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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Skolverket anser att grunden i integrationen mellan de båda 

skolformerna förskola och skola nu är lagda i och med införandet 
av Lpfö 98. Skolverkets utvärdering (2004) av förskolans 
verksamhet efter att läroplanen införts, visar att förskolan närmar 
sig skolan i fråga om lärande. Skolverket påtalar dock att det finns 
tendenser som pekar mot att det har skett en ”skolifiering” av 
förskolan. Vi har inte lyckats hittat någon definition av vad 
begreppet ”skolifiering” står för, men de flesta pedagoger tycks ha 
en åsikt om vad det betyder. För oss handlar ”skolifiering” om ett 
spänningsfält mellan lek och lärande därför försöker vi även att 
reda ut vad dessa begrepp innebär.  

 
Syfte:  Syftet med vår studie är att ta reda på pedagogers uppfattningar av 

begreppen lek och lärande. Vi intresserar oss för hur dessa begrepp 
relateras till begreppet skolifiering, i relation till förskolans 
verksamhet samt läroplanens införande. 

Metod: Vi har inspirerats av en fenomenografisk ansats. Det innebär att vi 
ville ta reda på informanternas uppfattningar av ett visst fenomen. 
Vi använde oss av kvalitativ intervju. Vi har intervjuat nio 
förskollärare som arbetar vid fyra olika förskolor. Alla intervjuer 
spelades in på band för att fånga allt som sades för att få en ökad 
tillförlitlighet i analysen och resultatet. Även i analysen har vi 
funnit inspiration från fenomenografin. Här har vi kategoriserat 
och försökt hitta variationer i de svar vi fått.  

 
Resultat:  I resultatet visade det sig att flera av informanterna hade liknande 

uppfattningar om hur förskolan har förändrat sig sedan införandet 
av Lpfö 98 och om lek, lärande och skolifiering. Trots det kunde vi 
se en del variationer när det gäller dessa begrepp. Gällande 
skolifiering av förskolan var det få som kunde se att detta skett. 
Däremot tyckte flera av informanterna att det syntes en tydlig 
skolifiering av förskoleklassen.  
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INLEDNING 
Förskolan har genomgått stora förändringar sedan 1998 då den fick en egen läroplan (Lpfö 
98). Läroplanen medförde att förskolan fick tydligare ramar att ta stöd i och att arbeta efter. 
Med en läroplan för förskolan ville man även att alla förskolor i landet skulle hålla samma 
höga kvalitet. Läroplanen medförde att förskolan blev en del av det svenska 
utbildningssystemet. Regeringen ansåg att det behövdes en gemensam grundsyn på lärande 
och utveckling. I Lpfö 98 kan man läsa att för att få denna gemensamma grundsyn behöver 
arbetslaget diskutera vad begreppen kunskap och lärande innebär. Skolverkets utvärdering av 
förskolans verksamhet sedan läroplanen implementerats (2004) pekar på risken att förskolan 
blir alltmer skolifierad. Förskolan befinner sig i en brytningstid då uppdraget delvis har 
förändrats. Enligt utvärderingen finns tendenser i arbetssättet som tyder på att tyngdpunkten 
har förskjutits från det informella lärandet till en mer formell form av lärande. Det har skett en 
vuxenstyrd ”skolifiering” snarare än en utveckling i reformens anda mot lek. Istället för en 
sammanhållen barninriktad kunskapssyn så har förskolan närmat sig skolans mer 
ämnesinriktade kunskapssyn. Organisering av verksamheten i raster och införande av 
arbetspass är några exempel på förändringar som genomförts på många förskolor. Förskolan 
och skolans pedagogik har inte kunnat mötas och de båda läroplanerna har inte kunnat visa 
hur man kan integrera de båda traditionerna (Lindqvist, 2002).   
 
Begreppet skolifiering är svårdefinierat, eftersom det är relativt nytt ord. Vi har försökt att 
hitta en korrekt definition av ordet, men inte lyckats. Vi har inte heller hittat någon särskild 
forskning inom området skolifiering. Däremot finns det flera forskare som t.ex. Dahlberg och 
Taguchi (1994) som antyder att förskolan närmar sig skolan i fråga om lärande. Dessa 
forskare nämner dock aldrig begreppet skolifiering. Vi har även hittat ett antal uppsatser som 
handlar om skolifiering av förskoleklassen, som är den verksamhet som ligger mellan förskola 
och skola. Därför tycker vi att det är intressant att försöka ta reda på hur verksamma 
förskollärare ser på begreppet och om de anser att det existerar. För oss handlar skolifiering 
om det spänningsfält som finns mellan lek och lärande inom förskolans verksamhet. Vi 
intresserar oss för hur begreppet skolifiering relateras till och konkretiseras genom lek och 
lärande. 
 
Studien syftar till att studera om pedagogerna har ändrat sin syn på arbetet och barnens 
livslånga lärande, eftersom förskolans roll i samhället har förändrats. I dag finns det en 
medvetenhet om förskolans pedagogiska uppdrag och dess betydelse för det livslånga 
lärandet. Skolverkets utvärdering av förskolan (2004) betonar en ny syn på lärandet där barns 
initiativ och intressen står i fokus. Detta är något som vi vill undersöka mer, då även vi 
upplever att barn i förskolan hela tiden förbereds inför vad som komma skall. Hinner de 
verkligen vara barn? Vi tror att pedagogerna för in mer ”skolliknade” arbetsformer, som inte 
är grundade i barnens egna initiativ, dvs. man arbetar mer koncentrerat med ett visst ämne tex. 
matematik. I förskolan bör barns lärande främst handla om att få möjligheten till att skaffa sig 
en bred social kompetens. De ska även få kunna känna en lust och tillit till sin egen förmåga 
att lära sig (Pramling, Samuelsson & Sheridan, 2006). Så som vi uppfattat det hela lägger man 
i skolan inte lika stor vikt vid detta, utan är där mer fokuserad på ämnesinriktade kunskaper.  
Lindqvist (2002) menar att vuxenstyrda och kontrollerade aktiviteter är mycket vanligare i 
förskolan än vad läroplansdokumenten förleder oss att tro. Tidigt börjar man med att 
skolförberedande verksamhet i form av styrda aktiviteter som till exempel att barnen arbetar 
med arbetsblad, ritar, målar och laborerar. Vår uppfattning är att samhället ställer högre 
kunskapsmässiga krav på våra barn idag än vad som tidigare har gjorts.  
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att ta reda på pedagogers uppfattningar av begreppen lek, lärande 
och skolifiering i relation till förskolans verksamhet samt läroplanens införande. 

Frågeställningar 
 

1. Kan man se någon skillnad på sättet att arbeta i förskolan före och efter skolreformen, 
Lpfö 98? 

2. Vilka uppfattningar finns det av begreppen lek och lärande i förskolan? 
3. Vilka uppfattningar har pedagogerna i förskolan om begreppet skolifiering? 

BAKGRUND 
Vi måste först tydliggöra några begrepp som är återkommande i arbetet: 
Pedagog = Benämning för utbildade förskollärare. 
Reformen = En förändring av skolorganisationen, då Lpfö 98 införs.  
 
Här kommer vi att beskriva en del av den forskning som gjorts med utgångspunkt i begreppen 
lek och lärande. Det finns mycket forskning som behandlar såväl lek som lärande, vilket har 
lett till att det finns flera olika dimensioner av begreppen. Vi har även beskrivit en del av de 
reformer som skett i förskolan. 

Lek 
Det är svårt att definiera lek eftersom den har så många sidor. Rasmussen (1993) kallar leken 
för att den är ett ambivalent fenomen. Med det menar han att leken byter skepnad från den ena 
dagen till den andra. Det går inte att säga vilken riktning den tar.  
 
Många tror sig veta vad lek är men definitionen av vad som är lek är inte självklar. Av 
erfarenhet vet forskare och pedagoger att barn leker när de arbetar, de lär när de leker och de 
arbetar när de lär sig. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att leken är frivillig och sker för 
skojs skull. Lek sker för lekens skull och den har sitt eget mål. Motivationen av att leka 
kommer inifrån en själv, men motivationen till arbetet kommer utifrån omvärlden. Barnen 
avgör själva vilka regler som gäller. Barn som lärt sig lektricket kan när som helst gå in i 
lekvärlden. Lekskickliga barn kan leka flera timmar i sträck och när de lekt färdigt, är de 
trötta, men inte griniga utan glada och nöjda (Knutsdotter Olofsson, 1992).  I leken tolkar 
barnen sina erfarenheter där handlingar och föremål kan få nya betydelser. Världen blir 
levande och påtaglig när barnen sätter igång att leka. I leken förekommer både distans och 
inlevelse. Därför kan barnet öka sin medvetenhet om världen (Lindqvist, 1996). 
 
Lindqvist (1996) hävdar att man kan urskilja två estetiska mönster när det gäller barns lek. 
Det första mönstret är dynamiskt och rörligt och det hör ihop med rörelse, poesi och musik. 
Under leken använder barnen sig av rörelser, föremål och språket. Lindqvist (1996) lyfter 
fram forskning av Bjørkvold och Sutton-Smith, som menar att lyrik, musik och rörelse är ett 
grundläggande element som barnen har. Dessa görs synliga i leken. Det andra mönstret är 
handlingen som står i centrum. Leken utmärks av olika tema, handlingar och roller. Eriksson 
och Hagnell påstår enligt Lindqvist (1996) att leken liknar teater. I lek och drama finns det 
olika roller/figurer, handlingar/fabler, värld/tid och rum. Detta är viktigt i både lek och drama. 
Bakom detta ligger det en kunskapssyn som betonar sambanden mellan reproduktion och 
produktion eller kreativitet. Denna pedagogik syftar till att skapa nya betydelser och 
meningssammanhang (Lindqvist, 1996). 
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Rasmussen (1993) menar att leken är en handling eller verksamhet som grundar sig i ”frihet”. 
Barn upplever frihet i form av lekar. Leken gör det möjligt för barnet att utveckla hela sin 
personlighet samtidigt som barnet måste sätta sin personlighet på spel för att leken ska lyckas. 
För att frihet ska dyka upp måste vissa betingelser uppfyllas. Bland annat så krävs det att de 
lekande litar på varandra. Leken förvandlas till frivillig verksamhet då barnen gemensamt 
strävar efter att samordna sina handlingar. Även Knutsdotter Olofsson (1992) påstår att frihet 
från krav på prestation är en förutsättning för leken. Prestation är på riktigt och det är ett 
hinder för självförglömmelse. Hon menar att leken är motsats till tävling och spel. Hon anser 
således att när barn spelar data, pusslar eller spelar spel så ska det inte betraktas som lek.  
 
Barn vill ofta leka men inte nödvändigtvis hela dagen. Men känslan av leklusten kommer fort. 
När den känslan kommer känns det som om det pirrar i hela kroppen. Leken finns hos barn 
som en naturlig grundkraft (Rasmussen, 1993). 
 
Traditionell lek brukar karaktäriseras som lustfylld, frivillig, spontan och inte målinriktad.  
Det ska vara roligt att leka vare sig man leker själv eller med andra. Riktig lek kan bara uppstå 
i frihet från hot, otrygghet och spänning och leken kan hindras när bl.a. känslor som rädsla, 
sorg eller ilska ger sig till känna. I leken vågar barn spela rädda, ledsna eller arga för de vet att 
det är en annan sak än på riktigt. Leken är frivillig. Med tvång blir den till ett slags arbete eller 
sysselsättning. Leken är av spontan karaktär den föds i stunden och verkställs omedelbart. 
Detta innebär att leken inte påverkas av den yttre miljön (Knutsdotter Olofsson, 1992).   
 
Rasmussen (1993) menar däremot att miljön spelar en avgörande roll i barnens lekar. Det 
skapar ordning och bidrar till att lekarna får en tydligare form i hur de slutar och börjar. Det 
kan vara svårt för barn att leka i ett tomt rum därför att de uppfattar rummet som oändligt och 
utan slut. Ofta springer barnen omkring utan att veta hur de ska komma igång att leka. Det 
kan räcka med att det finns kuddar i rummet. Man kan bygga med dem eller använda dem i 
kuddkrig. Rummet känns inte gränslöst längre utan har fått konturer. Det finns emellertid 
olika rum på förskolan som inte alltid fungerar som planerat. Då är det upp till pedagogerna 
att komma fram till vad det kan bero på. Rasmussen påstår att leken trivs och utvecklas bäst i 
ett bekräftat rum och om pedagogerna är vänliga, lyhörda och tillmötesgående mot barnens 
önskningar och idéer så sätter det också sin prägel på lekarna.  
 
