 

lunchrasten skulle fråga några pedagoger de frågor jag löst formulerat fram för att kunna 

svara på några av mina frågeställningar. 

Under observationen i verksamheten la jag märke till olika teman som lek, vilket uppenbarade 

sig både som fri lek och som av pedagogerna styrd lek. Jag la också märke till hur jag 

observerade barnen och pedagogernas miljö både inne och ute. Genom min förförståelse som 

snart utbildad fritidslärare kunde jag ana möjliga syften som låg bakom de lekar och övningar 

som pedagogerna använde sig av, men var samtidigt mån om att låta pedagogerna berätta med 

egna ord för att inte föra över mina egna tolkningar på deras utsagor. Under observationen 

ställde även pedagogerna frågor till mig om mina tankar med mitt arbete och detta utvecklade 

sig till givande samtal som jag beslutade skulle få vara metoden för min intervju med 

pedagogerna. Intervjuerna skulle således få löpa som samtal genom de pedagogerna som 

bjudit in mig till observation. Jag hade även möjligheten att ställa frågorna igen då jag dagen 

efter observationen återkom med resultat och frågade pedagogerna om de samtyckte med det 

jag sett under observationen. Denna modell använde jag sedan i mitt fortsatta arbete. 

Det bakomliggande syftet i pedagogernas lekar ledde mig i analysen till begreppet 

skolförberedande som skulle få ligga som ett övergripande teman till de andra teman som 

observerades. Detta tema skulle få ligga som grund och även genomsyra hela arbetet. 
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Jag hade således kommit fram till följande teman och begrepp under min pilotstudie som jag 

kom använda mig av under observationen och sedan arbeta vidare med under resultat och 

analys: 

 

 

 

 

 

 

Det var också i pilotstudien som jag tog beslutet att inte använda mig av inspelning under 

intervjuer med pedagoger, då jag under löpande samtal under observationerna i pilotstudien 

fick svar på mina intervjufrågor. Intervjufrågorna besvarades under dagen under observation 

och var baserad på de anteckningar jag hade med mig från observationen. 

5.2.2 Urval och avgränsningar 

Anledningen till varför jag valde att jämföra kommunal skola med Waldorfskola är för att 

man inom Waldorfpedagogiken lägger stor fokus på just lekens roll i den pedagogiska 

verksamheten, något som jag vill undersöka. Jag har valt två Waldorfskolor där förskoleklass 

är integrerad med skolan, samt två kommunala skolor, även där med integrerad förskoleklass. 

Observationerna och intervjuerna görs i en storstad. De fyra förskoleklasser jag observerat 

kan ge mig en fördjupad förståelse på hur undervisningen kan läggas upp i förskoleklassen 

och vilken roll leken får. Min undersökning kan dock inte ses som generell. En av 

Waldorfförskoleklasserna är en så kallad förberedelseklass för barn som inte tidigare gått 

inom någon Waldorfpedagogisk verksamhet utan kommer från kommunal skola och går 

förskoleklass som ett slags ”introduktionsår” in i Waldorfpedagogiken. 

5.2.3 Tillvägagångssätt 

Jag började med att kontakta rektorer på respektive skola för möjlighet att använda deras 

skola för observation. Bifogat i mailet fanns information till föräldrar som genom veckobrev 

blev varse om att jag under en dag skulle besöka deras skola (se bilaga 1). Godkännandet blev 

således ett negativt godkännande där föräldrar fick möjlighet att kontakta mig om de inte ville 

Skolförberedande Syfte/inget syfte 

Av personal 

organiserad lek 

Av barnen fri lek 

Lek i verksamheten 

Lek fri tid 

Interiör/Exteriör 

Miljö 
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att deras barn skulle vara med i observationen. Beroende på skola fick jag sedan personlig 

kontakt med pedagogen eller genom kansliet meddelad om pedagogernas svar, och det 

bokades in tider för observationer där jag tilldelats en ansvarig pedagog som skulle ingå i 

studien. 

Under observationen satt jag med min utformade observationsmall (se bilaga 2) samt mina 

frågor till pedagogerna (se bilaga 3) som jag under observationens gång antecknade svaren på. 

Fick jag av pedagogen svar på någon av mina frågor skrev jag snabbt ner svaret. Jag fick 

sedan möjlighet att be pedagogen utveckla det som sagts efter verksamhetens slut. Jag fann 

denna metod mer flytande och innehållsrik än om jag suttit ner och spelat in intervjun. 

5.2.4  Bearbetning 

Under analys av insamlad empiri använder jag mig av hermeneutisk ansats. Den 

hermeneutiska ansatsen lägger stor vikt vid hur forskaren tolkar resultatet utifrån egen 

förståelse. Patel och Davidsson (2003) förklarar att hermeneutiken innebär att man tolkar och 

förstår grundbetingelser för människans existens, detta kan ske genom språket, men också 

genom mänskliga handlingar, livsyttringar och spår av dessa (Patel och Davidsson 2003). 

Efter insamlat material från observationer kom jag först att försöka tolka dessa genom att 

koda min empiri in i lämpliga teman som sedan kommer att tas med i kommande resultat och 

analys något som Hartman (2004) ansåg lämpligt. Teman jag använde mig av var; olika slags 

lekar, olika sätt att jobba med lek inom verksamheten, interiör/exteriör samt skolförberedande 

som ett övergripande tema. Dessa teman fanns jag bäst att markera med olika färger för olika 

för att lättare hitta i empirin. 

5.2.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i mina observationer anser jag vara otillräcklig när det kommer till den 

mängd tid jag spenderat i verksamheterna. Det går enligt mig inte att generalisera hur en 

verksamhet fungerar efter att ha varit där bara under en dag. Samtidigt bedömer jag att de 

observationer jag gjort med observationsmall samt semistrukturerade frågor under samtal jag 

använde mig av gav mig tillräcklig empiri för att besvara mina frågeställningar. Även mitt 

urval kan här ha påverkat tillförlitligheten då de förskoleklasser jag observerat är de som 

svarat på min förfrågan om att komma. Mina resultat kunde ha sett annorlunda ut om det varit 

slumpmässigt utvalda förskoleklasser i både Waldorfskola och kommunal skola. Mitt resultat 
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kan alltså ses endast giltigt för de av mig observerade skolorna, något som också går i linje 

med min vetenskapsteoretiska ansats.  

Frågor till pedagogerna har jag inte spelat in utan intervjuerna är baserade på anteckningar 

som fortlöpt under spontana samtal med pedagogerna under observationerna som pågick 

under verksamhetstiden ute. Jag valde denna metod då några föräldrar till de barn som jag 

observerade inte ville att jag spelade in under observationerna och då frågorna till 

pedagogerna svarades på spontant under löpande samtal kom jag att anteckna dessa vilket jag 

fann mer givande. Jag har efteråt haft möjlighet att ställa frågorna igen enskilt med pedagogen 

för att fastställa svarens korrekthet och för att ge dem en chans att utveckla sina svar, vilket 

har ökat tillförlitligheten.  

Analysmässigt så kan materialet ha påverkats på grund av de erfarenheter jag har med mig 

sedan tidigare. Dessa kan färga mitt analytiska arbete med det insamlade materialet.  

En styrka i min studie är dock att jag genomfört en pilotstudie som förberett mig på 

möjligheter och hinder i mitt fortsatta arbete med att samla in empiri.  

