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Sammanfattning 

Vår studie undersöker begreppet lustfyllt lärande, hämtat från läroplanen för förskolan 

Lpfö98/2010. Vi undersöker innebörder av begreppet, förskollärares uppfattning av begreppet 

och hur förskollärare beskriver sitt arbete utifrån begreppet. Avsikten med arbetet är ta reda 

på vad begreppet lustfyllt lärande kan innebära. Studien är genomförd med hjälp av tidigare 

forskning och intervjuer om förskollärares uppfattning av begreppet, och hur det skapas. Med 

inspiration i en kvalitativ fenomenografisk ansats har vi genomfört arbetet och intervjuat sex 

stycken förskollärare, om deras uppfattningar. När lustfyllt lärande benämns i läroplanen för 

förskolan görs det ofta i relation till lek och lärande, och vi har där av utgått från forskning 

som berör lek och lärande i samspel till varandra. Resultatet från intervjuerna visar bland 

annat att lärare i förskolan ofta ser intresse som en grund för det lustfyllda lärande. Vi 

kommer i slutet av uppsatsen fram till om begreppet lustfyllt lärande kan ses som ett villkor 

för barns lärande.  
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1. INLEDNING 

Vi har valt att genomföra arbetet med uppsatsen på C-nivå, utifrån förskolan. Vi är två 

stycken författare som delar arbetet med uppsatsen, och är båda inriktade mot förskolan och 

små barns lärande. Vår idé till c-uppsats började med våra tankar kring lärande i förskolan 

och med hjälp av läroplanen för förskolan Lpfö98/2010 började våra tankar formas kring det 

som skulle bli vårt syfte, lustfyllt lärande. Citatet nedan fångade vårt intresse och kommer 

från Lpfö98/2010. Det sätter också begreppet vi vill studera i ett sammanhang. 

 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö 98/2010, 

s 11) 

 

Detta citat fick oss att fundera över begreppet lustfyllt lärande och vad detta egentligen 

innebär, och vad de utbildade förskollärarna som arbetar och verkar i förskolan har för 

uppfattning av begreppet. Vidare i läroplanen står det att genom leken och det lustfyllda 

lärandet kan barnets fantasi och kommunikation stimuleras, barnet kan också i leken få 

möjlighet till att bearbeta upplevelser och erfarenheter.  

 

I Lpfö98 står det även att en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen 

kunskap och lärande krävs för att lärande ska främjas. Utifrån Lpfö98 förstår vi det som att ett 

lustfyllt lärande är centralt för förskolan, både för de förskollärare som verkar där och de barn 

som finns där. Vi tolkar det också som att förskollärarnas förståelse och tankar kring 

begreppet är centrala för att lärandet ska främjas i förskolan. Samtidigt som läroplanen för 

förskolan lägger stor vikt vid just det lustfyllda lärandet och att ta till vara på barns intressen, 

finns ingen direkt beskrivning på hur detta ska ske eller hur förskollärarna ska tänka kring 

begreppet lustfyllt lärande. Det är där vi finner vårt syfte för uppsatsen, i hur förskollärarna 

uppfattar begreppet som de enligt läroplanen aktivt ska diskutera. Bakgrunden till begreppet 

och hur begreppet tas upp i läroplanen känns för oss relevant att förklara. Av den anledningen 

beskriver vi härnäst sammanfattande hur det skrivs om ett lustfyllt lärande, från och med den 

första läroplanen för förskolan, 1998.  

 

I förarbetet till den första läroplanen Lpfö98 kom ett förslag (SOU 1997:157), där det står om 

förskolans progressiva pedagogik och att den skiljer förskolan från skolan. Förskolan utgår 

från barnet och dess intressen, i stället för en indelning i kunskapsområden. Skolan har i 
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stället en pedagogik som utgår från skolämnen och de pedagogiska frågeställningarna har 

handlat om urval av kunskap och didaktik. Det står också om lekens betydelse för barnets 

lärande och begreppet lustfyllt används för att beskriva kreativitet och lärande. När läroplanen 

för förskolan sedan kom 1998 beskrivs det lustfyllda lärandet under rubriken Förskolans 

uppdrag som följer. 