Det hävdas i utvecklingspsykologisk forskning, att lek är en viktig del i barns utveckling och 
att den förbereder livet och gör barns eget liv begripligt. Lindqvist (1996) hänvisar bl.a. till 
Vygotskijs och Brunners teorier om lek. De menar att de vuxna ska stödja barnen i deras lek 
och de ska även ha en nyckelroll i leken. De ska hjälpa barnen att lära sig och att utmana 
deras tänkande. De vuxna ska skapa ramar och inspirera lekprocessen. De påpekar även att 
miljön har stor betydelse för barns utveckling. De menar att det är bra om man bygger upp 
olika lekhörnor med olika innehåll som kan inspirera till lek. Lekens förhållande till läsning 
och skrivning är viktig. På förskolan kan man bygga upp olika miljöer, t.ex. bank eller en 
restaurang, där barnen på ett naturligt sätt kan läsa och skriva i leken. Genom detta blir leken 
en metod till att lära barnen de grundläggande färdigheterna i bl.a. läsning, skrivning och 
matematik. Det avgörande i pedagogiken är att skapa rekvisita och lekmiljöer som stimulerar 
barns lärande. 
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) verkar flertalet forskare vara ense om att det är processen 
och inte produkten som är det viktigaste i barns lek. Ett exempel kan vara när barn bygger ett 
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slott av klossar eller en traktor av lego, då är det själva byggandet som är det viktiga. 
Produkten blir fort ointressant och barnen rasar sina byggen, plockar sönder och bygger nytt.  
 
En definition som många forskare och lekmän är eniga om är att leken utmärker en ”som-
om”- karaktär. Det som görs på lek det görs inte på ”riktigt”. Allt som görs på riktigt kan 
göras på lek. Barnen lämnar den vanliga världen i leken och omvandlar den för sina ändamål 
(Knutsdotter Olofsson, 1987). Här håller Rasmussen (1993) inte med Knutsdotter Olofsson. 
Enligt Rasmussen (1993) ser barnen det som lek även när de hoppar och springer och han 
tycker att Knutsdotter Olofsson begränsar leken till att bli ett övervägande mentalt och 
språkligt fenomen. För i leken förekommer det ofta blod, svett och tårar, snor och pust och 
stön.                                                                                      
 
Lekens betydelse 
Lek är en grundläggande aktivitet och en naturlig del av livet för barn långt upp i skolåldern. 
Leken ger näring åt lärandet. Ofta vågar barn mycket mera i leken eftersom denna inte 
kritiseras. I leken vågar barn anta utmaningar och de skapar även egna utmaningar. En 
växling mellan lek och lärande kan leda till att barnen vågar mer. Forskning visar att leken är 
särskild viktig när barnet är mellan 5 till 10 års ålder därför att leken har ett stort egenvärde, 
samt lägger grunden för barns utveckling och lärande (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). 
Enligt Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) stimulerar leken alla aspekter av barns 
utveckling, samtidigt som den är en arena för barns lärande. Leken i 5-10 års åldern betyder 
mycket eftersom den är allsidig och utvecklande. Det är därför viktigt att man som pedagog 
försöker att se till att barn får många tillfällen att vara med i leken. Fagerli, Lillemyr och 
Søbstad, beskriver lek och lärande på följande sätt: 
 
 ”Leken är därmed den bästa utgångspunkten för ett lärande 
    som är motiverat inifrån, där barnet får använda sin förmåga 
   och sina förutsättningar optimalt” 
   (2001, s.152) 

Lärande 
Begreppet lärande är för många svårdefinierbart. Man har tidigare talat om inlärning, men det 
har nu skett en förändring och man använder nu ordet lärande istället. Egidius (2002) 
definierar lärandet som dels förvärv av kunnande och vetande, dels som en person som är i 
färd med att lära sig något. I Lpfö 98 påpekar man att det ska ske ett lustfyllt lärande. Med 
detta menar de att barnen själva ska vara delaktiga i det egna lärandet genom lustfyllda 
aktiviteter som de initierar själva och som erbjuds via förskolan. 
 
Det finns många olika former av lärande. Egidius (2002) nämner olika sorters lärande. Några 
av dem är formellt- och informellt lärande. Formellt lärande handlar om det lärande som sker 
inom ramen för någon utbildning t.ex. grundskola, gymnasieskola och högskola medan det 
informella lärandet sker mer omedvetet som tex. i arbetslivet eller i vardagen. För barnen i 
förskolan förekommer det både informellt och formellt lärande. Wedin (2007) beskriver 
lärandet som en process som består av två delar som påverkar varandra. Hon menar att det 
består av en yttre och en inre bearbetning av lärandet. Den yttre bearbetningen förekommer i 
samspel mellan olika individer, medan den mentala bearbetningen sker i individen. Samspelet 
mellan den inre och yttre bearbetningen leder till någon form av lärande.  
 
Lärande är intagande av nya kunskaper, föreställningar och beteenden. Lärande innebär att 
barnen tar in det som finns utanför och vidgar sitt kunnande. I leken kan barn bearbeta sina 
erfarenheter och intryck från sin vardag. I leken blir barns verklighet tydliggjord, överskådlig 
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och förståelig. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att lek har inslag av lärande och lek har 
stor betydelse för barns lärande. Lärande underlättas om den sker i lekens form. Men för att 
kunna lära, behöver man göra lärandet till en del av sig själv. Detta gör man genom att på 
något sätt prova det man lärt genom att använda eller uttrycka den nya kunskapen. Lärandet är 
med andra ord en del av ett större sammanhang (Skolverket, 1998). Tre aspekter på kunskap 
kan här lyftas fram. Den första är en konstruktiv aspekt. Här görs kunskap begriplig och 
meningsfull och sambandet mellan redan befintlig kunskap, den kunskap man vill nå och de 
erfarenheter och upplevelser man gör, är viktig. Den andra aspekten är den kontextuella. Här 
måste man sätta kunskap i ett sammanhang för att kunna förstå den. Den tredje aspekten är 
den instrumentella. Här ser man kunskap som ett sätt att bearbeta och hantera världen.  
 
Kunskap är en ständigt pågående och aktiv process. Läroplanskommittéen har preciserat fyra 
olika former av kunskap: 
Faktakunskaper. Fakta måste presenteras. Här vet vi något och att det förhåller sig på ett visst 
sätt. Faktakunskap kan formuleras i ord som man kan minnas eller glömma. 
Förståelsekunskap. Här måste barn ges möjlighet att utgå från tidigare erfarenhet och 
förkunskap. De måste här ges möjlighet att utforska, bearbeta och reflektera. Att förstå 
innebär att man begriper och uppfattar meningen med något. Denna kunskap är nära bunden 
till faktakunskapen och är svåra att skilja åt.  
Färdighetskunskap. Här kommer kunskaper i uttryck i handlingar och beteenden. Det är en 
praktisk kunskapsform som grundar sig i det teoretiska. Färdighet måste övas, prövas, 
gestaltas och kommuniceras. Exempel på det är att skriva. Det räcker inte med att kunna 
formulera ord och meningar, utan man måste också kunna hålla och föra en penna. 
Förtrogenhetskunskap. Här har sinnliga upplevelser stor betydelse. Barn måste ges möjlighet 
att utveckla förtrogenhet. När vi deltar i praktiska verksamheter lär vi oss olika regler. Att ha 
förtrogenhetskunskap är att man kan använda dessa regler på olika sätt, beroende på den 
enskilda situationen 
 
Lärandet från ett förskolepedagogiskt perspektiv utgår från lek till helhetstänkande menar 
Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001). Det lärande som kännetecknas av engagemang och 
upplevelser hos barnen hänger ofta samman med en inre motivation. På så sätt kan lärandet 
bli förstärkt med ett starkare engagemang av barnen. Detta kan fungera som ett brobygge 
mellan lek och lärande. Men varken barn eller vuxna lär helt på egen hand. Det behövs många 
gånger ett samspel med andra, både andra barn och vuxna (Skolverket, 1998). Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) skriver om det lustfyllda lärandet. Leken har länge betraktats 
som barns arbete och barns naturliga förhållande till omvärlden. Pedagogers ansvar i barns lek 
har varit att de ska ”stödja men inte störa”. Barnens lek förblev lustfylld och man ingrep inte 
med något lärande. Men är då lärandet något annat än lek? För att barnet ska lära sig måste 
det vara engagerad och social, med intentioner att skapa mening och förstå sin omvärld. För 
att lärandet ska vara lustfyllt ska pedagogen delta i barnens lekfullhet, ta vara på barnens 
nyfikenhet och upptäckande.  
 
Lek och lärande står i nära samband till varandra. Trots detta är de två helt olika fenomen. 
Lillemyr (2002, s.64) beskriver begreppen på följande sätt: ”Barnet är i leken” och ”Lärande 
är något som försiggår i barnet”. Med detta menar han att fenomenen gör sig gällande 
samtidigt. Barnet kan vara i leken och vara fullt upptagen av den, samtidigt försiggår det hela 
tiden ett lärande, genom att de tillägnar sig färdigheter och kunskaper genom leken. De här 
färdigheterna och kunskaperna leder till att de klarar av större utmaningar samt tillägnar sig 
social kompetens, som de senare i livet har stor nytta av. Lillemyr (2002) relaterar inte bara 
leken till lärande, utan även till utveckling av barnets självuppfattning och självkänsla. Att lek 
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är en väg till lärande är här viktigt att påpeka. När barn utforskar och försöker förstå sig själva 
använder de ofta leken som redskap. När barn ägnar sig åt olika lekar gör de det ofta själva 
eller ihop med andra barn. I deras lekar utvecklar barnen en rad grundläggande funktioner och 
kompetenser. Några exempel på dessa funktioner och kompetenser som tränas och lärs ut är, 
social kompetens samt kunskaper i matematik och språk. Därför är gränsen mellan lek och 
lärande hårfin (Skolverket, 1998).  
 
Teorier om lärande 
Jean Piaget (1896-1982) och Lev S Vygotskij (1896-1934) har kommit att betyda mycket för 
pedagogiken både i skolan och i förskolan.  Piaget ägnade sextio år av sitt liv under 1900-talet 
till att försöka förstå hur kunskap utvecklas hos barn. Doverborg och Pramling och Qvarsell 
(1987) menar att Piaget ser kunskapsutvecklingen ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Med det 
menas att det är barnet själv som skapar och konstruerar förståelse, dvs. bildar kunskap. Han 
menar också att barn lär av varandra eftersom de talar med varandra på en nivå som de lätt 
förstår. Barnens sätt att tala är direkt och utan omskrivningar av ord. Barn tar både argument 
och återkoppling från ett annat barn på allvar och de är stark motiverade att förändra 
förutsättningarna mellan sig själva och andra.  
 
Kunskapsbildning blir när det sker en förändring i barns tänkande från att förstå och tolka 
omvärlden till ett mer kvalitativt sätt att förstå världen dvs att barnet blir medvetet om 
förändringar i sättet att tänka. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) hänvisar 
till Piaget, som hävdar att det är viktigt att tänka på att om lärandet ska ske så måste barnet ha 
utvecklat en förståelse och den skapas av barnet självt. Lärandet blir inte en fråga hur mycket 
barnet kan utan vad det tänker. Piaget syn på lärandet innebär att barnet kan få information 
eller aktivt agera och experimentera med verkligheten, men vilken kunskap det leder till beror 
på hur barnet tolkar sina upplevelser. Ur detta perspektiv menar Piaget att pedagogiken blir 
mer en fråga om vilka erfarenheter barnet kan få bli delaktig i och reflektera över för att få en 
möjlighet att utveckla en förståelse. Förståelsen uppstår alltså inte av att man passivt upprepar 
något utan att man är aktiv och reflekterar över innehållet. Piaget studerade barns kognitiva 
utveckling och lade tonvikten på begreppsförståelse (Williams & Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2000).  
 
Både Piaget och Vygotskij betonar samspelet med omvärlden som betydelsefull för 
kunskapsutveckling. Men Vygotskij framhåller starkare att både kulturen och den 
mellanmänskilga kommunikationens betydelse för barnet. Med detta menar han att det sociala 
samspelet är avgörande för den inre förståelsen. Det barnet lär sig sker mellan barnet och 
omvärlden, för att sedan bli till inre mentala processer hos barnet (Doverborg & Pramling & 
Qvarsell, 1987). Vygotskij utgår från att lärandet styr utvecklingen och att det sociala 
samspelet är den viktigaste drivkraften i barns utveckling. Vygotskijs huvudtes är att barn lär 
mer och bättre tillsammans med andra som kan mer än de själva inom det aktuella området. 
Enligt Vygotskijs teorier så vinner barn fördelar genom att de underförstått införlivar den 
kognitiva processen när de samtalar och kommunicerar med varandra. Problemlösning 
tillsammans med andra mer erfarna kamrater gör det möjligt för barn att utveckla sig. När 
barn ska lösa olika problem kan deras skilda sätt att tänka leda till att de gemensamt utvecklar 
strategier som är lämpliga för att klara av en uppgift. Vygotskij ser alltså lärandet ur ett 
sociokulturellt perspektiv (Lindqvist, 1999). När barn samspelar med vuxna eller barn tar de 
till sig sätt att tänka, tala och utföra handlingar som de blir delaktiga i (Williams & Sheridan 
& Pramling Samuelsson, 2000).  
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Barn leker ständigt och leken har stor betydelse menar Vygotskij. Leken motsvarar exakt 
barns ålder och intresse och innehåller de element som leder till utarbetade av nödvändig 
färdighet och förmåga. Leken är i ständig förändring och kräver hela tiden nya lösningar. 
Vygotskij påpekar att lek är den bästa skolan till social erfarenhet.  (Lindqvist, 1999). 