5.2.6  Etiska överväganden 

För att få in den etiska aspekten i min undersökning har jag utgått från Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) och dess 

fyra övergripande etikregler. Dessa är informationskravet som innebär att jag ska informera 

de jag ska undersöka, och i detta fall är det barnens föräldrar. Dessa har fått veta om mina 

observationer genom veckobrev (se bilaga 3) som skolorna skickat ut och i vissa fall har 

föräldrarna blivit varse om den pedagog ansvarig på skolan vid hämtning eller lämning av 

barnet i förskoleklassen. Det andra kravet är om syftet med min studie vilket också stod i detta 

veckobrev. Och av föräldrarna måste jag få ett godkännande vilket för mig in på 

samtyckeskravet. Genom veckobrevet blev det således ett negativt godkännande då 

föräldrarna fick höra av sig till pedagogen i förskoleklassen om det var så att de inte ville att 

deras barn skulle observeras. Jag måste få ett godkännande av föräldrarna att få observera 

deras barn och jag måste också enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet också 

informera dem om att barnen i undersökningen kommer vara konfidentiell, det vill säga att 

obehöriga inte kommer att ta del av personuppgifter och att de uppgifter som samlas in under 

undersökningen endast kommer att användas av mig för forskningsändamålet. 
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6. Resultat 

Jag kommer här att utgå ifrån tre olika uppdelningar av mitt empiriska material, där jag låter 

mina observationer och samtalen med pedagogerna väva in i varandra. De tre uppdelningarna 

representerar följande rubriker: Hur pedagogerna använder sig av leken och dess syfte; Den 

skolförberedande grunden; Likheter och skillnader mellan kommunal skola och Waldorfskola. 

Efter varje rubrik följer en analys, då jag fann det mest fruktsamt att placera analysen direkt 

efter resultatpresentationen.  

För att redovisa resultat har jag valt att använda mig av följande beteckningar för att läsaren 

lättare ska kunna följa med i texten och koppla rätt pedagog till rätt förskoleklass (K står för 

kommunal skola och W för Waldorfskola): 

Kommunal förskoleklass K1 - pedagog K1– Jobbat inom grundskola och förskoleklass ca sex 

år med en lärarutbildning i Svenska upp till åk 7. 

Kommunal förskoleklass K2 - pedagog K2 – Förskollärarutbildning tre år. Har jobbat i 

förskola i två år och jobbar nu sitt första år med en förskoleklass. 

Waldorfförskoleklass W3 - pedagog W3 – Tre terminer pedagogik, förskollärarutbildning 

inom Waldorfpedagogik, samt musikpedagogisk utbildning två år. Har jobbat inom skola i ca 

27 år. 

Waldorfförskoleklass W4 - pedagog W4 – Har en utbildning från Tyskland. Den är som 

förskolelärare-, grundlärare- och fritidspedagogutbildning i ett enligt informanten. Har jobbat 

inom skola i drygt 20 år. 

6.1 Hur pedagogerna använder sig av leken och i vilket syfte 

På båda kommunala skolorna var rummen vita och utrustade med whiteboardtavlor, 

bokstäverna i alfabetet och arbetsskåp som innehöll diverse material som pennor, saxar, 

linjaler och ritpapper samt pärmar med lärarnas dokument. 

I förskoleklass K1 fanns det ett mindre rum med soffa för lugnare stunder och på 

övervåningen fanns en lärosal även den med whiteboardtavla samt en bildsal för målning och 

andra estetiska lärprocesser som skulle behöva en stor bildsal.  
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I förskoleklass K2 hade barnen bara två stora rum jämfört med K1, en för varje grupp. Precis 

som på förra skolan så var de utrustade med stora whiteboardtavlor och borden var placerade 

så att de skulle kunna arbeta med pyssel eller läroböcker. Här fanns även en soffa i varje rum. 

I förskoleklass W3 hade de ett stort rum till förfogande. Det var högt till tak och såg enligt 

mig ”hemtrevligt” ut med ljusa färger på gardiner och väggar. Det fanns växter placerade i 

fönstren som barnen hjälpte till att vattna. På en sida av rummet löpte ett långbord med dukar 

och små växter. Rummet var utrustat med skärmar försedda med tyger som kunde skapa små 

rum att leka i. De användes också som avskärmning under vilan men just då så var de lutade 

mot väggen. Förutom långbordet som stod på golvet så var rummet tomt på större möbler. Det 

fanns några bänkar längs den andra kanten och en bokhylla med leksaker. Annars var golvet 

tomt på annat än barn i lek. 

I förskoleklass W4 där den andra Waldorfförskoleklassen spenderade sin tid så var rummet 

mindre men hade ett litet extrarum avsett för fri lek med samma slags leksaker som i första 

förskoleklassen inom Waldorfpedagogiken. Även här var rummet hemtrevligt med ljusa 

färger och med växter och dukar på borden.  

I början på förskoleklass K1, K2 och W4’s dag var barnen styrda till viss del av pedagogerna. 

Detta förklarar de med att det annars blev mycket spring och de ville ha en lugn start på dagen 

både för personal och barn. Barnen hade i förskoleklass K1 tillgång till vissa rum på 

nedervåningen där de fick leka fritt med klossar, lego och dockor. Pedagog K1 i denna 

förskoleklass menade att de skulle ha möjlighet att leka fritt innan samling och på rasterna på 

den del av skolgården som är avsedd för barnen i förskoleklassen. I förskoleklass K2 gick det 

liknande till. Barnen anlände en efter en på morgonen men alla rummen fick användas av 

barnen. Pedagogerna på K2 hade här valt att ge barnen valet att antingen sitta och måla eller 

sitta och pyssla med pärlor. Syftet till detta var enligt pedagog K2 i likhet med syftet på 

förskoleklass K1. Att få barnen att sitta still innan samling och inte få så mycket spring. Detta 

var inte som på förskoleklass W3 där barnen redan var relativ lugna och rummet så stort så de 

hade gott om plats. Pedagogen gick lugnt runt och fixade medan barnen anlände och hen tog 

dem i hand för att hälsa dem välkomna. Men i förskoleklass W4 fick barnen sätta sig ner när 

de anländer och arbeta med sin sittdyna i ull som de skulle brodera. Pedagog W4 förklarade 

att hen ville lära barnen att avsluta ett arbete och hålla en tidsplan samtidigt som de fick öva 

på sin finmotorik. Pedagogen fick här även chans att känna av stämningen hos barnen när de 

anlände. 
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Pedagogerna i de kommunala förskoleklasserna var enligt de samtal jag hade med dem eniga 

om att lek skulle vara lärande. Att barnen lärde sig exempelvis turtagning och rättvisa genom 

sociala sammanhang i leken men att de också lärde sig bokstäver och siffror genom uppgifter 

i de läroböcker som skolan använde sig av. 

Pedagog K1 försökte göra det lekfullt för barnen under arbetet med läroböckerna de använde. 