 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Lpfö98 s 6) 

 

Förskolans pedagogik drivs nu också framåt med termer om den pedagogiska verksamheten, 

som ska genomföras så den både stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. 

Grunden för förskolan beskrivs som utforskande för barnet och ska bygga på nyfikenhet och 

lust till att lära. Verksamheten ska främja leken och det lustfyllda lärandet, samt ta till vara på 

och stärka barnens olika intressen för att erövra nya kunskaper. Efter att läroplanen för 

förskolan Lpfö98 reviderades 2010 kom Förskola i utveckling (2010) från 

regeringsdepartementet. Där har läroplanen utvecklats och förtydligats, bland annat beskrivs 

det att lekens betydelse för barns välbefinnande och lärande är oomstridd.  Utmärkande för 

leken är att den är spontan, lustfylld och frivillig. Den sker på barnens villkor utan yttre krav 

på prestation och har ett eget värde för barnet oavsett vad den leder till. Leken är en del av 

lärandet, liksom ett sätt att bearbeta intryck och hitta uttryck för barnets egna upplevelser. 

Barns lek och skapande kan inte särskiljas från deras lärande, det är samma tankeprocess som 

aktiveras när barn uttrycker sig i exempelvis dramalek eller bildskapande, som när barn 

försöker skapa förståelse och lösa ett matematiskt problem. Det samma gäller när de omvänt 

använder matematik och teknik, för att göra en hållbar konstruktion i skapande och bygglek 

(Förskola i utveckling 2010). Genom en snabb överblick av läroplanen sedan 1998 får vi en 

uppfattning av att barnets intressen, leken, inflytande och just det lustfyllt lärandet beskrivs 

tillsammans eller i relation till varandra.  

 

Det står också i läroplanen om barn och inflytande och hur viktigt det är att barnet har 

inflytande över sitt eget lärande. Enligt läroplanen ska barnen få uttrycka sina tankar och de 

som arbetar i förskolan ska verka för att barnet ges möjlighet att påverka sin situation. Även i 

FN:s konvention om barns rättigheter (2006) finns tankar om barns deltagande och inflytande, 

och deras rätt till att uttrycka sig själv och sina åsikter. Även om konventionen sätter barnet i 

ett världsperspektiv går paralleller att dra till den svenska förskolan och ett lustfyllt lärande. 
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Vi som författar denna uppsats är själva snart utexaminerade förskollärare och tänker nu 

utnyttja detta arbete som ett verktyg, för att finna svar på hur det är tänkt att förskolan kan 

förhålla sig till begreppet, lustfyllt lärande. I förtydligandet av läroplanen för förskolan 

(Förskola i utveckling 2010) står det mer om lekens roll för förskolebarnet och läroplanen 

beskrivs bland annat med ett avsnitt om förskolans uppdrag, och hur man vill fokusera på 

lekens betydelse och funktion tydligt. Verksamheten i förskolan ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Det hänvisas också till hur barnet 

söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som 

samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vidare anges att i lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande, samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Om vi kopplar ihop vårt 

initiala citat från Lpfö98/2010 och det förtydligande av läroplanen som Förskola i utveckling 

(2010) erbjuder, förstår vi det som att både lek och lustfyllt lärande är centrala delar i 

förskolan, tillsammans med begrepp som intressen och inflytande. Det känns i och med detta 

relevant att vi behandlar lek i förskolan, som en del i uppsatsen.  

 

Förtydligandet som ges i Förskola i utveckling (2010) till läroplanen och därigenom också det 

lustfyllda lärandet gör oss allt mer nyfikna på begreppet och vi känner oss inte nöjda ännu. 