Det kompetenta barnet  
Synen på barns lärande och utveckling har varierat genom tiderna och mellan olika kulturer. 
Som exempel på det är den tidigare syn på lärande, då man ansåg att barn endast lärde vid 
speciella tillfällen och det skulle ske på ett visst sätt som var det enda rätta. Nu ser man barnet 
som en individ med kunskap som kan utvecklas och att lärande sker hela tiden och i alla 
situationer. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Detta har skapat begreppet ”det 
kompetenta barnet” som har blivit ett flitigt använt uttryck i förskola och skola (Bjervås, 
2003). 
 
Det finns två helt olika synsätt på lärande, det ena är att man ser lärandet som mätbart. 
Forskare menar att man kan se ett direkt samband mellan övning och färdighet. Ju fler gånger 
man upprepar och repeterar desto större är chansen att man lär sig detta. Minnesforskare har 
dock påvisat att man fort glömmer bort denna sorts lärande. Det andra synsättet utgår ifrån att 
det är barnet själv som skapar och konstruerar förståelse. Beroende på vad barnet har och får 
för erfarenheter försöker de skapa mening och förståelse. Barn uppfattar sin omvärld på olika 
sätt. Lärandet blir då inte en fråga om hur mycket man kan utan vad man tänker (Doverborg, 
Pramling & Qvarsell, 1987).  
 
För att förskolan ska kunna främja de mindre barnens lärande är det viktigt att pedagogerna är 
medvetna om hur små barn tillägnar sig kunskaper. De mindre barnen tillägnar sig kunskaper 
genom aktiv handling i relation till omvärlden. De undersöker och utforskar tillvaron hela 
tiden och med alla sina sinnen. De mindre barnen lär i helheter. När alla sinnen samverkar så 
bildar det en totalupplevelse för barnet. En viktig förutsättning för barns lärande är att de är 
engagerade, intresserade och att de har roligt. Barnen lär genom lek tillsammans med andra 
barn och med vuxna. De mindre barnen lär sig hela tiden både om själva situationen som 
helhet och om detaljer (Granberg, 1999). Barnen drivs av en inre motivation, att upptäcka och 
lära. Här måste pedagogen möta barnet och se dess behov och intressen. Det är viktigt att 
barnen känner en gemenskap på förskolan samt att de får möjlighet att utveckla en tillit till sin 
egen förmåga, dvs. att de kan, vet och klarar av mycket. Motivationen är en viktig 
förutsättning för lärandet (Lillemyr, 2002). Enligt Lpfö 98 är några av grundstenarna för 
kunskap de fyra F:n – Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet.  
 
I en skrivelse från BOSK (Barnomsorg och skola kommittén) inför den nya svenska 
läroplanen talar man om ett vidgat lärande begrepp: 
 

 ” Fakta måste göras tillgängliga och presenteras. För förståelse 
     och insikt måste barn också ges möjlighet att utgå från  
      tidigare erfarenheter och förkunskaper och ges möjligheter att 
     utforska, bearbeta och reflektera. Färdigheter måste också övas,  
     prövas och gestaltas och kommuniceras. Barn måste också ges  
     möjligheter att utveckla förtrogenhet. Detta innebär att varken  
     lärandet eller kunskapen kan bindas i en form och att lärandet 
     måste ske genom individens aktiva deltagande.” 
    (ur: jord för växande – särtryck ur Växa i lärande och Att erövra omvärlden. 1998 s.49). 
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Förändringar i förskolan  
Förskolan är en verksamhet som är en del av det svenska skolsystemet. Idag omfattas 
förskolan av barn mellan 1-5 år och den är sedan 2002 allmän från 4 år (Gannerud & 
Rönnerman, 2006). Allmän förskola infördes 1 januari 2003 och omfattar fyra- och 
femåringar. Från det år de fyller fyra år erbjuds alla barn 525 avgiftsfria timmar/år i förskolan. 
Anledningen till att allmän förskola infördes, var att barn i utsatta bostadsområden, 
landsbygdskommuner och i övriga mindre kommuner, i högre grad skulle få tillgång till 
förskola. Man ansåg detta viktigt, för att barn skulle få pedagogisk stimulans och 
gruppgemenskap. Det skulle därmed förbättra barnens möjligheter till lärande och en positiv 
utveckling (Skolverket, 2003). 
 
1998 flyttades ansvaret för förskolan från socialstyrelsen till utbildningsdepartementet och 
förskolan fick en egen läroplan, Lpfö 98. Meningen med denna läroplan var att landets 
förskolor skulle bli mer likvärdiga och hålla samma höga kvalitet. Regeringen menade då de 
lade fram förslaget om reformen att förskola och skola behövde ha en gemensam grundsyn på 
utveckling och lärande. En annan utgångspunkt regeringen hade var att barns förutsättningar 
för utveckling och lärande påverkades av den sociala miljön och den pedagogiska stimulans 
som de möter i de tidigare åren innan skolan. Regeringen påvisade här att 
förskolepedagogiken borde få större utrymme i skolan samt att dess roll skulle förstärkas 
(Skolverket, 2004). När man utformade läroplanen, betonas även förskolans familjepolitiska 
betydelse angående omsorg och fostran. 
 
 ”Det är angeläget att förskolan på ett kvalitativt och professionellt  

     sätt kan verka inom utbildningssystemet. Det är dock inte avsikten  
     att förskolan därmed skall förändra sin funktion. Förskolan skall 
     fortsätta att vara ett viktigt komplement till föräldrarnas omsorg  
     och fostran. Föräldrarna skall, genom förskolans verksamhet,  
     kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete. Barnen skall ges  
     en trygg, lärorik och utvecklande verksamhet i ett förtroendefullt  
    samarbete mellan hem och förskola.” 
    (prop.1997/98:93. Läroplan för förskolan, s.15-16) 
 

Reformen fick således dubbla syften. Det ena var att förskolan skulle förändras, samtidigt som 
den skulle behålla delar av den dåvarande formen (Skolverket 2004). Man kan även i Lpfö 98 
läsa: 
 

 ”Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den  
     stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande… 
    Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden  
   för den pedagogiska verksamheten.” 
   (Lpfö 98, s. 12)   

 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) poängterar att helhetssynen på barnen har genomsyrat 
förskoleverksamheten under det senaste århundradet. Denna helhetssyn handlar i grunden om 
omvårdnad, omsorg, fostran och lärande. Helhetssynen har under årtiondena förändrats 
varefter det kommit ny forskning och nya rön om hur dessa fundamentala områden skall 
behandlas. Det viktigt är att man strävar efter att förmedla en helhetsförståelse av omvärlden 
och att barnen ska se och förstå sammanhang.  

Läroplanens betydelse 
Innan införandet av läroplanen, användes det ”Pedagogiska programmet för förskola” som var 
en statlig rekommendation för arbetet i förskolan. Dessa rekommendationer gavs ut av 
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socialstyrelsen år 1987. Pedagogiska programmet var till för att ange vilka principer som 
skulle ligga till grund för verksamheten och vilken inriktning den pedagogiska verksamheten 
skulle ha. Programmet fyllde även ett antal funktioner, exempelvis att upprätthålla en någon 
så när likvärdig kvalitet i landets förskolor och visa utåt för föräldrar, allmänhet och skola vad 
förskolan stod för och ville uppnå. En uppföljning av detta program, visade att det var ett 
viktigt administrativt dokument för de ledningsansvariga i kommunerna, snarare än en 
inspiration till pedagogernas praktiska pedagogiska arbete i verksamheten. Programmet 
innehöll inte heller några tydliga riktlinjer och strävansmål (Skolverket, 2004).  
 
I och med införandet av Lpfö 98 har nu alla olika skolformer under utbildningsdepartementet 
var sin läroplan. I dagsläget finns det två olika läroplaner för skolväsendet. Dessa är 
”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lpo 94) 
samt ”Läroplan för förskolan” (Lpfö 98). Dessa läroplaner gäller för barn mellan ett till sexton 
år. Det som genomsyrar dessa två läroplaner är att man ska ha en gemensam värdegrund, och 
en gemensam syn på kunskap och utveckling. Det som är den stora skillnaden mellan 
läroplanerna är att i Lpo 94 finns det tydliga uppnående mål medan det i Lpfö 98 endast finns 
strävansmål. En annan skillnad mellan dessa läroplaner är att man i Lpfö 98 lägger stor vikt 
vid att barns samspel har betydelse för det enskilda lärandet (Williams, Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2000). 
 
I samband med reformen förändrades förskolans roll i samhället. Den har fått högre status, 
men framförallt har förskolans uppdrag blivit tydligare och högre krav ställs på verksamheten. 
Intervjupersoner i Skolverkets rapport (2004), påstår att förskolan närmar sig skolan, då de 
efter Lpfö 98:s införande anser att förskolan är mer skolförberedande än tidigare. Det 
beroende på att man betonar barns lärande på ett annat sätt än tidigare (Skolverket, 2004). I 
Lpfö 98 betonas att, förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och därför måste 
verksamheten vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (Lpfö 98). Under de 
senaste 40 åren har man strävat mot att utveckla en mer barncentrerad förskoleverksamhet, 
där man ser till det kompetenta barnet med en vilja att erövra världen. Det betyder att man 
måste förstå att barn är olika och har olika behov (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Skolifiering 
Skolifiering är ett relativt nytt begrepp. Intresset för begreppet infann sig hos oss, då vi läste 
en utvärdering från Skolverket (2004) som handlade om att förskolans uppdrag håller på att 
förändrats och att tyngdpunkten har förskjutits mot lärande. Utredningen gjordes efter att Lpfö 
98 infördes. Det finns inte mycket forskning kring själva begreppet eller fenomenet 
skolifiering. 
 
Vår definition av skolifiering är, att det förs in nya termer, begrepp och handlingar som annars 
används i skolan. Termer som man nu möter mer i förskolan är exempelvis, matematik och 
engelska. Barnen får nu möta dessa ”skoltermer” oftare och de tydliggörs mer för barnen. Vår 
definition innebär också att man delar upp lek för sig och arbetspass för sig. Det istället för att 
förskolepedagogikens centrala arbetsformer med lek och skapande ses som en helhet. Vi 
lägger även in det som skolverket skrev i sin rapport, att man lägger en större tyngdpunkt på 
lärandet. I Skolverkets utvärdering (2004) tror många pedagoger att denna uppdelning även 
tar överhand på förskolorna. Pedagoger i förskolan påpekar för barnen vad de lär sig och inom 
vilket ämne. Termerna har tidigare använts mer i skolan i form av tydliggjorda arbetspass. 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) hävdar att denna ämnescentrering är något som bara 
tidigare funnits i skolan då ämnena till stor del bestäms och delas in av andra än barnen själva. 
Detta bör pedagogerna tänka på, så att förskolans tradition av barncentrering där idealet är att 
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barnet i stor utsträckning själv bör välja innehåll och uttrycksform, inte försvinner. Henckel 
(1990) upptäckte när hon granskade ny och gammal litteratur att lärandebegreppet hade 
förändrats mycket. I den tidigare litteraturen beskrevs lärandet som en effekt av barnens 
aktivitet. Man ansåg då att bara barnen vistades på förskolan och var aktiva så skedde lärande. 
I den senare litteraturen såg man att den vuxne hade större ansvar för att det ska ske ett 
lärande hos barnen. Man lyfte även fram att i förskolan skulle det vara en vuxenledd och 
skolförberedande träning för barnen. Barns lärande skulle främst vara knuten till speciella 
undervisningssituationer. 
 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER   

Fenomenografi 
Fenomenografi är en forskningsansats som har ett starkt fäste inom pedagogisk forskning och 
utvecklades av den svenske pedagogen Ference Marton under 1970-talet (Patel & Davidsson, 
2003). Denna ansats koncentrerar sig på beskrivningar av hur människor uppfattar olika 
fenomen i sin omgivning (Uljens, 1989). Själva fenomenografin är inte en metod i sig eller en 
teori om erfarenheter. Det är snarare ett sätt att försöka identifiera, formulera och hantera en 
viss typ av forskningsfrågor som till största delen berör olika frågor som är relevanta för 
lärande och förståelse i en pedagogisk miljö (Marton & Booth, 2000). Då syftet med 
fenomenografin är att ta reda på hur personer erfar samma fenomen, är det som är intressant 
att finna, de olika variationer som kan framkomma om ett och samma fenomen (Marton & 
Booth, 2000). 
 
Den metod som används för att ta reda på personers uppfattningar om ett fenomen är en 
kvalitativ intervju. Under intervjuns gång har även forskaren en möjlighet att redan här få 
kunskap om olika sätt att se på samma fenomen. När man i undersökningsmaterial ska se 
variationen i olika personers sätt att erfara ett fenomen, så delar man in de olika 
beskrivningarna i kategorier. Dessa kategorier ska ha en tydlig koppling till det fenomen som 
undersöks (Marton & Booth, 2000). 
 