Hen ville arbeta mycket med lekfulla moment. Arbetsböckerna som de använde innehöll 

pysselliknande uppgifter så som spårning och färgläggning av bokstäver och sortering av 

objekt där ett av objekten inte passade in. Syftet med läroböckerna var enligt pedagog K1 i 

denna förskoleklass inte bara att få barnen språkligt mogna utan var också att få fram att man 

kunde tänka annorlunda då de gemensamt gick igenom uppgiften för att fånga in de som gjort 

annorlunda. Hen menade att ibland tänkte barnen olika och att det gällde att uppmärksamma 

andras tankar och idéer. De lärde sig även här att följa de instruktioner som fanns till varje 

övning. Även språklekar användes med syftet att försöka få barnen att öva sin språkliga 

mognad genom att höra skillnad på långa och korta ord och för att lära sig att avkoda 

bokstäver. Pedagog K1 hade även ett samtal med barnen om en text de läst föregående dag 

om hur ett barn stannat hemma själv och var rädd för monster i garderoben. Samtalet som 

pedagogen förde med barnen hade en existentiell karaktär då pedagogen frågade om det var 

något av barnen som stannat hemma själv under kortare eller längre tid. Barnen fick här en 

chans att ventilera sina tankar om detta tillsammans med de andra barnen och med pedagogen. 

Rasterna var de tider då barnen hade möjlighet att komma ut och pedagogerna stod och 

övervakade skolgården. Pedagog K1 i förskoleklass K1 önskade dock att de hade möjlighet 

att ta med barnen ut i naturen en gång i veckan och ha lektion ute. Att de både hade möjlighet 

att lära sig om naturen, få frisk luft och möjlighet att röra på sig.  

– Jag hade velat vara mer i naturen men grupperna är för stora så det blir 

jobbigt att komma iväg och det finns inte tillräckligt med personal för det. 

(Pedagog K1) 

I förskoleklass K2 arbetade de lite annorlunda. Pedagog K2 tyckte här att barnen skulle röra 

på sig så mycket som möjligt och få chansen att erfara matematik och andra ämnen med 

kroppen och sinnet. Hen hade därför lagt upp sina matematiklektioner med att planera olika 

lekar med matematiska inslag och också använt sig av estetiska lärprocesser med barnen där 

de fått bygga upp en värld bestående av geometriska figurer. Som fördjupning använde hen 

sig av olika lekar. En av lekarna gick ut på att ett barn fick gå ut och resterande barn valde 
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sedan tillsammans med pedagogen ut vilken av de utlagda geometriska figurerna på golvet 

som skulle vara speciell. Det barn som sedan kom in igen skulle ta upp en geometrisk figur 

och beskriva den. Som exempel; en gul triangel. Barnen skulle sedan upprepa det som barnet 

sagt. Om barnet beskrev den speciella figuren skulle barnen säga BUUURRRR! Pedagog K2 

tyckte efter övningen att den var för svår då barnen skrek burr rakt ut innan det andra barnet 

förklarat sin figur, och då leken pågick i 45 minuter syntes barnen bli frustrerade och uttryckte 

sig ogillande när något av de andra barnen förstörde. Även pedagog K2 blev otålig då barnen 

gång på gång enligt hen avbröt. Flera av barnen vågade inte förklara sina figurer fast att de 

med pedagogens hjälp visade sig redan kunna, men inte vågade säga högt. Under övningen 

var det mycket tillrättavisningar och förklaringar angående regler och uppförande hos barnen. 

Efter den långa leken tog pedagog K2 ut barnen för en matematisk lek ute. De skulle här få 

tillverka sina egna geometriska figurer utifrån vad de hittade på skolan och sedan visa 

pedagogen vad för figurer de byggt upp.  

Enligt pedagogen W3 så var lek en process. Att komma från en tanke och gå in i en handling. 

En process som var viktig. Hen förklarade det som följande: 

– De barn som kommer på morgonen och bara blir sittande går det inte så 

bra för. Man måste hjälpa dem lite på traven. Hjälpa dem komma igång. 

Denna handlingskraft de får genom leken är viktigt för allt de kommer göra 

i framtiden. (Waldorfpedagog 3) 

Vid ett tillfälle sprang ett barn glatt ut till en kamrat som just anlänt i kapprummet för att 

berätta att jag var på besök. Barnet i kapprummet blev av okänd anledning rädd och slog till 

det andra barnet som föll baklänges och gick gråtandes tillbaka in i rummet och satte sig 

bredvid mig för tröst. Efter ett tag kom det nyss anlända barnet in i det stora rummet, såg sig 

om och begav sig fram till det gråtande barnet och sa: 

– Du skulle ha berättat med en gång vad det handlade om så jag kunde 

förstå. Jag blev rädd. Förlåt. (Barn 6år) 

Pedagog W4 i förskoleklass W4 där barnen kommit från andra kommunala skolor och ska 

introduceras in i Waldorfpedagogiken menade att leken här var ett sätt för barnen att genom 

strukturerad lekverksamhet få barnen skolförberedda. Dessa barn har svårt att färdigställa 

pyssel, de har svårigheter med att stå i led och ta sig från en punkt till en annan menar 

pedagogen. Hen försökte lösa detta genom att hålla en igenkännande struktur och försökte 
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hålla miljön i rummet lugn men kreativ. Pedagogen försökte också vara ute med dem så ofta 

som möjligt för att som hen beskriver få barn i förskoleklassen att släppa krav de kan ha och 

få en möjlighet att röra på sig. Barnen fick här leka fritt i skogen. Det som de själva spontant 

ägnade sig åt var balansgång, rollekar, samla stenar, klättra i träd bland annat. I 

Waldorfförskoleklass W3 hade barnen fri tillgång till gården och fick gå ut och leka när de 

ville.  

Det sociala i leken lärde dem kommunicera menade pedagog W3. I förskoleklassen där 

pedagogen arbetade fick barnen fritt leka med det som fanns att tillgå. Kaplaklossar, virkade 

remmar, tyger, virkade frukter, och andra leksaker i naturmaterial. Jag såg pedagogen lägga 

fram färgade stavar att bygga mönster med och pärlor i olika färger samt pussel av olika slag 

på långbordet. Pedagogen förklarade att hen placerade ut olika verktyg som barnen själva fick 

välja mellan för att se om de på egen hand kunde få igång processer. Pedagogen i 

förskoleklass W4 nämnde även pyssel som en del av lekverksamheten där barnen fick jobba 

på finmotoriken och lära sig att färdigställa och plocka undan. Men det fanns också danslekar 

genom eurytmin där det övades balans, turtagning, och fokus. Och sånger och flöjtspel som 

pedagogisk styrd lek där barnen fick lära sig gehör, vårda sitt instrument och uppleva att de 

klarade av att musicera. Vid fri lek hade de tillgång till det som det rummet erbjöd. Med 

virkade band kunde de använda sin fantasi. De lärde sig att se möjligheter i olika saker. Det 

fanns klossar som gav barnen möjlighet att själva förstå sig på grundläggande fysik, de 

målade för att jobba på finmotoriken och medan de satt och pysslade så samtalade de om 

olika saker och lärde känna varandra. 

6.2 Analys av hur pedagogerna använder sig av leken och i vilket syfte 

Inom de förskoleklasser som jag har observerat framgick det, dels av mina observationer men 

även av samtalen med pedagogerna, att verksamheten var förhållandevis styrd. Detta genom 

att pedagogerna var de som i första hand valde lekarna i verksamheten i syfte att barnen skulle 

lära sig något. I några av skolorna var dagen uppdelad men inte styrd så som att barnen måste 

delta i aktiviteten. 