För att reda ut den initiala frågan om vad begreppet lustfyllt lärande kan innebära, har vi först 

genomfört en litteraturstudie om förskola och lustfyllt lärande. Vi tog oss sedan ut på fältet för 

att skapa empiriskt underlag, genom att intervjua förskollärare om deras uppfattning av 

begreppet och hur de anser sig skapa ett lustfyllt lärande. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Vi vill undersöka vad ett lustfyllt lärande kan innebära i förskolan, genom att redogöra för 

dess vetenskapliga bakgrund, och genom att undersöka vad förskolans pedagoger har för 

uppfattning av begreppet och hur de säger sig skapa ett lustfyllt lärande. Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98/2010) framhåller hur viktigt begreppet är och att det är en viktig del i 

förskolan, men vad innebär det egentligen? Vi använder oss i uppsatsen av frågeställningarna: 

 

 Vad kan begreppet lustfyllt lärande innebära, utifrån tidigare forskning och teori? 

 Hur uppfattas begreppet lustfyllt lärande av förskollärare? 

 Hur beskriver förskollärarna sitt arbete utifrån begreppet lustfyllt lärande? 

 

2.1 Informationssökning 

Vi har använt oss av Örebro universitetsbiblioteks databaser: Summon, Libris och Eric. Vid 

två tillfällen har vi tagit del av information om sökning i universitetsbibliotekets databaser. 

Första gången i grupp och andra gången genom enskild handledning. Efter detta fortsatte vi 

sökningen på egen hand och de sökord som vi använt oss av är: Preschool, learning, 

curriculum, play, education, early childhood education, children and youth, lustfyllt, lärande, 

småbarn, förskola, läroplan och Lpfö98/2010. Mest träffar gav de sökord som var på 

engelska.  
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3. DISPOSITION 

För att underlätta för läsaren och ge en överblick av uppsatsen, behandlar vi här kort vad 

uppsatsens delar handlar om.  

 

Kapitel 1 innehåller en inledning som visar vart vår idé till uppsatsens syfte kommer ifrån och 

hur våra tankar om det begrepp vi undersökt växt fram.  

 

Kapitel 2 behandlar syftet och frågeställningarna vi arbetat utifrån, samt hur vi gått tillväga 

för att söka information.  

 

Kapitel 3 visar den disposition du nu läser. 

 

Kapitel 4 behandlar studiens tidigare forskning och relevant teori i relation till begreppet 

lustfyllt lärande. Vi ger en bakgrund till det lustfyllda lärandet där vi först behandlar 

förskolans framväxt, sedan läroplanens framväxt och utveckling. Därefter lyfter vi fram synen 

på små barns lärande och det lustfyllda lärandet, genom lek & lärande och lyssnandets 

pedagogik.  

 

Kapitel 5 beskriver våra metodologiska överväganden och vi redogör för den kvalitativa 

forskningsmetoden, samt vår inspiration till metodansats som kommer från den 

fenomenografiska ansatsen. Vi beskriver vår metod med kvalitativ forskningsintervju och 

förklarar vi hur vi gått till väga för att komma fram till uppsatsens resultat. 

 

Kapitel 6 innehåller både resultatet av intervjuerna, en beskrivning av hur vi gått tillväga med 

bearbetningen av materialet och en analys av intervjuerna. Analysen är utförd tillsammans 

med den vetenskap vi behandlar i kapitel 4.  

 

Kapitel 7 är uppsatsens diskussionsdel och där diskuterar vi vårt resultat, vår metod och den 

vetenskapliga förankringen. Sist i kapitlet kommer ett slutord där vi redovisar några sista ord 

som vi vill lämna läsaren med.   
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4. INNEBÖRDER AV BEGREPPET LUSTFYLLT LÄRAND I FÖRSKOLAN 

OCH TEORETISKA PERSPEKTIV 

Sven Persson (2008) är professor i pedagogik och har på uppdrag av vetenskapsrådet skrivit 

en forskningsöversikt angående de yngre barnens villkor för lärande i bland annat förskolan. 

Hans tankar om dagens förskola i Sverige blir starten för bakgrunden till vår uppsats som 

inleds med en kort historisk förklaring till förskolan och dagens läroplan Lpfö98/2010.  