Larsson (1986) skriver att Marton delar upp den fenomenografiska ansatsen i olika perspektiv. 
Han kallar dem för det första och andra ordningens perspektiv. Det första perspektivet handlar 
om fakta- vad som observeras utifrån och det andra handlar om hur någon upplever något. 
Detta är inte en fråga om det är sant eller falskt utan det viktiga är vad man studerar. Ur andra 
ordningens perspektiv får man en sann beskrivning på hur en person upplever något, alltså hur 
omvärlden ter sig för människor. Denna sanning kan vara falsk emot första ordningens 
perspektiv där man ser till befintlig fakta och observationer gjorda utifrån. Fenomenografin 
inriktar sig helt på andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986).  

METOD 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga i den empiriska studien som 
har gjorts. Här beskriver vi vårt urval av informanter och varför detta urval har gjorts. Det 
kommer även att presenteras en introduktion till den teoretiska ansats som hela studien vilar 
på. 

Metodval 
Då syftet med vår studie var att ta reda på pedagogers uppfattningar av begreppen lärande, lek 
och skolifiering i relation till förskolans verksamhet samt läroplanens införande, ansåg vi att 
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en kvalitativ undersökning skulle gynna vår studie på bästa sätt. Den kvalitativa intervjun är 
en bra metod om man vill fånga informanternas uppfattningar av olika fenomen i vardagen. 
De kan här tala med sina egna ord och ur sitt eget perspektiv ( Kvale, 1997). Den kvalitativa 
forskningsintervjun är halvstrukturerad. Det innebär att den varken är ett öppet samtal eller ett 
strängt strukturerat frågeformulär. I stället för ett frågeformulär utgår man ifrån en 
intervjuguide (Kvale, 1997). Man kan då ändra frågorna under samtalets gång, så att det 
passar in i varje enskild situation. Valet av den halvstrukturerade intervjun gjordes för att vi 
ville ge informanterna ett större svarsutrymme. I intervjuunderlaget (bilaga 1) har vi utgått 
från våra frågeställningar. Utifrån dessa arbetade vi fram frågor som kändes relevanta för 
studien.  
 
I intervjuerna vill vi ta reda på informanternas uppfattningar och vi har inspirerats av den 
fenomenografiska ansatsen. I studien fokuseras begreppet skolifiering som ett fenomen som 
uppstår i spänningsfältet mellan de uppfattningar som finns om fenomenen lek och lärande. 

Urval 
När vi planerade vår studie, valde vi att koncentrera oss på endast en kommun. I kommunen 
finns det nästan enbart förskolor som drivs i kommunal regi, därför inriktade vi oss på dem. 
Vår ambition var att genomföra tio intervjuer. Dock fick vi ett sent bortfall. Men vi ansåg att 
det inte skulle påverka vårt slutliga resultat.  
 
Vi har totalt besökt fyra förskolor. Vi tog kontakt via telefon och frågade informanterna 
personligen om de var intresserade av att delta i vår studie. Därefter skickade vi ett missivbrev 
(Bilaga 2) till samtliga som tackat ja till att delta. Vid några tillfällen blev vi även tipsade om 
personer som eventuellt kunde vara intresserade och som vi sedan tog kontakt med.  
 
Ett viktigt kriterium i vårt urval av informanter var att de hade varit verksamma i förskolan 
såväl före som efter reformen med Lpfö 98. Vi ville även att informanterna skulle ha en 
förskollärarutbildning, då vi tror att de är mer insatta i nya och gamla styrdokument, samt att 
de har en bättre pedagogisk grund än barnskötare. Anledningen till att vi hade dessa krav på 
våra informanter var att vi ville studera pedagogernas uppfattningar om eventuella 
förändringar i arbetssättet före och efter Lpfö 98 samt deras uppfattningar om begreppen lek, 
lärande och skolifiering i relation till den egna verksamheten. 
 
De informanter som var med i studien var alla kvinnor. Detta var inget som vi kunde styra 
över då det i kommunen inte fanns några manliga förskollärare. Trots att informanterna 
uppfyllde våra krav, fanns det skillnader i deras bakgrund i fråga om arbetslivserfarenhet, 
även deras förskollärarutbildning såg olika ut beroende på var och när de utbildade sig. Detta 
bortsåg vi från. Våra informanter har i resultatet försetts med påhittande namn, detta för att 
det inte ska gå att identifiera personerna i intervjucitaten. Följande personer har intervjuats: 
 
Ingrid, 54 år - utbildade sig i mitten av 70-talet. Har hela tiden varit verksam i samma 
kommun.  
 
Sofia, 37 år – utbildade sig i mitten av 90-talet. Tidigare arbetade hon som barnskötare. Har 
varit verksam i flera olika kommuner. 
 
Berit, 51 år – utbildade sig i början av 90-talet. Har varit verksam i samma kommun både före 
och efter utbildningen.  
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Malin, 40 år – Utbildade sig i början av 90-talet. Har varit verksam i ett par olika kommuner. 
 
Eva, 45 år – utbildade sig på 80-talet. Har flera olika pedagogiska utbildningar. Hon har varit 
verksam i flera olika kommuner. 
 
Anette, 37 år – utbildade sig i mitten av 90-talet. Har varit verksam i samma kommun. 
 
Britta, 60 år – utbildade sig i slutet av 70-talet. Efter utbildningen har hon varit verksam i 
samma kommun. 
 
Yvonne, 35 år – utbildade sig i början på 90-talet. Har varit verksam i flera olika kommuner.  
 
Inger, 52år – utbildade sig i slutet av 80-talet. Har varit verksam i samma kommun 

Genomförande 
Innan vi tog kontakt med de som skulle bli våra informanter till studien, gjorde vi klart vårt 
intervjuunderlag. Detta underlag var det vi utgick från vid intervjuerna och hade sin grund i 
vårt syfte och frågeställningar. Intervjuguiden (Bilaga 1) gjorde att vi fick en bra överblick 
över frågorna vid intervjun, så att det blev en diskussion.  
 
Innan genomförandet av intervjuerna med våra informanter skickade vi ut ett missivbrev 
(bilaga 2). Där förklarade vi en del av syftet med intervjun och varför just de var utvalda. I 
brevet förklarade vi även att de som informanter förblev anonyma. Vi nämnde även att vi 
båda skulle närvara vid intervjutillfället. I missivbrevet nämndes inte vilka frågeställningar 
som skulle komma under intervjun. En anledning var att vi inte ville att informanterna skulle 
diskutera frågorna med sina kollegor innan intervjun, då vi var intresserade av enbart deras 
uppfattningar. 
 
Vi har intervjuat nio förskollärare enskilt och dokumentationen av intervjun har skett med 
hjälp av bandspelare. Vid intervjutillfällena såg vi till att få sitta i ett enskilt rum på den 
förskola vi befann oss på. Anledningen till det, var att intervjuerna skulle ske ostört. Allt för 
att nå ett så bra resultat som möjligt. Varje intervju varade i ungefär 25-45 minuter. 
 
Innan intervjuerna började, berättade vi för informanterna om bakgrunden till studien. Det 
gjordes för att informanten skulle veta vad som skulle hända och vad som skulle tas upp. 
Kvale (1997) menar att det gör intervjun bättre, då de första minuterna av en intervju är 
avgörande. Vid själva intervjun var det en av oss som hade huvudansvaret. Den av oss som 
inte ledde intervjun, var när tillfälle gavs med i diskussionen och ställde även vissa följdfrågor 
om något verkade oklart. Att vi båda var med i samtalet var för att göra det mer avslappnat för 
alla parter. Något som vi ansåg vara viktigt vid intervjutillfällena var just att informanten 
skulle känna sig trygg och avslappnad i situationen. Kvale (1997) påpekar att miljön och 
atmosfären runt informanten är av betydelse för att de ska känna sig trygga och kunna 
genomföra intervjun på ett bra sätt.  
 
Vi skrev ut intervjuerna så ordagrant som möjligt i direkt anslutning till intervjuerna. Detta för 
att inte glömma för mycket av innehållet och för att inte ha för många intervjuer att bearbeta 
samtidigt. Vi delade även upp intervjuerna och skrev ut några var. 

 14



Analys 
I analysen har vi utgått från fenomenografin. Det innebär att vi har använt oss av de fyra steg 
som hör till den fenomenografiska analysen. Det första är att bekanta sig med data för att 
skapa ett helhetsintryck. Det andra är att försöka uppmärksamma likheter och skillnader i 
intervjuerna. I det tredje ska man kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. Det 
fjärde och sista innebär att man studerar man strukturen kategorisystemet. Detta innebär att 
man sorterar materialet tills mönster blir tydliga. De är dessa mönster som utgör resultatet av 
analysen. Fenomenografin syftar inte till att finna slutgiltiga teorier, eftersom människors 
uppfattningar om det fenomen man undersöker, kan förändras (Patel & Davidson, 2003).  
 
När vi analyserade våra intervjuer utgick vi från våra tre frågeställningar. I varje 
frågeställning skapade vi undergrupper som ledde till att vi kunde finna ytterligare kategorier. 
Det var i de sista kategorier som vi började se mönster växa fram och som vi slutligen kunde 
basera vårt resultat på. 

Etik 
När man gör en empirisk studie behöver man göra vissa etiska ställningstaganden. Det är 
forskarens ansvar att uppfylla vissa krav inom detta område. Vetenskapsrådet (2002) skriver 
om forskningsetiska regler som forskare bör använda sig av. De har delat upp reglerna i fyra 
huvudområden:  

• Informationskravet: som innebär att man ska informera den berörda om deras uppgift 
och villkor som gäller för deras deltagande. De behöver även upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de vill. Man 
bör även informera om studiens syfte och hur den är tänkt att genomföras. 

• Samtyckeskravet: handlar om att deltagarna själva får avgöra om de vill medverka i 
studien. De har även rätt till att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 
delta. 

• Konfidentialitetskravet: handlar om den sekretess som finns runt deltagaren och den 
information som den ger. Man berör även hur man kommer att behandla och förvara 
det material som samlas in, för att skydda informanten och dess identitet. 

• Nyttjandekravet: innebär att det insamlade materialet endast får användas till den 
aktuella studien som görs.  

Dessa krav har vi följt när vi planerade våra intervjuer. Intervjupersonerna fick denna 
information av oss när vi hade kontakt via telefon och bokade intervjutillfällena. I samband 
med bokningen skickade vi även ut ett missivbrev (bilaga 2) till informanten där vi upprepade 
denna information. Missivbrevet innehöll även information om oss som gör studien och hur 
de kunde nå oss i fall de bestämde sig för att inte delta eller om de var intresserade av att läsa 
det färdiga resultatet av studien. Något som de faktiskt har rätt till. 

Tillförlitlighet 
När det gäller tillförlitligheten i våra intervjuer och analyser så menar Svensson & Starrin 
(1996) att det svårt att få total validitet i en intervju studie. De menar att vi som tolkare och 
observatörer uppfattar världen olika. Vi har svårt att helt gå ut utanför våra egna erfarenheter 
för att uppnå en slags neutral redovisning av vad vi upplever, därför är det möjligt att olika 
forskare kan komma fram till flera olika tolkningar i en kvalitativ studie. Det är också svårt att 
fastställa generaliserbarheten i en kvalitativ intervju eftersom varje fall där man gör en 
observation eller en intervju är unik. Man granskar validiteten noga efter den händelse som 
forskaren gör.  
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Kvale (1997) skriver att om man ska få en hög validitet i sin undersökning så bör 
intervjupersonen vara hantverksskicklig. Med det menar han att personen som genomför 
intervjun bör kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. Detta är någonting som kräver stor 
erfarenhet och denna erfarenhet besitter inte vi. Men vi kände att desto fler intervjuer vi 
genomförde ju mer flyt fick vi i intervjuerna. Innan vi genomförde intervjuerna så läste vi in 
oss i ämnet som vi har valt att studera. Det gjorde vi för att vi skulle bli mer tydliga och att 
intervjupersonerna skulle förstå oss bättre under intervjun, men även för att få en så trovärdig 
bild som möjligt (Patel & Davidsson, 2003). 
 
När man bedömer validiteten i intervjuerna, vet man inte med säkerhet om 
intervjupersonernas utsagor är fullt sanna. Det krävs av forskaren att den då kan ställa 
följdfrågor eller ifrågasätta personen som intervjuas. Frågor som vad, hur och varför, är då bra 
att ha med för att komma fram till undersökningens innehåll, syfte och metod (Kvale, 1997). 
Detta är något som vi tänkt på när vi utformade vårt intervjuunderlag. 
 
Under intervjuerna bandade vi samtalet och i direkt anslutning till intervjun skrev vi ut den. I 
och med att vi spelade in intervjun kan vi också ta den i repris många gånger för att försäkra 
oss om att vi har uppfattat allt korrekt (Patel & Davidson, 2003). Det gjorde vi för att få en så 
noggrann information som möjligt. 