De lokaler och den miljö som förskoleklassens verksamheter befann sig i speglade det 

upplägg och syfte som pedagogerna hade med förskoleklassen. Precis som Thörner (2007) 

fann i sin studie så var miljön i förskoleklasser, där fokus låg på kunskapsinlärning, snarlik 

den som kom att finnas i grundskolan och var menad för att arbeta med läroböcker och 

lekfullt lärande (Thörner 2007). 
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Syftet med leken såg för de olika skolformerna lite olika ut. I de förskoleklasserna där de 

flesta barnen redan kunde läsa, lekte man mer med ett syfte att lära barnen mera om det de 

redan kunde för att grundlägga en kunskapsnivå. Men också för att försöka få alla att komma 

på samma nivå inför första året i skolan. Samtidigt försökte pedagogen ha frågor som rör det 

existentiella, samt få fram att man kunde tänka annorlunda. Något som Smidt (2010) fann att 

de lärde sig känna igen genom lek. Pedagog K2’s tanke var att barnen tillsammans och aktivt 

fick delta i övningen och försökte medvetet få barnen att ta in kunskap även genom kroppen 

då hen använde sig av lekar istället för läroböcker. Hen bytte även miljö under den 

matematiska genomgången vilket kunde tyda på ett annat synsätt hos pedagogen som har en 

nyare utbildning än de andra pedagogerna men var också i likhet med Vygotskijs teori om att 

byta miljö som Strandberg (2006) nämner. 

I Waldorfskolornas förskoleklasser såg det lite annorlunda men det fanns en del likheter. 

Förskoleklass W4, som hade sexåringar från kommunala skolor, arbetade inte så mycket med 

bokstäver utan försökte jobba på de oskrivna reglerna och det sociala genom att lära sig att 

plocka undan, kunna stå i led utan att springa runt, gå från en plats till en annan utan att något 

barn ska försvinna. Pedagogen förklarade att hen här försökte ha som syfte att barnen skulle 

lära sig struktur med återkommande aktiviteter under veckan, detta i likhet med den struktur 

Thörner (2007) beskrev, och lät detta forma dagen. Här var det fokus på strukturen i den 

mening att barnen behövde detta som stöd för att kunna socialt fungera i gruppen. Pedagogen 

la upp dagen så att barnen fick träna sig på olika saker som att klara av att ta sig från en plats 

till en annan och att hen i verksamheten övade med barnen på motoriska färdigheter genom 

pyssel och eurytmi. 

I förskoleklass W3 där barnen även gått förskola inom Waldorfverksamhet verkade barnen 

känna sig hemma med de leksaker som fanns att tillgå. De använde sig mycket av perception 

när de använder föremål som virkade band för att göra stövlar genom att knyta banden runt 

vaderna ner till fotknölarna, eller gör vantar genom att linda banden runt händerna som även 

Smidt (2010) beskrivit i Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Detta var något 

som även barnen i förskoleklass W4 ägnade sig åt till viss del. Barnet i W3 sökte aktivt upp 

kamraten när hen gjort fel som det ville rätta till vilket möjligtvis skulle kunna tyda på social 

mognad. Barnen i W3 samtalade mycket med varandra, bytte aktiviteter om de tröttnade, gick 

ut om de behövde röra på sig eller få frisk luft. Barnen här visade förståelse för det Strandberg 

(2006) beskrev om att få ha möjlighet till att byta miljö.  
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6.3 Den skolförberedande grunden 

I både förskoleklass K1 och K2 fanns klassiska planscher med bokstäver och djur som börjar 

på respektive bokstav uppsatta längs väggarna. Whiteboardtavlorna var fyllda med 

information så som dagens datum, dagens schema och dagens lunch. Schemat för de 

kommunala förskolorna såg ungefär likadana ut med samma uppställning. Samling, språk 

eller matematik, sedan rast följt av lunch. En skillnad här var att förskoleklass K2 hade en dag 

där de hade fri lek istället för språk eller matematik som andra punkt. Innan barnen gick till 

nästa aktivitet fick ett av barnen i uppgift att tillsammans med pedagog K1 ljuda olika 

bokstäver. De barn vars namn slutade på ljudet fick gå och ställa upp för nästa aktivitet. 

Jag hade under observation av förskoleklass K1 möjlighet att vara med på barnens arbete med 

Lyckostjärnan2. Pedagog K1 ber dem att slå upp en sida och ber sedan ett av barnen att läsa 

instruktionen. Barnen i den här klassen kunde redan läsa förklarade pedagogen. Några kunde 

det bättre än andra då de hade föräldrar som ville att de ska kunna, fortsatte hen att förklara. 

Uppgiften gick ut på att sortera objekt och försöka hitta det som inte passade in. Barnen 

jobbade självständigt och sa till när de var klara och satt sedan tysta tills alla blivit klara. 

Pedagog K1 gick då igenom övningen tillsammans med alla och frågade om något tänkt 

annorlunda. De gånger som något barn gjort annorlunda påpekade pedagogen inte att det var 

fel utan frågade hur barnet tänkte och sa att man kunde tänka annorlunda ibland. Nästa 

uppgift gick ut på att spåra bokstäver och figurer och sedan färglägga dessa. Barnen fick sitta 

ganska länge med uppgifterna och många av dem hade svårt att sitta still. De stod upp, de satt 

på fötterna eller hängde på stolen eller över bänken. 

I förskoleklass K2 var barnen upptagna med att rita eller pärla och pedagog K2 tog tillfället i 

akt och visade mig runt och visade då också arbeten med matematiskt tema som hen gjort 

med barnen. De kallade sitt projekt för Mattedonien. En värld uppbyggd av geometriska 

figurer. Pedagog K2 berättade att de snart ska börja sin mattelektion för att fortsätta sin 

matteförståelse. Hen tyckte inte att barnen skulle sitta med böcker och berättade att hen hittat 

en lek som hen skulle leka med barnen. 

– Många föräldrar kommer till mig för att de vill att deras barn ska sitta 

med läroböcker […] men jag tycker inte det är så bra. Låt barnen vara 

                                                             
2 Boken lyckostjärnan ingår i ABC-klubben och är ett basläromedel i Svenska för FK-åk 3. Det har gedigen 
vetenskaplig grund, förankring i de nya kursplanerna, tydlig progression och ger stora möjligheter till 
individualisering. 
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barn. Det är därför jag gör världar av olika material så som 

Mattedonien där de kan se formerna och göra dem själva. Snart ska jag 

göra en lek med barnen i matte. Jag har tagit den ur Ute-matteboken. 

Jag tycker det är bättre jag gör den med dem. (Pedagog K2) 

Pedagog K2 påpekade åter igen att det inte var bra för barnen att sitta med böcker och gick 

sedan ut för att sätta igång. Pedagog K2 förklarade leken för barnen när det var dags. Burr-

leken som jag tidigare beskrivit hade ett moment där barnet som har gått ut skulle säga vad 

det var för figur som de höll i handen. Jag såg att många av barnen såg nervösa ut och 

pedagogen fick hjälpa dem på traven. Efter övningen som pågick i ca 45 min så tog 

pedagogen med sig barnen ut för att åter igen jobba med geometriska figurer. Här samlade 

barnen in material som pinnar och stenar och byggde upp olika geometriska figurer som de 

sedan visade pedagogen och fick sedan ha rast. 

Inom Waldorfförskoleklasserna hade de i likhet med de kommunala förskoleklasserna 

struktur över dagarna. Här fanns dock till skillnad från de kommunala förskoleklasserna inte 

formella ämnen på schemat utan andra aktiviteter som måleri, eurytmi, träslöjd, eller bakning. 

Pedagog W3 i Waldorfförskoleklassen W3 förklarade att ingen av aktiviteterna är 

obligatoriska utan det var det sociala, att se sina kamrater göra saker som skulle locka till att 

vara med. 