 

I stort sett alla yngre barn i dagens Sverige deltar i verksamheter i förskola, förskoleklass och 

fritidshem. De olika skolformerna är kanske de viktigaste sociala arenorna för de yngre barnens 

lek, kunskapande och lärande. Det har ställts stora förhoppningar på att dessa frivilliga skolformer 

ska stå för pedagogiskt nytänkande och de har setts som inspiratörer för den obligatoriska skolan. 

(Persson 2008, s 8). 

 

Perssons citat ger en syn på förskolan som viktig del i skolväsendet och han fortsätter med 

tankar om hur mycket vi satsar på skolformer för de yngre barnen i Sverige, trots att vi vet 

mycket litet om vilka villkor som är viktiga för att barnen ska kunna lära sig. Vi ställer 

Perssons citat i relation till det lustfyllda lärandet och menar att begreppet skulle kunna vara 

ett villkor för barns lärande. För att belysa synen på förskolebarns lärande både tidigare och 

nu i Sverige, ger vi en kort historisk bakgrund till förskolan och dess pedagogiska tänkande i 

kommande stycke. 

 

4.1 Förskolan växer fram 

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet skedde en stor förändring i Sverige. 

Industrialiseringen kom och omvandlingsprocessen som skedde var av både social, kulturell 

och ekonomisk karaktär. Familjer började förflytta sig till allt större städer, vilket ledde till att 

levnadsvillkoren förändrades för både barn och familj. För barnen innebar förändringen bland 

annat en plats i förskolans företrädare. Förskolans dåvarande namn var barnkrubba eller 

barnträdgård, namnet förskola myntades första gången under 1940-talet (Markström 2007). 

Alva Myrdal (1935) känd forskare inom tidig pedagogik i Sverige, beskriver barnkrubban 

som en verksamhet med omsorgspraktik. Barnträdgården å andra sidan sågs som en 

verksamhet med innehåll av både pedagogiska och sociala uppgifter och kallades under sin tid 

för socialpedagogisk institution. Britt Tellgren (2008) forskare vid Örebro universitet, skriver 

i sin avhandling Från samhällsmoder till forskarbehörig om barnträdgården och dess 

verksamhet. Barnträdgården skulle inte ses som skolmässig och barnen som fanns i 

verksamheten skulle inte själva veta om att de lärde sig. Tellgren framhåller att ”…barnen 
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skulle leka in kunskaper och begrepp” (2008, s 110). I studien exemplifierar forskaren hur 

barnträdgården skilde sig från skolan, bland annat genom benämningen på det som då var en 

”fröken”, ledarinna. Benämningen ledarinna var en term som föredrogs framför lärarinna i 

verksamheten, detta för att påpeka att barnträdgården inte var av samma karaktär som skolan. 

Myrdal (1935) ville se en förändring av Sveriges barninstutioner och skriver följande i sin bok 

Stadsbarn, en bok om deras fostran i storbarnskammare. 

 

Att sammansmälta barnkrubban och barnträdgården, att förena de bägge idéer som lett till deras 

grundande, att ge barnen både vård och fostran. (Myrdal 1935, s 18). 

 

Ann – Christine Vallberg Roth (2006) tar stöd av Alva Myrdal i sin artikel om läroplanen för 

förskolans framväxt. Vallberg Roth skriver att pedagogiska riktlinjer länge funnits för 

förskolan och under barnträdgårdens tid skulle förskolan vara ett hem, inte en skola. 

Förskolan skulle användas som ett hem där hushållsarbete inspirerade barnens dag och tanken 

var att barnen behövde både lek och arbete i förskolan (2006). Under 1970- och 80- talet sker 

den stora förändringen för förskolan i Sverige skriver Persson (2008). Förskolan som till 

skillnad från skolan inte alls haft en självklar plats i utbildningssystemet byggdes ut för att ta 

emot fler barn och blev ett politiskt projekt. Det politiska projektet förskolan handlade om hur 

barnen skulle socialiseras i det allt mer föränderliga samhället. Kärnan i förskolans 

bildningstanke var vid den här tiden i Sverige en syn på barnet som en planta i behov av 

näring (kunskap och pedagogik). Den pedagogiska tanken utvecklades under 1980- talet och 