RESULTAT  
Syftet med vår studie är att ta reda på pedagogernas uppfattningar av begreppen lek, lärande 
och skolifiering i relation till förskolans verksamhet samt läroplanens införande.  
För att få ett så noggrant resultat som möjligt delade vi in våra intervjusvar i tre olika 
huvudrubriker. De här huvudrubrikerna har tagit sin utgångspunkt i våra frågeställningar.  
Dessa huvudrubriker delades sedan in i kategorier där vi kunde se variationer i informanternas 
uppfattningar av de begrepp som är centrala i vår studie. De tre huvudrubrikerna med 
underkategorier är: 
 

• Arbetssätt 
- Lpfö 98 – arbetsförnyare 
- Lpfö 98 – statushöjare 
- Lpfö 98 - - som bekräftelse 
 

•  Lek och lärande 
- Lek – en väg till social kompetens och personlig utveckling 
- Lek är lärande? 
- Lek – ett sätt att bearbeta livet. 

 
• Skolifiering 

- Pedagogernas uppfattningar om skolifiering 
                  -     Har det skett en skolifiering? 

Arbetssätt 
Vi har hittat tre underkategorier där olika aspekter av läroplanens betydelse lyft fram. 
 
Kategori 1: Lpfö 98- arbetsförnyare 
Kategori 2: Lpfö 98- statushöjare 
Kategori 3: Lpfö 98- som bekräftelse 
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Kategori 1: Lpfö- arbetsförnyare 
Många av pedagogerna är ense om att Lpfö 98 har inneburit ett helt nytt sätt att arbeta. De 
flesta pedagoger ser främst skillnaden i arbetssättet när de jämför med det Pedagogiska 
programmet och Lpfö 98. I det Pedagogiska programmet uttrycks det vad en pedagog ”bör” 
göra och i Lpfö 98 är det mer uttalat vad man ”ska” göra. 
 
 Förut har det varit att du bör göra olika saker, nu är det att du ska göra 
 detta. 
 (Eva) 
 
Många av dem anser även att arbetet har underlättat sedan Lpfö 98 kom. Det som underlättar 
mest är att de har tydliga mål och riktlinjer. Även det faktum att alla arbetar med läroplanen 
och att alla arbetar mot samma mål, har tydliggjort arbetet för gemensam grundsyn.  
 
 Man var inte riktigt så målinriktad och verksamhetsinriktad som man  

 är nu. Man har liksom höjt sig några nivåer. 
 (Anette) 

 
I och med att Lpfö 98 infördes så anser några av pedagogerna att det underlättade deras 
arbete. Man använder sig av Lpfö 98 i nästan alla sammanhang i förskolan. På så sätt 
synliggör och tydliggör man sitt arbete. Detta är bra både för sig själv, sina arbetskamrater 
och mot allmänheten.  
 
 Pedagogiska programmet var ju aldrig framme liksom. Nu har vi läroplanen som 

 uppslagsverk  Varenda dag nästan! Tittar vi i den. Så att alla nu, även om man  
 inte är förskollärare eller pedagog eller lärare här så använder alla den nu.  
 På ett helt annat sätt. 
 (Anette) 

 
 Det är bibeln på ett sätt. 

 (Eva) 
 
För flera av pedagogerna innebar Lpfö 98 att de kände en trygghet. Alla arbetar mot samma 
mål men att man kan göra det på olika sätt. I och med att Lpfö 98 infördes kan man nu även 
påpeka och förklara inför allmänheten varför man arbetar med vissa saker. 
 
 Den ger samtidigt en trygghet och man vet vilka mål man ska rätta 
 sig efter. 
 (Ingrid) 
 
Många av pedagogerna tycker att deras roll har förändrats sedan Lpfö 98 införlivades. Då 
utgick man från vad pedagogerna var intresserade av och man såg inte till barnens behov och 
intressen. Under slutet av 70- talet såg man barnen som tomma skal som skulle fyllas och de 
vuxna skulle bestämma innehållet.  
 
 Då var det ju jag som bestämde, vi som bestämde som var vuxna, vad vi  
 skulle jobba med, att nu tar vi äpplet här och nu gör vi det och det va.  
 Utan att egentligen barnen var så intresserade av det hela. Nu utgår 
 man ju ifrån barnens intresse. 
 (Inger)  
 
När det gäller arbetet med barnen så är alla pedagoger eniga om att man har ökat sin 
pedagogiska medvetenhet. Efter Lpfö 98 tänker man mer på vad man gör och vad man har för 
syfte med det. Arbetet med barnen har blivit mer synliggjort och genomtänkt. Pedagogerna 
har delvis förändrat sitt förhållningssätt gentemot barnen. Man försöker nu göra barnen 
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medvetna om vad de gör och man ställer mer öppna frågor till dem. Barnen har också blivit 
mer delaktiga och fått mer inflytande och ansvar. Pedagogens roll har blivit mer handledande 
så att barnen kan finna svar själva.  
 
 Det är ju mer att barnen får reflektera mera själva, dom är mer delaktiga 
 och vi kanske lyssnar av barnen mera och deras tankar… 
 utgår mer från deras förslag. 
 (Britta) 
 
Kategori 2: Lpfö- statushöjare 
Efter att Lpfö 98 kom blev det lättare för pedagogerna att synliggöra arbetet inför föräldrar 
och barn. Innan visade man bilder på vad barnen gjorde på förskolan men inte i samma 
utsträckning som nu. Detta ser pedagogerna som en stor förändring. Nu försöker pedagogerna 
visa för föräldrarna vad de gör och påvisar läroplanen samtidigt. 
 
 Förr tog man en rulle kort och visade att här leker de det här och 
 det här. Nu skriver man läroplanens mål under också. På det sättet 
 visar vi att vi har en läroplan att följa. Förr var det mer som att man  
 skrev i ett familjealbum.  
 (Malin) 
 
Flera av pedagogerna nämner att de arbetar hårt med att få föräldrar insatta i arbetet på 
förskolan. Förr såg utomstående förskolan som en slags barnpassning men nu försöker de 
bevisa att förskolan är en lärande organisation och en pedagogisk miljö. 
  
 När vi skickar hem brev till föräldrarna skriver vi alltid något om läroplanen. 
 Hur vi jobbar inom ett visst område och sådär, jag kan säga att nu försöker 
 man förmedla mycket till föräldrarna, vad vi arbetar utefter. Det var inget  
 sådant innan. Utan bara vad vi gjorde under dagen liksom. 
 (Anette)  
 
Arbetet med Lpfö 98 har även inneburit att man på ett bättre sätt kan tydliggöra verksamheten 
både för sig själv och utåt. De kan nu på ett annat sätt klargöra, för exempelvis föräldrar vad 
och varför man gör olika saker i verksamheten.   
  
 Utåt sett blev andra mer medvetna vad vi arbetade med på förskolan 
 inte bara för våran egen del utan även utåt. Nu har vi en läroplan och 
 det här gör vi, annars var det mer att andra trodde att det var bara  
 barnpassning. 
 (Yvonne) 
 
Arbetet med att tydliggöra verksamheten har även inneburit att man arbetar mer med 
dokumentation. Pedagogerna påpekar att man har dokumenterat förut men inte i samma 
utsträckning som nu. Några pedagoger menar att utvärdering även är viktig för deras egen del, 
för att lära sig och kunna gå vidare. 
 

Nya krav är det och mycket mer är det som ska redovisas egentligen.  
Vi gjorde kvalitetsredovisningar och utvärderingar förr också men då skrev vi  
bara att nu har vi gjort det och det gick bra. Nu ska du ju faktiskt tala om vad  
det är som gör att du känner att du har nått det här målet, hur långt har du nått?  
Bara sådana saker är helt annat.  
(Ingrid) 
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Kategori 3: Lpfö 98 - som bekräftelse 
Vissa av pedagogerna tycks inte se någon stor skillnad i arbetssättet före och efter Lpfö 98. 
De menar att man alltid har haft en tanke när de har arbetat med barnen och att skillnaden i 
arbetssättet inte är så stor. Den förändring som de har kunnat se tror de inte beror på att Lpfö 
98 infördes, utan de tror att det beror på vilken forskning som är aktuell.  
 
 Man har alltid haft en tanke hela tiden när man arbetar med barnen 
 men i och med att man har läroplanen så har man fått en riktlinje 
 för dig och ett mål du ska uppfylla. 
 (Eva) 
 
En annan pedagog menade att de arbetade med ”bra” saker innan Lpfö 98 också. Skillnaden 
var eventuellt att det inte var lika genomtänkt då som nu. Men alla bitar som man arbetar med 
i läroplanen fanns med redan då.  
 
 Förr så gjorde man massor av bra grejor men det var inte lika genomtänkt… 
 Vi gjorde dessa saker innan så jag tycker inte att det är så stor förändring.  
 (Yvonne) 
 
Sammanfattning 
Vi kunde urskilja tre olika huvudrubriker där olika aspekter av läroplanen lyftes fram. Enligt 
flera av informanterna har det inneburit stora förändringar sedan Lpfö 98 infördes. Den största 
förändringen var att i det pedagogiska programmet enbart var rekommendationer om hur man 
borde arbeta och nu är det att man ska arbeta efter olika mål. Alla pedagoger tycker att det står 
klart och tydligt i läroplanen vilka riktlinjer och mål man ska arbeta efter och det underlättar 
för dem i sitt arbete. Lpfö 98 har lett till att alla arbetar med läroplanen och mot samma mål. 
Det tydliggör arbetet och man får en gemensam grundsyn. Detta ger pedagogerna en trygghet. 
 
Efter att Lpfö 98 infördes så tyckte många av informanterna att deras yrkesroll stärktes. När 
förskolan fick en egen läroplan blev allmänheten informerade om vad pedagogerna arbetade 
med. Detta ledde till att pedagogernas status stärktes. Man arbetar fortfarande kontinuerligt 
med att synliggöra arbetet på förskolan ut mot allmänheten. Förr ansåg man att förskolan var 
till för någon slags barnpassning åt barnen men nu är det viktigt för pedagogerna att bevisa att 
förskolan är en lärande organisation och en pedagogisk miljö.  
 
Några av pedagogerna ansåg inte att Lpfö 98 ledde till så stora förändringar i deras arbetssätt. 
De tyckte att man hade arbetat på liknande sätt redan innan och när Lpfö 98 kom kändes det 
mer som en bekräftelse att de hade gjort rätt.  Den förändring som de kunnat se t.ex. att de 
blivit mer pedagogiskt medvetna, tror de inte beror på att Lpfö 98 infördes, utan på vilken 
forskning som är aktuell. 

Lek och lärande 
På samtliga förskolor som vi har besökt, har leken en stor plats i verksamheten. Pedagogerna 
har talat om hur viktigt det är med lek, men framförallt har de påpekat lärandet i leken. Flera 
av pedagogerna uppfattar leken som ett enda stort lärande och att det är genom leken som det 
lustfyllda lärandet sker. 
 
Från det material vi har behandlat med pedagogers uppfattningar om begreppen lek och 
lärande, har vi funnit tre kategorier som på olika sätt beskriver vad leken kan innebära för 
lärandet och vad det är för lärande. Dessa kategorier är som följer: 
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Kategori 1: Lek – en väg till social kompetens och personlig utveckling. 
Kategori 2: Lek är lärande? 
Kategori 3: Lek – ett sätt att bearbeta livet. 
 
Kategori 1 
Något som många pedagoger trycker på är att det barn lär sig och tränar på i leken, är det 
sociala samspelet. Det sociala samspelet tränas mest i barnens egna lekar 
 
 dom lär sig jättemycket, bara det här med det sociala biten, att få social  
 kompetens, det är ju det allra viktigaste egentligen, att bli en social individ 
 i samhället, där lär dom sig ju om turtagning, ge och ta, ta ansvar, 
 samspel, kommunikation, språk. 
 (Berit) 
 
Ur den sociala träningen som sker, anser flera pedagoger att det är många områden de tränar 
på och lär sig. Områden som de nämner är viktiga delar för att barnen ska klara sig bra i livet 
är exempelvis turtagande, empati, ansvar, kommunikation, språk, rolltagande, vara en bra 
kompis och konflikthantering. Just konflikthantering och språket är det många pedagoger som 
nämner, som en av de viktigare bitarna av att bli en socialt kompetent person. 
 
 Jag utgår från att barn ska vara socialt kompetenta och de ska må bra 
 och de ska kunna leka och de ska kunna vara bra kompisar då tror 
 jag det andra kommer också. 
 (Yvonne) 
 
 Man tränar språk genom rim och ramsor, läsa böcker och sådana saker 
 och att man ständigt kommunicerar med barn… Det är viktigt att  
 barnen får en identitet och klarar sig socialt så språket är en viktig 
 inlärning. 
 (Yvonne) 
 
 När de blir större så är det bra om de kan lösa konflikter själva utan att  
 vi behöver hjälpa till. 
 (Ingrid) 
 
Den sociala kompetensen är en del av barnens personliga utveckling. En annan del är den 
motoriska utvecklingen. Pedagogerna menar att barn främst tränar motoriken i lekar, både i 
den egna leken, och lärarledd lek t.ex. på gymnastiken. Men barnen får även motorisk träning 
vid matbordet när de äter och ska försöka lära sig att hantera kniv och gaffel. 
 