Det fanns på Waldorfförskola W3 alltid material framlagt av pedagogen som skulle locka till 

lek. Glaspärlor och färgglada stavar att bygga mönster med eller bivaxkritor att måla med. 

Detta var det enda som pedagogen organiserade vid fri lek. Barnen hade tillgång till alla 

leksaker så som kaplastavar och virkade remmar som fanns runt om i rummet. Tre barn var 

upptagna med att i full koncentration bygga upp konstruktioner med kaplastavar. De byggde 

så att kulor kunde rulla på olika sätt och omprövade hela tiden nya konstruktioner efter samtal 

om nya idéer. Pedagog W3 förklarade att de mål som barnen möjligtvis skulle nå enligt Lgr11 

angående geometriska figurer kom barnen åt det genom att bland annat bygga med stavarna. 

Två andra barn höll på att småbrottas medan de skrattade och sprang sedan iväg och jagade 

varandra. Ytterligare två barn kom fram till pedagogen och frågade om de fick öppna affären. 

De gick sedan och hämtade lådan med handgjorda godisbitar i kartong och tyg och började 

ställa upp sin affär. De hade en skylt med priser och pappstrutar att lägga det köpta godiset i. 

Vid ett tillfälle blev vi besökta av en specialpedagog som var där för att uppsöka ett barn som 

varit sjuk en längre tid och således missat sin kontroll av språklig mognad. Hen förklarade för 
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mig att barnen kontinuerligt kollas upp för att se vart de ligger i sin språkliga mognad 

språkliga mognad genom att höra om barnen kan rimma och höra skillnad på långa och korta 

ord. Allt enligt Bornholmsmodellen, förklarade specialpedagogen. 

Pedagog W4 använde sig också av strukturerade dagar men här deltog barnen. Pedagogen 

förklarade detta med att dessa barn hade svårigheter med att stå på led, följa instruktioner 

samt att de hade svårt att sysselsätta sig själva. Dagens aktiviteter började med eurytmi. 

Barnen fick här chans att tillsammans sjunga och röra på sig och öva sig på att vänta på sin 

tur. De sjöng många visor och i en av dem klappade de rytmisk med händerna på knäna. Då 

pedagog W4 gick ut för att hämta klockspel förklarade hen att den övningen var en 

förberedelse för att spela på de båda klockspel som hen tog fram. Efter eurytmin var det dags 

för flöjtspel med halva gruppen. Alla barnen hade en personlig flöjt som de skulle vårda och 

ta hand om. Detta gav dem ett ansvar och förståelse för sakers värde, förklarade pedagog W4.  

Vid ett tillfälle i förskoleklass W4 så var det under den fria leken i det mindre rummet väldigt 

hög ljudnivå. Jag såg då ett av barnen gå ut i det större rummet och frågade pedagog W4 om 

hen fick ta fram en klosslåda och börja bygga i det större rummet. Fler barn anslöt sig till 

barnet och det blev efter ett tag en behaglig ljudnivå. Barnen i det större rummet hamnade vid 

ett tillfälle i konflikt då ett barn råkade välta ett annat barns klossar. De andra barnen 

förklarade då att man måste säga förlåt och undrade varför hen välte klossarna. De redde ut 

problemet och lådan med klossar sattes sedan så att alla kunde nå.  

6.4 Analys av den skolförberedande grunden 

Det verkade således att båda kommunala förskoleklasserna var individ- och 

kunskapsorienterade som Ackesjö och Persson (2010) beskrev angående pedagogernas fokus 

på vad barnen skulle lära sig. Detta baserade jag också på vad Thörner (2007) skriver om hur 

rummets utformning efterliknade skolans pedagogiska tradition i utformning. Min förståelse 

med detta är att båda kommunala förskoleklasser med sina whiteboardtavlor, 

bokstavsplanscher med mera var individ- och kunskapsorienterade i sina verksamheter. Detta 

styrktes av arbetet med läroböckerna där barnen lärde sig läsa och skriva respektive jobba 

med matematiska begrepp.  Men i förskoleklass K2 såg pedagog K2 på sin verksamhet som 

framtidsorienterad då hen använde sig av olika metoder att komma bort från läroböckerna och 

även hålla vissa moment utomhus, något som även Ackesjö och Persson (2010) fann, att det 

var pedagogernas egen syn på sin verksamhet som präglade om den sågs som 

framtidsorienterad eller individ- och kunskapsorienterad. Här fick också den fria leken mer 
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utrymme. Båda kommunala förskoleklassernas verksamheter var präglade av LGR11 

(Skolverket 2011) och dokumentets vinkling åt att fokusera på kunskapen som sådan till 

skillnad från processen till kunskap som verkade vara Waldorfförskolornas fokus. Detta 

speglade sig även i hur rummen barnen vistades i mer liknade de som fanns i skolan än de 

som fanns på förskolan som Thörner (2007) hade uppmärksammat. Ytterligare nämnde 

Thörner (2007) att individ- och kunskapsorienterade verksamheter ofta delade upp dagen i 

lektioner och förutbestämda aktiviteter i en viss ordning, något som gick att säga om alla 

förskoleklasser men som pedagog W3 menade inte var obligatoriskt med delaktighet 

förskoleklass W3. 

Ambitioner att vara ute mer i naturen fanns i alla förskoleklasser enligt pedagogerna. Både för 

undervisning och i syfte för rekreation. Pedagogernas medvetenhet om att barnen behöver 

miljöombyte och att barnen var alldeles för stilla i samma rum under sin dag i skolan tydde på 

det som Strandberg (2006) nämnde angående barnens egen vetskap om att de har möjlighet att 

byta rum. Ändå hade de inte möjlighet att ta ut barnen ur rummet och ut i naturen på grund av 

brist på lokaler eller brist på personal. Pedagog K2 var nytänkande vilket möjligtvis kunde 

bero på en nyare utbildning och hen hade förståelse för att barn behövde röra på sig mer trots 

föräldrarnas önskningar om mer tid med läroböcker. Hen varvade uppgifter både inomhus och 

utomhus vilket gav byte av miljö som Strandberg (2006) poängterade. Pedagog K2 använde 

sig av estetiska lärprocesser så barnen fick ta in kunskap från flera håll i enighet med LGR11 

(Skolverket 2011) om att barn ska få överblick och sammanhang genom att jobba ur olika 

perspektiv. Under matteleken blev momentet att högt beskriva den geometriska figuren för 

svårt för några barn vilket kunde tyda på att tryggheten inte är etablerad i gruppen och att 

kraven blev förstora som Knutsdotter Olofsson (2003) beskrev. Hon menade att då barnen 

tvingades att prestera var det ”på riktigt” och de riktade sin uppmärksamhet utåt och blev 

självmedvetna. Det blev ett hinder för självförglömmelsen (Knutsdotter Olofsson 2003). 