ett närmande mellan barnet och den vuxnes världar började förespråkas. Närmandet 

förespråkades utifrån de tre begreppen arbeta – leka – lära. Under 1990- talet handlade 

förskoledebatten om en utgångspunkt i barnets erfarenheter och livsvärld. Nu blev också 

förskolan för första gången bekräftat som en viktig del i utbildningssystemet, i och med 

införandet av den första läroplanen för förskolan som kom 1998. Vi uppfattar det som att 

historiskt sett ser förskolan på barnet som någon som kan ta emot kunskap, men som också 

behöver lek och omsorg (Persson 2008). Vi ser att det funnits tankar kring barn och lek länge 

i förskolans värld och barn och lek för oss till begreppet lustfyllt. Men lustfyllt i relation till 

lärande syns ännu inte i förskolans föregångare. Vi kommer nu in på nästa stycke som 

behandlar förskolans tankar kring barnet genom läroplanen.   
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4.2 Läroplan – lustfyllt lärande 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2006) båda professorer i pedagogik i 

Sverige beskriver utifrån förskolans läroplan som kom 1998, hur det i uppdraget ingår att 

barnen i verksamheten ges möjlighet att erfara och lära nya aspekter av sin omvärld. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver också om förskolans förändring som kom 

1996, då den blev en del av utbildningssystemet. En läroplan för förskolan kom 1998 och ett 

dilemma om kravet av integrering av begreppen lek och lärande blir synligt för de 

förskollärare som verkade i förskolan. Det hade länge pågått forskning om både lek och 

lärande, som två skilda begrepp, men på senare år har fokus ändrats till att studera dessa två 

begrepp tillsammans med varandra, detta med fokus mot det livslånga lärandet. Viktiga 

beståndsdelar i både lek och lärande är kreativitet och fantasi. Kreativiteten och fantasin i sin 

tur gör det möjligt att mentalt förflytta sig framåt och att upptäcka nya saker. Kreativiteten ger 

utrymme för att gamla erfarenheter kombineras på nytt, i stället för att reproduceras.  

(Johansson & Pramling 2007). Vygotskij (1995) menar att begreppen (kreativitet och fantasi) 

är en viktig del av barnets utveckling och redan i tidig ålder finns kreativa processer hos 

barnet som går att iaktta i leken. Leken är en kreativ bearbetning av tidigare intryck, som 

kombineras på nytt och skapar ny verklighet. Detta nya som skapas motsvarar barnens egna 

behov och intressen. Kreativiteten hos människan grundar sig på hjärnans kombinatoriska 

förmåga, som enligt Vygotskij (1995) kan benämnas som fantasi. Vi menar att upptäckandet 

av nya saker bör ingå i lärande och då kan lek och lärande vara en del av begreppet lustfyllt 

lärande.  

 

Sonja Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) alla professorer i pedagogik 

behandlar förskolan som en arena för barnets lärande och visar hur läroplanen som kom 1998 

beskriver hur det främsta målet är att främja lärandet genom att barnet ska skapa förståelse för 

sin omvärld. De menar att läroplanen främst vilar på sociokulturella teorier om lärande 

tillsammans med andra, och lärande genom kommunikation och samspel med andra (2010). 

Även Annika Elm Fristorp (2012) skriver i sin avhandling om läroplanen i relation till 

sociokulturella teorier. Omvärlden är något som barnet redan från födseln vill begripa, och det 

är med intresse som barnen möter sin omvärld. Annica Löfdahl (2004) professor i pedagogik 

skriver om begreppet meningsskapande som hon väljer att använda när det handlar om barn 

och lärande, i stället för begreppet lärande. Meningsskapande handlar enligt Löfdahl om 

dynamiska processer mellan olika individer och sker inom en kultur, i likhet med det som 

Sheridan m fl (2010) skriver om lärande genom kommunikation och samspel med andra. 
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Genom meningsskapande och lärande tillsammans med andra drar vi paralleller till leken, där 

barnen ofta finns tillsammans och där det också finns gemensamma nämnare med lärande, till 

exempel kreativitet och fantasi.  