 Det kan vara matsituationen, det kan vara att leka också att släppa loss lite.  
 De kan vara det motoriska också att lära sig att cykla. Det är så mycket  
 lärande hela dagen.  
 (Malin)  
 

Oftast kan jag ju tycka att man ser det motoriska, när nåt barn ropar glatt från 
klätterställningen –wow jag kan klättra upp på klätterställningen, titta titta! 

 (Sofia) 
 
Kategori 2 
Flera av pedagogerna har uttryckt att de har svårt att dela på begreppen lek och lärande. De 
menar att begreppen går hand i hand och är något som sker hela tiden. Pedagogerna nämner 
att det är lärandet i leken som är det lustfyllda lärandet. 
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 Nä, för man lär ju genom leken! Så jag kan inte se någon, men sen  
 är det ju, visst är det skillnad, eller inte skillnad, men visst finns det  
 ju olika lärande. Det finns ju lärandet när man berättar och visst finns  
 det lärandet inom leken. Det är ju två olika sätt att lära sig saker. 
 (Sofia) 
 
Pedagogerna ser nu även leken som en pedagogisk möjlighet mer än vad de har gjort tidigare. 
De menar att, ett från deras sida, medvetet bruk av leken kan hjälpa till att lära barnen mer av 
ämneskunskaper som till exempel matematik, svenska, naturkunskap och engelska. 
 

 
 När hon (en annan pedagog) arbetade medvetet med matten, så va vi ju ute  
i skogen och mätte pinnar och det finns ju hur mycket som helst där med matte  
då och då blir det ju lustfyllt och lekfullt och barnen tar till sig de lättare. 
(Britta) 
 

 Nu kanske man medvetet försöker få in svenska och matte i leken. Som en  
 lustfylld inlärning genom leken. 
 (Britta) 

 
Trots att alla pedagogerna uttryckte att lärandet är i leken, så fanns det några som även 
påpekade motsatsen. De menade att barn lär sig i alla situationer och att det då inte enbart är 
genom lek. 
 
 Det är inte alltid lärande sker genom leken 
 (Yvonne) 
 
Situationer som de inte ser som lek är t.ex. matsituationen och diskussioner mellan barn – 
barn och pedagog – barn. De menar att dessa situationer också innebär att barn lär sig och att 
de som pedagoger har fått en ökad medvetenhet att ta tillvara på de situationer som inte är i 
leken, utan som kanske enbart har sin grund i ett här och nu tillfälle. 
 
 Man tar vara på de tillfällen som ges t.ex. om man hittar maskar i jorden  
 då tittar man ju på det och läser om det. 
 (Ingrid) 
 
Kategori 3: 
Den tredje kategorin som behandlar pedagogers uppfattningar av begreppen lek och lärande, 
är den som ser leken som ett redskap för bearbetning. Pedagogerna menar här att barn i leken 
bearbetar sådant som de har upplevt. Den här bearbetningen behöver inte handla om för 
barnen svåra och jobbiga upplevelser, utan det kan även vara sådant som de uppfattat som 
roligt och spännande. 
 
 En del är ju fantastiska till att leka och bearbetar då. För alltså i deras 
 lek , det är ju där du kan se vad, mycket vad de upplever på alla sätt 
 och vis. 
 (Inger) 
 
 Om dom upplevt någonting, leker dom ju kanske av sig också. Det 
 kan ju vara både svåra saker och roliga saker. 
 (Britta) 
 
Flera av pedagogerna uttrycker också att denna bearbetning syns i barnens lekar, även om 
pedagogerna själva inte kan förstå leken. De menar då att det är viktigt att man som pedagog 
finns tillgänglig och till hands även om man så bara sitter bredvid och observerar. 
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 Igår lekte de sångsamling och sjöng ”solen lyser himlen är blå”  och sedan  

 metade de sånger och någon tog på sig ledarroller. De leker ofta samling  
 sedan bygger de koja, leker mamma, pappa, barn och sådana saker också.  
 En dag så påpekade jag att ett barn hade druckit dåligt och att det är viktigt  
 att få i sig vätska och då sa ett barn att mjölk är vätska och det är förresten  
 saft också. Då är det viktigt att man talar om det för barnet efteråt att nu har  
 du lärt dig ett nytt ord. 

  (Yvonne) 
 
När pedagogerna finns nära till hands för barnen så har de även möjligheten att påvisa för 
barnen att de lärt sig något. De tror att även den nya kunskapen och insikten om det egna 
lärandet bearbetas och utvecklas i leken. 
 
 Jag tror att barnen prövar det som de har lärt sig i sin lek och då märker  
 man ju också om de har förstått eller inte. Man kan ju också påpeka för  
 barnen att nu har du tex lärt dig att klättra upp för klätterställningen det är  
 ju lätt att se annars sker mycket gradvis och stegvis. 
 (Yvonne) 
 
Sammanfattning 
I princip alla pedagogerna som deltog i studien, var eniga om att lek och lärande är så tätt 
sammanflätade att de knappt går att skilja åt. Trots detta har det visat sig att lärandet i leken 
kan vara av olika art, men också att allt lärande faktiskt inte sker i leken.  
 
Tre olika uppfattningar har utkristalliserat sig i vad det är för lärande i lek. Det första är att 
leken är lärande av det sociala samspelet, som är en viktig grund för barns egna utveckling 
som individ. Den andra uppfattningen är att man ser leken som en pedagogisk möjlighet att 
lära barn olika saker inom mer ämnesinriktade områden och att man då får ett lustfyllt 
lärande. Den tredje uppfattningen är, att barn i sina lekar bearbetar händelser, upplevelser och 
intryck för att lära sig och för att förstå. 

Skolifiering 
Alla pedagoger hade hört talat om begreppet skolifiering, men de var inte eniga om det sker 
eller har skett en skolifiering av förskolan. Däremot ansåg de flesta pedagogerna att det har 
skett en skolifiering i förskoleklassen. Då vi hittat variationer i pedagogernas uppfattningar 
om vad skolifiering innebär har vi kunnat urskilja två olika kategorier som pedagogerna 
pratade om.  
 
Kategori 1: Skolan i förskolan 
Kategori 2: Samhällets påverkan 
 
Kategori 1 
Här förknippade pedagogerna begreppet skolifiering med skolans värld. Med det menade de 
att man tar in mer aktiviteter som hör till skolan in i förskolan. Pedagogerna menar att skolans 
aktiviteter kunde vara bl.a. stenciler, att man försöker räkna och skriva med siffror och 
bokstäver, lösblad, raster m.m. Flera av pedagogerna nämnde även att de förknippar 
skolifiering med att man ska mäta barns kunskaper.  
 
 Då tänker jag på mer styrd verksamhet och att man mäter dem att de  
 ska lära sig någonting.  
 (Eva) 
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 Då tänker man ju på bänkar! Och att man har mer lärarledd lärande. 
 Alltså att man står och mässar för barnen mer. 
 (Sofia) 
 
De flesta av pedagogerna tycker sig inte se någon skolifiering av förskolan. Men däremot är 
det många av dem som tycker att det liknade mer skola förr. De tänker då på att det var mer 
styrda aktiviteter av pedagogerna och det var främst på samlingarna som barnen skulle lära 
sig någonting. Många pedagoger var eniga om att det skett en skolifiering av förskoleklassen. 
  
 Det kan jag inte säga att jag ser det här på förskolan jag skulle nog säga 
 tvärtom eftersom man nu fått ett medvetande om lekens betydelse. 
 (Ingrid) 
 
 Jag arbetade något år i förskoleklass och då upplevde jag att barnen aldrig 
 fick göra färdigt och det tycker jag är viktigt att det blir långa stunder med  
 lek och att man bryter så lite som möjligt. 
 (Malin) 
 
Någon pedagog var tveksam till om hon ville använda ordet skolifiering men hon tyckte att 
det hade skett en förändring kring pedagogernas tänkande. Det är viktigt att tänka på hur vi lär 
ut.  
 
 Och, jag kan inte se att vi har blivit det!  Eller jo ja och nej, förresten! 
 Både och! Att det viktiga är, alltså man säger att man synliggör till  
 exempel matematiken, att vi tänker på att vi lär barnen matte, men att vi 
 gör det på förskolans vis och att vi inte gör det på skolans vis. 
 (Sofia) 
 
Kategori 2 
Den andra kategorin är att man såg samhället som en stor påverkan. Några pedagoger tyckte 
att föräldrarna påverkar sina barn genom att de tidigare börjar lära dem bokstäver. Många 
barn har stora krav på sig hemifrån både från föräldrar och syskon att de ska kunna mycket 
innan de börjar skolan. Pedagoger ansåg också att samhället har förändrat sin syn på barn. De 
hinner inte vara barn utan de ska kunna allting så tidigt. 
 
 Problemet som vi har i dag tror jag är att alla måste vara så duktiga  
 fort klara allting så tidigt. Vi ger dem inte den tiden utan vi kommer  
 på att oj du ska inte behöva klara detta riktigt än. 
 (Eva) 
 
 Jag tror att föräldrarna börjar tidigare mata barnen med bokstäver 
 (Ingrid) 
 
Några pedagoger kunde tydligt se att det sker en förändring i förskolan. De nämnde bland 
annat att de kan se det i form av att barnen har högre krav på sig idag mot vad de hade förut 
och att barnen ska klara av allting tidigare i dag. 
  
 Snart ska de börja förskoleklassen och då ska de lära sig att läsa bl.a… 
 däremot kanske de själva känner det här inne för att min storasyster  
 kunde detta när hon var i min ålder. 
 (Eva) 
 
Flera av pedagogerna nämner att media kan ha stort inflytande på barn. De menar att genom 
data- och Tv- program tidigare kommer i kontakt med exempelvis bokstäver som ligger till 
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grund för läsning och skrivning. Det finns även de pedagoger som menar att barnen i dag har 
ett större socialt nätverk utanför hemmet som också kan påverka barnens intressen. 
  
 Vi ger dem inte den tiden utan vi kommer på att oj du ska inte behöva  
 klara detta riktigt än. Barn har så mycket omkring sig redan, de får in 
 massor från media och runt om och man har ett aktivt liv runt omkring 
 osv. Barn är ofta duktiga på att prata och vara ute men de kanske inte är  
 fullt färdiga ändå. 
 (Eva) 
 
 Datorerna använder de betydligt mycket mer och man upplever de som 
 ganska duktiga. 
 (Yvonne) 
 
Sammanfattning 
Begreppet skolifiering är ett välkänt ord för pedagogerna. Men vad egentligen begreppet 
skolifiering står för hade pedagogerna olika åsikter om. Vi kunde urskilja två olika kategorier 
när vi analyserade texterna. Den ena var att pedagogerna såg skolifiering som mer skolliknade 
övningar. Det kunde vara övningar som att läsa och skriva, arbeta med matematik och 
svenska och arbeta med stenciler och lösblad. Man såg även skolifiering när barnen har 
bestämda tider och raster och en del förknippade det med bänkar och lärarledda arbetspass. 
 
Den andra kategorin är att samhället påverkar barnen mer. Här nämns det bland annat att 
föräldrarna påskyndar barns lärande i form av att de tränar och lär barnen bokstäver hemma. 
Barnen får då stora krav på sig att prestera något bra. En annan anledning kan vara att barn 
inte hinner vara barn i den utsträckning de borde, utan blir vuxna tidigare. Det kan man se på 
utbudet av barnkläder, tv- och dataspel och media.  
 
De flesta av pedagogerna tycker inte att det förekommer någon skolifiering över huvudtaget 
på förskolorna. De nämner att de kunde se det mer förr, innan Lfpö 98. Några av dem tycker 
sig se tendenser till skolifiering och någon kan se det klart och tydligt beroende på vad man 
lägger in för värderingar under begreppet skolifiering.  

DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer vi att presentera en del av vårt resultat i förhållande till vårt syfte och 
våra frågeställningar. Resultaten kommer även att jämföras med tidigare forskning. Dessutom 
kommer vi att föra en diskussion om den metod vi använde oss av i studien samt ge förslag 
till fortsatt forskning. 

Resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar 
Skolifiering är ett begrepp som befinner sig i spänningsfältet mellan lek och lärande. 
Skolverket (2004) uppmärksammar i sin utvärdering en tendens till perspektivförskjutning 
från det informella lärandet till det formella lärandet, där lärandeaspekten fokuseras allt mer i 
den dagliga verksamheten. Syftet med denna studie var att studera hur pedagogerna i 
verksamheten uppfattar begreppen lek, lärande och skolifiering i relation till förskolans 
verksamhet samt läroplanens införande. 
 