Då barnen i förskoleklass K1 arbetade i sina böcker gick de gemensamt igenom uppgiften 

men arbetade sedan individuellt vilket ytterligare förstärkte verksamhetens orientering som 

Ackesjö och Persson (2010) funnit var individ- och kunskapsorienterat. Med en gemensam 

genomgång gavs barnen möjlighet enligt Vygotskijs teori (Strandberg 2006) att dela med sig 

av sina kunskaper till sina kamrater. De fick också chans att reflektera över andras tankar med 

uppgiften. De övade på finmotorik och bekantade sig ytterligare med bokstäver, och fyllde på 

sina ordförråd med nya ord. De långa lektionerna gjorde att barnen blev trötta och fick svårt 

att koncentrera sig.  
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De tre barnen som byggde med kaplastavar i förskoleklass W3 tog hjälp av varandra enligt 

vad Strandberg (2006) beskrev om Vygotskijs teori om att dela med sig av sin kunskap till 

andra. De samtalade och kom fram till nya konstruktioner tillsammans. De barn som lekte 

affär fick, tillsammans med de som kom och handlade, informellt lära sig att räkna och 

organisera sin affär. De barn som handlade måste stå i kö och således lära sig att vänta på sin 

tur. Barnen var här åter igen aktiva och hjälpte varandra och delade med sig enligt Vygotskijs 

teori (Strandberg 2006). Även de bråkande barnen visade tecken på social mognad då de 

förstod sig på varandras leksignaler och sprang iväg tillsammans precis som Knutsdotter 

Olofsson (2003) funnit i sina studier om att förstå leksignaler. Specialpedagogen som kom på 

besök såg till att barnen höll sin utveckling i språklig mognad. Hen använde sig av rimord och 

långa och korta ord som barnen fick jämföra för att enligt Bornholmsmodellen bedöma vart 

de låg i utvecklingen. 

Förskoleklass W4 hamnade någonstans i ett mellanläge med strukturerad verksamhet som 

enligt Thörner (2007) var ett tecken på att det oftast rör sig om individ- och 

kunskapsorienterad verksamhet. Ämnena var här inte svenska eller matematik utan eurytmi, 

flöjtspel och fri lek. Pedagog W4 förklarade sin struktur med att barnen som kom från 

kommunala förskolor inte lärt sig vissa informella regler och jobbade med detta för att göra 

barnen skolförberedda. Hen menade att de måste kunna ta sig från en punkt till en annan utan 

att försvinna och visa respekt för andra samt att lära sig att avsluta uppgifter. Upprepningen 

av dagarnas struktur kunde tolkas som skolförberedande i enlighet med vad Thörner (2007) 

skrev om att individ- och kunskapsinriktad verksamhet ofta hade lektioner uppdelade och var 

förutbestämda i en viss ordning, något som även Ackesjö och Persson (2010) fann. 

De barn som i förskoleklass W4 bytte rum då de tyckte att det var högljutt i det lilla 

lekrummet visade kunskap på att som Strandberg (2006) nämnde om att ha en förståelse för 

vad de behövde. I det här fallet en lugnare miljö för att kunna koncentrera sig på sin lek. De 

visade också på en social mognad enligt Vygotskijs teori (Strandberg 2006) då de själva löste 

en konflikt och fortsatte leka. 

6.5 Likheter och skillnader mellan kommunal skola och Waldorfskola 

Det fanns många likheter i verksamheterna. Alla förskoleklasser satte barnens bästa i fokus 

enligt samtalen med pedagogerna. Inom de två kommunala förskoleklasserna var ambitionen 

att barnen skulle lära sig så mycket som möjligt när det kom till förståelse för språk och 

matematik och pekade på att förskoleklassen var upplagd som individ- och 
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kunskapsorienterad i skolförberedande syfte. Detta var hur de ville ge barnen grundläggande 

kunskaper för att barnen skulle skolförberedas för att underlätta övergången till skolan, med 

fokus på det formella. Det var skillnad i Waldorfförskoleklasserna där det inte arbetades 

aktivt med matematik eller språkförståelse. Här fokuserades det på, som pedagog W3 

nämnde, processen till kunskap. Från tanke till handling och gruppdynamik genom sociala 

lekar.  

Även miljön som förskoleklasserna befann sig i var annorlunda och pedagogerna betedde sig 

annorlunda i relationen till barnen. I de kommunala förskoleklasserna var lokalerna utformade 

för kunskapsintag med whiteboardtavlor och bord för att kunna jobba med läroböcker medan 

det i Waldorfförskoleklasserna fanns en mer hemlik miljö som påminde om hemmet med 

dukar och blommor och ljusa färger som gav lugn. Pedagogerna i kommunala 

förskoleklasserna följde med barnen genom de aktiviteter som förekom och pratade med dem 

och guidade dem genom uppgifter som de sedan fick arbeta själva med under tystnad. 

Pedagog W3 i förskoleklass W3 hälsade på barnen när de kom men satt sedan och 

observerade barnen så att de själva fick socialisera och lära sig utifrån sin lek. Pedagog W4 i 

förskoleklass W4 arbetade i likhet med de kommunala skolorna tillsammans med barnen i alla 

aktiviteter med förklaringen att de här barnen behövde struktur och inte ännu klarade av att 

leka själva utan lite hjälp. 

Leksakerna som barnen lekte med skiljde sig också åt. På de kommunala förskoleklasserna 

fanns det leksaker i plast och flertalet sällskapsspel. Det fanns även tillgång till träklossar för 

att bygga med och några fåtal dockor. I Waldorfförskoleklasserna fanns bara leksaker i 

naturmaterial. Det rörde som om tyger och virkade band, trästavar, kulor, små serviser, 

kastanjer, persikokärnor med mera. Barnen i Waldorfförskoleklasserna använde sin 

perception flitigt i sina lekar när de använde de olika leksakerna. Men även stolar, bord och 

bänkar öppnade upp till möjligheter för kurragömma. 

6.6 Analys av likheter och skillnader mellan kommunal skola och Waldorfskola 

Miljön i förskoleklasserna var en förutsättning för att lek skulle kunna råda. Inte bara den 

rumsliga miljön utan även stämningen i rummet så som många andra forskare beskrivit i sina 

studier (Gardelin 2012, Frödén 2012, Andersson & Anderberg 2013). Här beskrev Frödén 

(2012) förskolan i en Waldorfskola som en familjär plats för meningsskapande. Gardelin 

(2012) poängterade även arkitekturen, väggfärgerna, materialet och möblerna. Allt var i 

naturmaterial och färgerna på väggarna var utefter Goethes färglära, som utgick från ett 
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regelsystem baserat på färgers psykiska inverkan på människan (Gardelin 2012). Andersson 

och Anderberg (2013) fann i sin studie att inomhusmiljön inte skapade de rätta 

förutsättningarna för lek i de allt för klassrumsliknande lokalerna. 

Alla förskoleklasser ville barnens bästa enligt pedagogerna men det var betydelsen av barnens 

bästa som var olika beroende på vilken pedagogisk tradition man tittar på. De kommunala 

förskoleklasserna arbetade individ- och kunskapsorienterat så som Ackesjö och Persson 

(2010) beskrivit på flera områden. De strukturerade sina dagar utifrån förutbestämda 

aktiviteter i likhet med Thörners (2007) upptäckter, och försökte skolförbereda barnen genom 

att arbeta med läroböcker baserade på språkförståelse och matematik. På grund av detta hade 

de rum möblerade efter ändamålet. Också föräldrars önskan och skolans övriga kultur färgade 

av sig på det fokus som upplevdes. I Waldorfförskoleklasserna upplevdes en mer 

framtidsorienterad verksamhet som Ackesjö och Persson (2010) studier visar, även om 

förskoleklass W4 behövde en strukturerad verksamhet för att introducera barnen in i 

Waldorfpedagogiken. De arbetade mer med det sociala samspelet som enligt Magnusson och 

Gunnesson (2008) var viktigt för den sociala kompetensen. I förskoleklass W3 klarade barnen 

av att ta eget ansvar genom att de avslutade uppgifterna innan de påbörjade nästa aktivitet. De 

samarbetade genom att lösa problem tillsammans som Strandberg (2006) förklarade som 

social kunskap. De kände trygghet i gruppen och förstod sig på de olika signaler som förekom 

som Knutsdotter Olofsson (2003) beskrivit. 