 

I artikeln Preschool teaching in Sweden – a profession in change tar forskarna Sheridan, Pia 

Williams, Anette Sandberg och Tuula Vuorinen (2011) upp hur svenska förskolans läroplan 

ser ut, med mål att sträva mot och riktlinjer för hur verksamheten bör fungera. Frågan om hur 

de planerade målen bör uppnås saknas dock i läroplanen och lärarna i förskolan har ett eget 

ansvar att tolka målen, för att tillsammans bestämma hur dessa ska konkretiseras. Hur målen 

tolkas och hur de konkretiseras är dock inte bara upp till lärarens kompetens.  Förståelse av 

förskolans mål och uppdrag har också med lärarens syn på kunskap, lärande och barnet att 

göra. För att ge en sammanfattning av det ovanstående ”In this sense, teachers’ competence 

and beliefs will influence the conditions created for children’s learning in preschool.” 

(Sheridan m fl 2011, s 418). Författarna beskriver vidare att genom den reviderade läroplanen 

2010 och den nya utbildningen för förskollärare, som infördes hösten 2011, är ambitionen att 

förskolan ska göras mer pedagogisk. I och med den reviderade läroplanen har starkare fokus 

lagts vid områden som språk, teknik och naturvetenskap. Även lärarnas ansvar har ökat både i 

dokumentation, utvärdering och de didaktiska frågorna i relation till lärande. De didaktiska 

frågorna som författarna tar upp är: vad, hur och varför (2011). Vi menar också att frågan för 

vem är relevant när vi talar om lärande, detta eftersom det är viktigt att tänka på vem 

mottagaren av den kunskap som ska läras ut är. Författarna fortsätter beskriva hur förskolan 

med hjälp av den nya läroplanen och den nya utbildningen kan ses som att vara av högre 

kvalitet och verksamheten blir mer lärandeorienterad. Förväntningar på förskolan ökar och ett 

kompetent och aktivt barn erkänns. Vi tolkar det som att förskolan i och med den reviderade 

läroplanen 2010 både ska främja ett lustfyllt lärande och bli mer lärandeorienterad. Utifrån 

detta och det vi tidigare i bakgrunden lyft fram om begreppen lek och lärande tolkar vi det 

som att begreppet lustfyllt lärande kan handla om både lek och lärande.  

 

4.3 Lärande genom lek 

I detta stycke behandlar vi hur lek kan vara en del av lärandet i förskolan. Gunilla Dahlberg, 

Peter Moss och Alan Pence (2001) alla med professorstitel, tar i boken Från kvalitet till 

meningsskapande upp två centrala diskurser på hur förskolan som institution kan se på 

lärande. Den första diskursen som beskrivs är, diskursen om kvalitet. Denna diskurs ser på 
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kunskap som en bestämd massa som ska reproduceras. Kunskapen ska via expert överföras 

till den ”okunnige”. De tar även upp ett andra perspektiv på lärande, diskursen om 

meningsskapande. Diskursen riktar sig inte bara åt det socialkonstruktionistiska perspektivet 

utan även processen – att lärande sker i interaktion med andra. Antaganden görs att varje 

person medkonstruerar sin egen förståelse, och när detta görs i interaktion med andra kan 

världen göras meningsfull.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2010) beskriver leken som ett fenomen där barnets 

meningsskapande tar plats. Vi har tidigare behandlat Löfdahl (2004) och hennes uppfattning 

av meningsskapande som processer mellan olika individer.  Om vi kopplar det Johansson och 

Pramling Samuelsson (2010) skriver om leken som en plats för barnets meningsskapande till 

Löfdahls (2004) teorier om meningsskapande i synonym till lärande ser vi nu större koppling 

mellan lek och lärande. I leken finns ofta barnen tillsammans med varandra och barn 

samspelar på mer lika villkor med varandra, än med vuxna. Detta lägger grunden till att inga 

direkta rätt eller fel finns i leken. Under lekens gång definieras och omdefinieras reglerna i 

stället. Samspelet på en jämn nivå och omdefinitionen av regler är vad Johansson och 

Pramling Samuelsson (2010) menar gör leken till en arena för barns lärande. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) framhåller att lek är en sak, lärande en annan, men att likheter 

finns i det som karaktäriserar de båda begreppen. Lust, kreativitet, valmöjligheter och 

meningsskapande är viktiga beståndsdelar inom både leken och barnets lärande. De 

uppräknade karaktärsdragen förknippas i första hand med lek, men är också viktiga 

förutsättningar för att lärande ska fungera. Författarna går vidare med att argumentera för vad 

forskningen visar gör det möjligt för barn att skapa utvecklad förståelse för olika innebörder. 