Anledningen till att vi kopplar ihop Lpfö 98 med skolifiering, lek och lärande beror på att vi 
tror att införandet har spelat stor roll för hur pedagogerna ser på dessa begrepp, och hur de 
arbetar med barnen och sina kollegor. Ett av syftena med Lpfö 98 var att förskolor runt om i 
landet skulle ha en gemensam syn på kunskap och utveckling. Lek och lärande är centrala 
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begrepp i förskolans läroplan, där man lägger vikten vid att förskolan ska vara en lustfylld 
verksamhet. Detta kan man läsa om i Lpfö 98. Pedagogerna tolkar dock detta på olika sätt, 
vilket kan leda till att fokus läggs mer på lärandet. Vidare kan man läsa i läroplanen (s.9) att 
”ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 
verksamheten i förskolan”. Vi tror detta kan leda till att pedagoger ser lek som ett verktyg för 
lärandet, istället för en enbart lustfylld aktivitet. På så sätt kan lärandet ta överhand och man 
börjar tidigare med att föra in ”skolkunskaper” i förskolan, så kallad skolifiering.  
 
Kan man se någon skillnad på sättet att arbeta i förskolan före och efter skolreformen, 
Lpfö 98? 
Vi ville ta reda på informanternas uppfattningar om deras sätt att arbeta har förändrats sedan 
Lpfö 98 infördes. Utifrån de svar vi har fått har vi kunnat urskilja tre olika kategorier i vilket 
vi kunde se variationer i pedagogers uppfattningar av vad Lpfö 98 har haft för betydelse för 
det vardagliga arbetet i förskolan. Kategorierna är: Lpfö 98 – arbetsförnyare, Lpfö 98 – 
statushöjare och Lpfö 98 – som bekräftelse.  
 
Flera av pedagogerna känner att Lpfö 98 har tydliggjort deras arbete mer än vad Pedagogiska 
programmet gjorde. I Lpfö 98 är det mer uttalat att pedagogerna ”ska göra”, medan det förut 
var mer allmänna rekommendationer att man ”bör göra”. I och med Lpfö:s införande fick man 
även tydliga riktlinjer och strävansmål att arbeta efter. Detta var något som förskollärarna 
hade saknat. Pedagogerna menade att detta kunde bero på att man inte arbetade med det 
pedagogiska programmet lika intensivt som man gör med läroplanen i dag. Av informanterna 
fanns det några pedagoger som knappt kom ihåg vad det Pedagogiska programmet var för 
något och några hade arbetat mer med det. Hur mycket man arbetade med det kunde bero på i 
vilken kommun och enhet man var. En pedagog uttryckte sig så här:  
 

”Man pratade aldrig om det Pedagogiska programmet utan det var något 
 som man läste i utbildningen”.  
(Yvonne) 

 
För flera av pedagogerna har Lpfö 98 underlättat deras arbete. De tycker nu att de har fått 
tydligare riktlinjer och strävansmål att arbeta efter. De uppfattar att man arbetar mer med 
läroplanen än med det pedagogiska programmet. Pedagogerna nämner även att de känner en 
trygghet i att alla pedagoger arbetar mot samma mål och mot en gemensam grundsyn på 
utveckling och lärande (Skolverket, 2004). Nu finns Lpfö 98 med i allt arbete som utförs på 
förskolan.  
 
Informanterna nämner också att det skett stora förändringar hos pedagogerna. Pedagogerna 
har blivit mer medvetna och de har fått en ny syn på barn. De menar att det kan bero på att en 
ny läroplan kom och man blev tvungen att tänka på ett annat sätt. Pedagogerna poängterar att 
deras syn på barns inflytande, ansvar, delaktighet har förändrats mycket. Detta ser de som en 
stor skillnad jämfört med förut. Pedagogerna tar mycket mer hänsyn till vad barnen har för 
intressen och man tänker mer på vad barn vill göra. I Lpfö 98 kan man läsa att förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 
därmed få möjlighet att påverka situationen.  
 
Något som vi fortfarande funderar över, är att de säger att de har blivit mer pedagogiskt 
medvetna i arbetssättet sedan Lpfö 98 infördes. Vi har svårt att tro att det enbart beror på 
införandet av läroplanen. Någon pedagog nämner att de har fått förändrad syn på barnet och 
att det beror på forskning om barns utveckling och lärande. I läroplanen (Lpfö 98) kan man 
läsa vad barnen har rätt till under sin vistelse på förskolan, det är bl.a. att de ska vara delaktiga 
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och de ska ha möjlighet att påverka sin situation. När man läser detta känns det som om 
barnen har fått ny status i samhället. Tidigare pratade man om barns behov, idag ser man mer 
till barns rättigheter. Precis som Henkel (1990) har vi kunnat se skillnader på hur man ser på 
barns lärande. Vi har fått den uppfattningen att pedagogerna nu är medvetna om hur de lär ut 
och att de tar större ansvar för barns lärande än vad de gjort tidigare.  
 
Enligt pedagogerna så har man efter införandet av Lpfö 98 mer börjat fokusera på att 
involvera barnen i planering och på vad de har med sig för erfarenheter och kunskaper. De 
ställer detta i relation med hur det såg ut tidigare när man såg barnet som ett tomt blad som 
skulle fyllas och att det var pedagogens uppgift att göra detta. Det var även pedagogens 
uppgift att bestämma innehållet de skulle fyllas med.  
 
Med statushöjare menar vi att pedagogernas yrkesroll har stärks och synliggjorts utåt genom 
att Lpfö 98 infördes. Alla pedagoger var positiva till att förskolan fick en egen läroplan, Lpfö 
98. Nu skulle alla landets förskolor bli mer likvärdiga och alla förskolor skulle sträva mot 
samma mål (Skolverket, 2004). Flera av pedagogerna som har deltagit i undersökningen 
nämner att med hjälp av Lpfö 98 har det blivit lättare att synliggöra arbetet för allmänheten, 
då i synnerhet mot föräldrarna. Arbetet med Lpfö 98 har inneburit att det ställs högre krav på 
pedagogerna i och med att de har mer riktlinjer att arbeta efter och mål att uppfylla. Även 
detta är statushöjande för pedagogerna då de synliggör arbetet för sig själva. 
 
Pedagogerna är eniga om att deras yrkesroll har stärkts. Detta beror på att förskolans roll i 
samhället har förändras. Skolverket (2004) menar att förskolans uppdrag är tydligare och 
högre krav ställs på verksamheten. Barns lärande betonas på ett annat sätt nu än tidigare och 
man har även gjort omgivningen medveten om vad man arbetar med. Detta betonar alla 
informanterna som viktiga delar i förändringen. Förr så såg man förskolan som någon slags 
barnpassning där det inte förekom någon pedagogik alls. Att förskolans status har ökat tror vi 
även kan bero på att förskolan har närmat sig skolan i det pedagogiska uppdraget. I 
skolverkets rapport (2004) kan man läsa om att förskolan närmar sig skolan i form av mer 
lärarledda undervisningstillfällen där man delar upp lek och arbetspass, även krav på 
dokumentation har ökat. Vi ser både fördelar och nackdelar med detta. Självklart kan man 
dela upp arbetspass och lek men vi anser att det måste ske under lustfyllda former. Barnen ska 
inte uppfatta det som ett arbetspass utan som lek. Barnen bör i så stor utsträckning som 
möjligt själva kunna påverka innehållet i ”arbetspassen” (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). 
Dokumentation synliggör och tydliggör pedagogernas arbete. En nackdel som flera av 
informanterna nämnde var att det ibland finns för lite tid till dokumentation och då tas det tid 
från barnen. Det kan också bero på att det finns mer pedagogisk utbildad personal på 
förskolorna nu än vad det var förr. I och med att det finns mer pedagogisk utbildad personal 
nu, tror vi att det höjer statusen då de har djupare kunskaper om barnen och deras utveckling. 
Pedagogerna har även arbetat mer och djupare med Lpfö 98 än med det tidigare pedagogiska 
programmet. 
 
Det fanns några pedagoger som inte tyckte sig se någon större skillnad i hur de arbetade med 
barnen före och efter införandet av Lpfö 98. De ser mer läroplanen som en bekräftelse på vad 
de arbetade med. Den skillnaden som de eventuellt kunde se var en ökad pedagogisk 
medvetenhet. Den ökade medvetenheten beror förmodligen inte enbart på införandet av Lpfö 
98, utan kan även ha sin grund i ny forskning och pedagogernas egen utveckling som grundas 
i erfarenhet. Några pedagoger menar också att det kan bero på i vilken kommun man arbetar.  
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Några av dessa pedagoger har erfarenheter av arbete i andra kommuner och andra former av 
pedagogik. Vi tror därför att dessa pedagoger har lättare att se att alla förändringar i 
pedagogernas tankar och arbetssätt inte enbart beror på Lpfö 98.  
 
Vilka uppfattningar finns det om begreppen lek och lärande? 
Vi ville här försöka finna vad pedagogerna har för uppfattningar om begreppen lek och 
lärande och dess innebörd. För pedagogerna var dessa begrepp svåra att skilja på. De tyckte 
att lek och lärande hör ihop. De tycker att leken är bland det viktigaste som barnen gör på 
förskolan. I leken lär sig barnen mycket, bland annat socialt samspel, som pedagogerna ansåg 
som det viktigaste lärandet i leken. Kan barnen inte leka, så lär de inte lika mycket. När det 
gäller lärande i förskolan, anser flera pedagoger att de lär sig hela tiden, framförallt i leken. 
De menar också att det är viktigt att lärande sker under lustfyllda former och vilar i barnens 
intresse. 
 
Innebörden av dessa begrepp är svåra att greppa och förklara, därför hade det varit intressant 
att se vad pedagogerna lade in i respektive begrepp. Vi kan nu i efterhand säga att det var en 
svår fråga för våra informanter. De hade svårt att skilja begreppen åt och ansåg många gånger 
att de hörde ihop. Trots att många av pedagogerna ser lek och lärande som en helhet, har de 
uttalat sig om vad det är för sorts lärande som borde ske i förskolans miljö för att den inte 
skall bli skolifierad. Vi tror det beror på att man har fått den här nya pedagogiska 
medvetenheten som gör att man mer uppmärksammar barns lärande och att de faktiskt lär sig 
otroligt mycket genom sin lek. Vi vill här uppmärksamma att vi inte i något svar kunnat ens 
finna en antydan till att barn kan leka, bara för deras nöjes skull. Detta är något som vi själva 
tycker är viktigt att som pedagog kunna se. För vi tror inte att lek alltid leder till ny kunskap 
bara för att den är lustfylld eller är en produkt för att de bearbetar upplevelser och händelser. 
Däremot tränar och lär de sig hela tiden det sociala samspelet. Vi har kunnat urskilja tre olika 
kategorier som handlar om lek och lärande. Dessa är: Lek – en väg till social kompetens och 
personlig utveckling, Lek är lärande och Lek – ett sätt att bearbeta livet. 
 
Flera av informanterna ser leken som en viktig del i barns lärande av det sociala samspelet. 
Det sociala samspelet innebär att barn lär sig turtagande, empati, kommunikation och 
konflikthantering m.m. De ser detta som barns viktigaste lärande i förskolan för att en 
personlig utveckling ska ske. Pedagogerna menar att om barnen inte har denna sociala 
kompetens så kan de få det svårt i framtiden. Här kan vi se likheter i vad Vygotskij 
(Lindqvist, 1999) tänker om barns lärande. Han menar att lärande styr utvecklingen och att 
det sociala samspelet är en av de viktigaste bitarna i barns utveckling.  
 
Här ser vi att pedagoger har ett väldigt stort ansvar gentemot barnen. De barn som har svårt 
med sociala kontakter kan behöva extra stöd i förskolan. Vi tycker att det är viktigt att 
pedagoger hjälper barnen så att de klarar av att leka och umgås med andra barn. Vi anser 
själva att detta är bland det viktigaste lärandet i förskolan.  
 
Då lek och lärande, enligt flertalet av informanterna, är näst intill oskiljbara, har deras 
uppfattningar om begreppen hela tiden vävts ihop. De säger att lärande, liksom lek, är något 
som pågår hela tiden. Alltså att man lär när man leker. Detta har inneburit att en del ser leken 
som en pedagogisk möjlighet och använder den som verktyg för att lära in ämneskunskaper så 
som matematik och svenska. Här kan vi återigen koppla till läroplanen där det står att ett 
medvetet bruk av leken kan leda till lärande. När det gäller vad som är viktigast att barn lär 
sig, känns det lite som om pedagogerna biter sig själva i svansen. För trots att de nämner 
barnens egen utveckling socialt, motoriskt och psykiskt som det viktigaste, så ser de en 
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möjlighet att genom lek, ge barnen ett lustfyllt lärande av kanske matematik och svenska. Det 
är visserligen inget fel i detta, men det är viktigt att barns personliga utveckling kommer före 
ämneskunskaper. Någon enstaka pedagog uttryckte att lek inte alltid leder till lärande. Det är 
förvånansvärt att inte fler pedagoger lika tydligt nämner det här. I resultatet har vi ändå 
kunnat se att pedagoger nämner situationer under dagen då de lär sig trots att de inte leker 
t.ex. i matsituationer. 
.  
Många av pedagogerna nämner att i leken kan barn bearbeta sina upplevelser. Pedagogerna 
påpekar att upplevelserna kan vara av olika slag som t.ex. roliga, tråkiga och spännande. De 
menar att denna bearbetning syns i barns lekar och att det då är viktigt att pedagogerna finns 
till hands för barnen för att stödja och hjälpa om det behövs. Detta kan kopplas till vad 
Knutsdotter Olofsson (1997) och andra forskare med henne, har att säga om leken. De menar 
att barn leker när de arbetar, de lär när de leker och att de arbetar när de lär sig. Det här tolkar 
vi som om man lär sig livet genom leken.  
 
