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Sammanfattning

I Förskoleklassens verksamhet ska lek och lärande mötas. Syftet med införandet av förskoleklassen 

var inte att det skulle bli ett första skolår för 6- åringar utan att det skulle vara en verksamhet som 

förbereder barnen inför skolstart. Mitt syfte med denna undersökning var att undersöka relationen 

mellan lek och lärande i förskoleklassen.

Det här är en kvalitativ fallstudie som är baserad på intervju med en pedagog verksam i 

förskoleklass och en gruppintervju med fem barn i förskoleklass. Utöver mina intervjuer har jag 

tagit del av tidigare forskning inom det område jag valt att undersöka.  

Resultat visar på att leken har en stor roll i förskoleklassens verksamhet och att den lärandeform 

som finns sker på ett lekorienterat sätt. Lek och lärande blir ett enhetligt begrepp när barnen pratar 

om vad de får lära sig i förskoleklassen. Undervisningsformen i förskoleklass bygger på lek som 

grund för lärande och pedagogen jobbar med förskoleklassen på ett, för barnen, förberedande sätt 

inför skolstart, ett ”smakprov” på vad som komma skall. I situationer som kräver koncentration och 

fokusering för barnen är pedagogen uppmärksam på hur mycket barnen orkar, märker hon att 

koncentrationen avtar bryter hon för lek och rörelse, vilket visar på att lekaktiviteter och rörelse inte 

bara hänvisas till rasterna.
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Abstract
Preschool class activities should integrate play and learning. The aim of the introduction of the 

preschool class was not that it would be a first school year for six – year old children, but that it 

would be an activity that prepares the children for starting school. My purpose with this study was 

to investigate the relationship between play and learning in preeschool.

This is a qualitative case study based on an interview with a teacher working in a preschool class 

and a group interview with five children in preschool. In addition to my interviews I have taken 

note of previous research in the field I have chosen to investigate.

Results shows that play is an important part of preschool class activities and that learning activities 

are shaped in a play oriented way. Play and learning becomes a single concept when the children 

talk about what they learn in preschool. The teaching practice in the preschool class is based on 

conceptions of play as a basis for learning, and the teacher works to prepare the children for school 

giving them a “taste” of what is to come. In situations that require concentration and focus is the 

teacher's attention is directed towards how much the children can handle, if she notices that the 

children lose their concentration she gives them a break for play or others activities, which proves 

that play and physical activities are not something only taking place during the breaks.
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Förord
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