Längst ut på kanten mot den framtidsorienterade verksamheten som Ackesjö & Persson 

(2010) nämner, fanns förskoleklass W3 där barnen fick leka fritt på stora ytor med många 

möjligheter till social utveckling genom lek. Pedagog W3 gav förutsättningarna för att barnen 

skulle utvecklas när hen plockade fram material att leka med. I mitten fann jag förskoleklass 

W4 och K2. Förskoleklass W4 som höll en viss struktur för att få barnen med sig i lärandet. 

Och sedan förskoleklass K2 där pedagogens arbetssätt gjorde att det inte blev en sådan 

formell stämpel på inlärningen och leken hos barnen. Ambitionen var att de utan hjälp av 

pedagogen skulle ta för sig av aktiviteter. Att nå processen från tanke till handling. 

Förskoleklass K2 hade en individ- och kunskapsorienterad verksamhet men arbetade även 

framtidsorienterat med grupparbeten i estetiska lärprocesser och använde olika miljöer för att 

barnen ska ta in kunskap på olika sätt. Ambitionen var att få barnen mer aktiva i 

verksamheten. Längst ut på kanten mot individ- och kunskapsorienterad verksamhet som 

Ackesjö och Persson (2010) också nämner, fann jag förskola K1 där barnen varje dag 
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arbetade i sina arbetsböcker och leken ständigt fick konkurrera med den rumsliga miljön som 

Thörner (2007) nämnt i sin studie. 

7. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie var att få fördjupad förståelse för pedagogers arbetssätt genom lek 

och deras föreställning om vad det kan innebära att arbeta skolförberedande inom 

förskoleklassen och förstå hur några pedagoger ser på lekens betydelse i förskoleklassen som 

skolförberedande verksamhet. 

7.1 Metoddiskussion 

Efter att ha genomfört studien kändes valet av kvalitativ studie som den som varit bäst lämpad 

för mitt syfte och för att besvara mina frågeställningar. Jag är medveten om att mitt val att inte 

spela in intervjuerna, utan låta svaren på mina semi-strukturerade frågor till pedagogerna 

komma spontant under samtal kan ha påverkat tillförlitligheten. Men alla pedagoger fick i 

efterhand chans att se på mina anteckningar och på så sätt korrigerades eventuella oklarheter 

och pedagogerna fick även en chans att utveckla sina svar mer djupgående. Jag tror inte att jag 

hade fått samma omfattande svar om jag valt att göra en intervju med inspelning då 

informanter kan bli blockerade då de inte vet vad de ska svara vilket Patel och Davidsson 

(2003) beskriver. Detta var något jag ville undvika. Även mitt urval kan här ha påverkat 

tillförlitligheten då de förskoleklasser jag observerat är de som svarat på min förfrågan om att 

komma. Mina resultat kunde ha sett annorlunda ut om det varit slumpmässigt utvalda 

förskoleklasser i både Waldorfskola och kommunal skola. Mitt resultat kan alltså ses endast 

giltigt för de av mig observerade skolor, något som också går i linje med min 

vetenskapsteoretiska ansats.  

7.2 Resultatdiskussion 

I denna del kommer jag att presentera resultaten från mina observationer och intervjuer och 

koppla dessa till tidigare forskning och teori. Jag har valt att lägga upp min diskussion utifrån 

mina frågeställningar. 

7.2.1 Vilka föreställningar om lek och dess betydelse i verksamhet har pedagogerna? 

Pedagogerna i de förskoleklasserna som observerades i studien beskrev lek som lärande men 

använde leken på olika sätt beroende på definition. Antingen som styrd aktivitet i syfte att lära 
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barnen grundläggande kunskaper inför första klass. Detta är det som Ackesjö och Persson 

(2010) beskriver som individ- och kunskapsorienteras verksamhet. Eller lek som en 

betydelsefull process både socialt och som ett verktyg att ta in kunskap. Det vill säga en 

framtidsorienterad verksamhet i enlighet med Ackesjö och Persson (2010). 

Pedagogerna menade att leken gjorde inlärningen roligare. Barnen upplevde i vissa fall 

lekarna som svåra men roliga och stundvis ställdes krav som barnen inte klarade av som 

kunde leda till att barnen blev självmedvetna menade pedagogerna. Detta kunde leda till att 

barnen kände sig underlägsna enligt Knutsdotter Olofsson (2003). I de flesta förskoleklasser 

försökte pedagogerna hålla en viss fysisk aktivitet, antingen styrd lek eller fri lek. I de 

verksamheter jag observerade hade den mer aktiva delen plats ute på skolgården antingen som 

del av kunskapsintag eller som en del av miljöombyte. 

Då aktiviteterna i förskoleklassen blev mindre aktiva blev barnen ofta rastlösa och trötta som 

resultat av att ha suttit för länge. Eftersom barnen sällan fick leka fritt i några av 

förskoleklassernas verksamhet enligt pedagogerna, drar jag den slutsatsen att barnen fått lära 

sig leksignaler som Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver utan har hjälp av pedagogerna 

under raster, vilket i sin tur kan ha lett till konflikter då pedagogerna oftast inte ser allt som 

händer i verksamheten. I de verksamheter där fri lek var mer förekommande använde 

pedagogerna sig av kunskapsintag genom lek vilket också syntes under observationerna. 

Pedagogerna i de observerade förskoleklasserna såg lek som en betydelsefull process både för 

socialt samspel men också som ett verktyg att ta in kunskap. Detta var enligt pedagog W3 

något som barnen kom ha nytta av resten av livet, det vill säga att kunna ta sig från en tanke 

till handling utan att fastna vid hur man ”bör” göra. Barnens fria lek kunde tyda på inlärda 

sociala kunskaper som gjorde att de kunde kommunicera med varandra och dela med sig av 

sin kunskap till andra enligt Vygotskijs teori (Strandberg 2006). I Waldorfförskoleklass W4 

blev det tydligt att leken blev något som gjorde att pedagog W4 kunde strukturera och 

informellt lära barnen de osynliga regler som fanns i förskoleklassen. 

7.2.2 Hur använder pedagogerna sig av lek i skolförberedande syfte? 

Under mina observationer uppmärksammade jag hur de kommunala förskoleklasserna 

använde sig av läroböcker i språkförståelse och matematik där uppgifterna var utformade som 

pyssel varvat med att måla. Pedagogerna hade under flera tillfällen försök till kontinuerligt 

arbeten med språkförståelse vid samlingar genom att rimma eller ljuda och arbetade också 
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med att få barnen att förstå olikheter genom att diskutera skillnader i hur man löser uppgifter. 

Leken var här ett verktyg till att ta in kunskap och åter igen såg jag samband med det som 

Ackesjö och Persson (2010) funnit i sin studie. De lokaler och den miljön barnen befann sig i 

var även den en del av det skolförberedande arbetet då den i stort sett efterliknade den miljö 

som fanns i kommande skolklasser enligt Thörner (2007). En av pedagogerna försökte 

använda sig av lekar som kunskapsintag istället för läroböcker. Hen använde sig också av 

olika miljöer och estetiska lärprocesser vilket också kan gett barnen överblick och 

sammanhang i likhet med vad LGR11 (Skolverket 2011) nämner. 