Vilka uppfattningar har pedagogerna i förskolan om begreppet skolifiering  
Alla informanterna hade hört talat om skolifiering, men de hade olika definitioner av 
begreppet. De flesta pedagoger ansåg att man förde in skolans aktiviteter i förskolan. Det 
innebär även för några att man mäter barns kunskaper. En annan definition var, att det är 
samhället och familjen som påverkar barnen att de ska lära sig saker tidigare. De menar med 
detta att barn måste bli vuxna tidigare.  
 
Ordet skolifiering finns inte definierat någonstans. Därför var det extra intressant att ta reda på 
om pedagogerna hört talas om skolifiering och vad de lade in i begreppet. Definitionen av 
begreppet har varierat utefter informanternas erfarenheter. De flesta kunde inte finna någon 
definition när vi talade om skolifiering av förskolan. Däremot nämnde de att de kunde se en 
skolifiering av förskoleklassen. Flera informanter nämnde att de kunde se mer tendenser av 
skolifiering i förskolan innan Lpfö 98 trädde i kraft. De såg det då i form av mer styrda och 
lärarledda aktiviteter där pedagogen bestämde innehållet.  
 
Några tankar som väcks hos oss är, om pedagogerna har svårt att kritiskt granska sin 
verksamhet. Med det menar vi att det ofta är lättare att se förändringar av andra verksamheter 
än sin egen. I det här fallet, är det fler pedagoger som ser att förskoleklassen har blivit 
skolifierad genom arbetspass och raster. Är det här skolifiering eller inte? I diskussionen och 
resultatet som handlar om lek och lärande finns det beskrivet vad några av pedagogerna anser 
vara det lärande som borde stå i fokus på förskolan. Det handlade då inte främst om 
arbetspass och raster, utan vad de ser som det viktiga lärandet. De menade att det sociala 
samspelet och den motoriska utvecklingen var det viktiga lärandet framför kunskaper i 
exempelvis matematik och engelska. Även om barnen tillägnar sig kunskaper i de här ämnena 
på ett lekfullt och lustfyllt sätt, så ligger ändå fokus på lärandet och inte på leken. Dessa 
element förekommer enligt de flesta pedagogerna inte i förskolan alltså ser de inte 
verksamheten som skolifierad. Efter att ha granskat intervjuerna noggrant, så har vi upptäckt 
att några av informanterna är tvetydiga i sina uttalanden om skolifiering. Det har visat sig att 
det i vissa fall förekommer arbetspass med ett bestämt ämnesinriktat innehåll, exempelvis 
engelska och matematik, men att pedagogerna trots detta inte ser det som en skolifiering. Vi 
tror att de har svårt att se det som skolifiering då de uttalar att dessa aktiviteter utförs på ett 
lekfullt och lustfyllt sätt.  
 
Många av informanterna ser skolifiering som att man tar in skolans arbetssätt i förskolan. De 
kallar verksamheten skolifierad när man börjar använda sig av stenciler och mäter barns 
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kunskaper inom skolämnena. Med denna syn på skolifiering kan vi konstatera att det inte 
förekommer speciellt mycket i förskolorna som vi har besökt. Vi blev informerade om att det 
förekom arbetsblad och böcker på några ställen, men det var för barnen frivilligt att använda 
dessa material. Att det här materialet fanns menade pedagogerna var för att en del barn 
intresserar sig tidigt för exempelvis skrivning. I förskolan är det viktigt att möta barns behov 
och intressen. 
 
I Skolverkets utvärdering (2004) påstår de att det förekommer mer uppdelning mellan lek och 
arbetspass som är styrda av pedagogerna. Det här är något som enligt informanterna inte 
förekommer i förskolan i dag. Många av pedagogerna undrar till och med varför man har 
samlingar, då de har blivit mer medvetna om att ta vara på tillfällena och att barn lär hela 
tiden. Leken är viktig för barns utveckling och lärande (Lpfö 98 s. 9).  
 
Under arbetets gång har det uppkommit många intressanta diskussioner om begreppet 
skolifiering och vad det egentligen betyder. I dessa diskussioner har det bland annat tagits upp 
om det är att skolifiera när man spelar ett spel med barnen och vi som pedagoger har ett syfte 
med att de ska lära sig något. Andra aspekter som har dykt upp är hur man utnyttjar begreppet 
lustfyllt lärande. Vi tänker då på alla situationer då man som pedagog i förskolan vill lära 
barnen olika saker t.ex. inom matematik. Man kan ta till vara på matematik i vardagen som 
t.ex. under fruktstunden låta barnen dela frukten lika mellan sig, eller att man som pedagog är 
med i leken och på ett naturligt sätt få in olika grundläggande lägesbegrepp, såsom över, 
under, bakom och framför. Istället ordnas det lekar och aktiviteter där man påpekar för barnen 
att det här är matematik. Detta kan vara både lustfyllt och roligt men det är ändå inget som 
utgår från barnens egentliga intresse. Är detta ett arbetspass eller lek?  
 
En tanke vi har om detta är att det kanske beror på att det nu finns mer utbildad personal i 
förskolan. Detta kan påverka synen på barns lärande. Pedagogerna är mer medvetna om barns 
utveckling gällande lärande och de har även en grund att stå på genom styrdokumenten Lpfö 
98. Det här är även något som vi märker av i vår utbildning till lärare, då vi hela tiden har 
blivit lärda att vi ska arbeta medvetet med barnen och utgå från vilka riktlinjer som finns i 
Lpfö 98. Vi ska även under de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna träna på att, utefter 
Lpfö 98, sätta upp mål för de projekt vi genomför. Dessa projekt blir i princip upplagda i 
arbetspass där syftet är att barnen ska lära sig vissa saker.  
 
Några av informanterna såg skolifieringen som en effekt av påverkan från samhället. De 
menar på att barn och föräldrar påverkas mycket av media, politik och hur skolsystem i andra 
länder ser ut. Överallt påpekas det att barn ska lära sig mycket tidigare. Detta var inget som vi 
tänkte på när vi började skriva vår uppsats men självklart är det viktigt att påpeka att det har 
betydelse då samhället är i ständig utveckling. Vi har själva erfarit att media och speciellt 
datorer har fått ett större inflytande på förskolorna och barnen. Barn i dag har mer erfarenhet 
av datorer hemifrån och pedagogerna är mer medvetna om datorn som hjälpmedel i lärandet.  

Metoddiskussion  
I vår studie använde vi oss av en kvalitativ undersökning. Undersökningen bestod av 
intervjuer där pedagogers uppfattningar om lek, lärande och skolifiering skulle framkomma. 
Därför utgick vi från ett fenomenografiskt perspektiv. Vi kände att detta var en bra metod för 
vår undersökning då informanterna kunde berätta om sina tankar. Inför intervjuerna skapade 
vi ett intervjuunderlag som vi använde oss av. Utan detta intervjuunderlag hade det nog varit 
svårare att hålla oss till ämnet när samtalet kom in på sidospår. Det gjorde det även lättare att 
komma ihåg frågorna som vi ville ställa.  
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Som alternativ till en intervju hade man även kunnat använda sig av observationer. 
Observationer är även det en kvalitativ metod. Denna metod hade varit bättre om vi ville se 
hur pedagogerna arbetar och med att dra slutsatser. Vi hade funderingar ett tag att kombinera 
dessa två kvalitativa metoder men insåg sedan att vi skulle få ett bättre resultat med enbart 
intervjuer. I observationerna skulle vi aldrig få reda på pedagogernas uppfattningar. Detta 
problem hade även uppstått om vi hade gjort en kvantitativ undersökning med enkätfrågor, 
där frågorna oftast har färdigkonstruerade svarsalternativ.   
 
Vid analysarbetet konstaterade vi att frågorna var relevanta för vår studie men kunde vara mer 
djupgående. Ibland vill man att informanterna ska svara rakt upp och ner vad de känner och 
ibland vill man ha mer genomtänkta svar. Kanske hade det underlättat och blivit tydligare svar 
om de hade fått delar av underlaget innan. Vi tror även vår oerfarenhet av intervjuer har 
påverkat resultatet. När vi tittar på intervjuerna i efterhand så kom vi på att vi skulle vilja veta 
mer och att vi borde ha ställt fler relevanta följdfrågor.  

Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har det varit svårt att hitta litteratur som handlar om vårt ämne, 
skolifiering. Däremot finns det mycket forskat kring begreppen lek och lärande. Det närmsta 
vi har kommit är en avhandling av Henckel (1990) som studerar pedagogers uppfattningar om 
begreppen lek, arbete och inlärning. Redan då såg hon förändringar i pedagogers sätt att 
tänka. Det hade varit intressant att hittat en nyare avhandling som handlade om detta.  
 
En tanke som har slagit oss under arbetets gång har varit att göra liknande studie fast i stället 
för pedagoger ta reda på barnens uppfattningar om lek och lärande. Vi tror nämligen att barn 
skiljer mer på begreppen än vad vuxna gör. Då skulle man nog få en uppfattning om vad 
barnen själva tror att de måste kunna innan de lämnar förskolan.  
 
Det skulle även vara intressant att ta reda på hur mycket miljön påverkar barnen i deras lek. 
Detta är något som inte framkommer mycket i litteraturen som vi har läst men vi har trots 
detta hittat två forskare som motsäger varandra i fråga om miljöns betydelse för barns lek. 
Knutsdotter Olofsson (1992) menar att miljön inte påverkar barns lek, utan de leker oavsett, 
men Rasmuson däremot hävdar att miljön har inverkan på barnen. Vid intervjuerna påpekade 
några av informanterna att miljön hade betydelse men vi gick inte vidare in på det. Vi tror att 
både inne och utemiljön på förskolan påverkar barnen i deras lek.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

 
1.Kan man se någon skillnad på lärandet i förskolan före och efter skolreformen, Lpfö 
98?  
 
Vad har Lpfö 98 inneburit för ditt sätt att arbeta? 
Arbetar du på ett annat sätt sedan förskolan fått en läroplan? Kan du beskriva hur? 
Kan du beskriva vilka nya krav som ni har fått på er efter Lpfö 98? 
I nuläget är dokumentation av olika slag viktig i verksamheten. Hur var synen och kravet på 
detta innan Lpfö 98? 
 
2. Vilka uppfattningar finns det av begreppen lek och lärande i förskolan 
 
Vad anser du vara lek i förskolan? 
Vad anser du vara lärande i förskolan? 
När anser du att det sker lärande i förskolan? 
På vilket sätt kan man se att det skett ett lärande hos barnen? 
Vad är det för skillnad på lek och lärande? 
 
3. Vilka uppfattningar har pedagogerna i förskolan av begreppet skolifiering? 
 
Begreppet skolifiering, vad innebär det för dig?  Definiera? 
Hur definierar du en skolifiering av förskolan? 
Kan du se dessa tendenser? 
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Bilaga 2 
 
Vara 070508 

Hej! 
 

Vi är två lärarstuderande som går sjätte och näst sista terminen vid Högskolan Väst. Vi håller 
nu på med vårt examensarbete som handlar om begreppen lek och lärande samt hur dessa 
begrepp tydliggörs i organiseringen av vardagsarbetet i förskolan. I detta arbete ingår det att 
göra en empirisk studie.  

 
Den empiriska studien kommer att bestå av intervjuer med ca 10 pedagoger i förskolan och vi 
hoppas på ditt deltagande. Undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att vi inte kommer att lämna ut någon information som kan ledas till er som 
informanter. Intervjuerna kommer att registreras med hjälp av en bandspelare. Materialet 
kommer att behandlas enbart av oss som genomför studien och vår handledare i 
examensarbetet. Deltagandet i undersökningen är frivillig och du möjlighet att avbryta din 
medverkan om så önskas.  
 
Om ni önskar att läsa den slutgiltiga rapporten är ni välkomna att höra av er till någon av oss.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Linda Gustafsson    Katarina Hallqvist 
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                    E-post:XXXXXXXXXXXX 
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	Metod: Vi har inspirerats av en fenomenografisk ansats. Det innebär att vi ville ta reda på informanternas uppfattningar av ett visst fenomen. Vi använde oss av kvalitativ intervju. Vi har intervjuat nio förskollärare som arbetar vid fyra olika förskolor. Alla intervjuer spelades in på band för att fånga allt som sades för att få en ökad tillförlitlighet i analysen och resultatet. Även i analysen har vi funnit inspiration från fenomenografin. Här har vi kategoriserat och försökt hitta variationer i de svar vi fått.  
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