Pedagogerna i Waldorfförskoleklasserna förberedde barnen genom att lära dem turordning 

genom eurytmi och andra lekar. De jobbade med finmotorik för att förbereda dem för 

skrivande i senare årskurser och jobbade mycket med socialt samspel genom lek något som 

även Magnusson och Gunnesson (2008) fann i sin studie. Genom den fria leken uppstod 

gruppdynamik och förståelse för andra. De byggde också upp en trygghet med den omgivande 

miljön som påminde om hemmet vilket också Frödén (2012) och Gardelin (2012) beskrivit i 

sina studier. 

7.2.3 Vilka likheter och skillnader finns mellan kommunala skolor och Waldorfskolor? 

I studien framkom det att de två observerade kommunala förskoleklasserna arbetade individ- 

och kunskapsorienterade baserat på Ackesjö och Persson (2010) men också enligt Thörner 

(2007). Även om vissa pedagoger försökte få en mer variation på sin verksamhet genom att 

undervisa med utomhuspedagogik så var ändå det skolförberedande arbetet fokuserat på att 

lära barnen läsa och skriva samt bekanta sig med matematiska begrepp. De två kommunala 

förskoleklassernas utformning var också som tidigare nämnts utformat i likhet med 

kommande skolklassers rum som Thörner (2007) beskriver. 

Det blev också tydligt att de två observerade Waldorfförskoleklasserna jobbade med 

framtidsorienterad verksamhet där de försökte ge barnen verktyg till eget handlande genom 

att lära dem att komma från tanke till handling. En process de såg som viktig för att senare 

kunna ta in formell kunskap. Utformningen av förskoleklassernas interiör gav också en 

trygghet och lugn som påverkar barnen positivt vilket även andra studier funnit (Gardelin 

2012, Frödén 2012). Lokalerna i de kommunala förskoleklasserna var möblerade efter vilken 

typ av skolförberedande som verksamheten la fokus på och många av de pedagoger som 

Andersson och Anderberg (2013) intervjuade ansåg att deras lokaler inte skapade de rätta 

förutsättningarna för utvecklande lek. Något som jag även fann under mina observationer.  
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7.3 Slutsats 

Det jag fann var att skolans rådande kultur som individ- och kunskapsorienterad respektive 

framtidsorienterad var något som kunde förändras beroende på pedagog, barn eller föräldrar. 

Kulturen som upplevdes i förskoleklassen var något som både rådande kultur i resten av 

skolan, pedagogerna i verksamheten och barnens föräldrar var med och påverkade. 

Barnen fick ofta sitta stilla alldeles för länge under stillasittande aktiviteter, vilket gjorde att 

de lätt tappade koncentrationen. Detta visade pedagog K2 att man kunde förebygga genom att 

byta miljö med barnen vilket också visade sig ge överblick och sammanhang till den tidigare 

leken. 

Ett mål skulle vara att få den bästa av båda världar att erbjuda våra barn. En bra början skulle 

vara att vi som pedagoger fick en medvetenhet om hur vi själva tänker på lek och hur vi 

använder oss av denna i vår verksamhet. Beroende på pedagog kan lekarna se annorlunda ut 

med olika syfte och risken med allt för styrda lekar av samma pedagog skulle kunna leda till 

att barnen inte får den fysiska aktivitet de behöver eller inte utvecklas inom alla områden så 

som språkligt och socialt. 

Jag anser att med fördjupad förståelse för att processen från tanke till handling är en viktig del 

som kommer i skymundan i de två observerade kommunala förskoleklasserna och något som 

skulle kunna arbetas med mer. Även det sociala har en viktig del i barnens vardag. Det kan 

vara jobbigt nog för ett barn att börja i en förskoleklass med nya kamrater och nya pedagoger 

för att finna att man helt plötsligt ska sitta och lära sig saker i böcker och inte få leka i samma 

utsträckning som på förskolan.  

En möjlig lösning skulle vara att första halvan av året fokusera på gruppdynamik, socialt 

samspel och låta barnen hitta sina roller och sin struktur själva och bygga upp ett 

självförtroende, för att sedan börja introducera lekar med syftet att låta barnen få bekanta sig 

med det mer formella som bokstäver och siffror. Samhället fungerar så idag att barn lär sig 

saker av varandra och genom att härma oss vuxna. Att dela med sig av sina egna kunskaper 

till barn, genom samtal och som god förebild, skulle vi lära dem att dela med sig till andra 

enligt Vygotskij (Strandberg 2006). Detta skulle leda till det som Lgr11 (Skolverket 2011) 

beskriver som ansvarstagande sociala medborgare.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuerunderlag med pedagoger 

 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom yrket? 

Hur använder ni lek för att förbereda barnen för skolan? 

Vad utvecklar barnen genom denna lek? 
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9.2 Bilaga 2 - Observationsmall 

 

Lekar i verksamheten Lekar fri tid 

 

 

 

Art av personal organiserad lek ex. ramsor, 

framplock 

Art av barnen fria lekar: ex. sport, rollspel, verktyg 

 

 

 

 

Syfte/inget syfte: beröra mål i lgr11, koncentration, 

kunskapsintag 

 

 

 

Syfte/inget syfte ex. ny i klass – bekantskap – socialisering 

 

 

Interiör/exteriör: lekinspirerad, hemmamiljö/skolmiljö, 

uppsatta regler. 

 

 

 

Interiör/exteriör: lekinspirerad, hemmamiljö/skolmiljö, uppsatta 

regler. 

 

Skolförberedande: anteckningar om verksamhetens skolförberedande arbete - övrigt 
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9.3 Bilaga 3 - Informationsbrev till föräldrar 

 

Jag heter Inez L. Isefält och läser till fritidshemslärare på Södertörns Högskola. Jag har nu 

kommit till min sista termin och ska därmed skriva en uppsats.  

Detta har lett mig till er förskola då jag vill observera, titta på barnen hur de leker inne och 

ute, och se hur pedagogerna på förskolorna jag observerar arbetar skolförberedande med 

förskoleklasserna. Denna observation kommer inte att ske med hjälp av videoinspelning men 

kommer att ljudupptas och detta enbart för att jag som författar arbetet ska kunna gå tillbaka 

och komplettera mina anteckningar. Endast jag kommer att lyssna på denna inspelning. 

I min studie utgår jag från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Med detta menas 

bl.a. att utomstående inte kommer att kunna koppla vilka som deltagit i studien och inte heller 

på vilken förskola jag har gjort den. Jag kommer inte heller använda barns namn, förskolans 

namn eller pedagogers namn. Inget barn kommer att nämnas vid namn eller kunna 

identifieras i arbetet. Uppsatsen kommer att skrivas så att de som läser den inte kan 

identifiera vad barnet eller förskolan heter eller på vilken ort förskolan ligger.  

Om Du som vårdnadshavare vill veta mer om arbetet eller hur undersökningen kommer att gå 

till går det bra att kontakta mig på 0708XXXXX4 eller inezxxxxxxxx@student.sh.se 

  

Vi hoppas att Ni föräldrar tillåter oss att observera barnen, i annat fall ber vi er kontakta 

personal på avdelningen.  

  

MVH Inez L. Isefält  

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
mailto:inezxxxxxxxx@student.sh.se
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