Pedagogen som lär ut bör skapa eller fånga upp en situation där barnen blir utmanade till 

eftertanke och funderingar. Det är också viktigt att försöka använda sig av barns tankegångar 

om något som innehåll i lärandet. Barnets kunnande börjar i en helhet som sedan utvecklas 

genom att barnet urskiljer olika aspekter och dimensioner, sedan återgår barnet till helheten 

och har då skapat sig en ny förståelse av objektet (2007). Johansson och Pramling Samuelsson 

räknar upp olika beståndsdelar i hur barn lär och det handlar om att iaktta, imitera, lyssna, 

delta i aktiviteter, experimentera, kommunicera och urskilja. Författarna låter oss också se lek 

och lärande i en gemensam beröringspunkt i citatet som följer. 

 

När man har för avsikt att låta lek och lärande samspela och utgöra en helhet kan det vara 

intressant att påminna sig att orden för lek och utbildning i grekiskan är paiheia, endast en accent 
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på olika ställen gör att orden betyder lek respektive utbildning. (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007, s 218). 

 

 

Hittills har vi som författare förstått det som att lek och lärande förespråkas tillsammans i den 

svenska förskolan. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver i stycket ovan 

viktiga beståndsdelar i lek och lärande för barnet, och nyckelord är bland annat kreativitet och 

lust. Med tanke på uppsatsens syfte om lustfyllt lärande menar vi att vi kan dra paralleller 

mellan lek – lärande – lust – och lustfyllt lärande. I den forskning Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) genomfört framhäver de att barnet inte behöver reflektera över om något 

är lek eller lärande. En sådan uppfattning behöver barnet i sin värld inte ens uppmärksamma. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) beskriver i sitt projekt om lek och läroplan hur 

det talas om lek och lärande i förskolan. Lek talas det mycket om och barnen i verksamheten 

informeras också ofta med hjälp av lek-ordet. Det kan handla om att uteaktivitet är på gång 

med hjälp av frasen nu får ni går ut och leka. Till skillnad från lek-ordet används inte lärande 

lika mycket. I stället för att prata om lärande på förskolan, menar Johansson och Pramling 

Samuelsson att lärarna i förskolan ofta informerar barnen med ord som samling eller läsa bok 

i stället. Barnen i författarnas projekt verkade också tycka att det de fick lära sig just nu i 

förskolan var mer lustfyllt än det som skulle komma i skolan. Vi liksom författarna finner det 

intressant att barnen uppfattade lärande som mer lustfyllt i förskolan. Detta trots att de själva 

inte har någon erfarenhet av att lära i skolan. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar 

också upp två centrala begrepp i samband med lärandet i förskolan: engagemang och lust. 

Författarna menar att antaganden kan göras om ett barn som är engagerat. När barnet är 

engagerat och allt runt omkring verkar obefintligt, så lär barn som bäst. I likhet med att lekens 

främsta fokus för barnen är ett här- och nu- perspektiv, ses fokuset på engagemanget och 

lusten som centrala delar i lärandet. Koncentrationen hos barnet ligger hos något den vill lösa 

eller veta mer om. Återigen talar författarna om lust och lek i relation till lärande, men plockar 

nu också fram begreppet engagemang. I nästa stycke behandlar vi barns deltagande i 

förskolans verksamhet för att skapa ett lustfyllt lärande.  

 

4.4 Lyssna till barnen 

Hillevi Lenz Taguchi professor i pedagogik vid Stockholms universitet gör teoretiska 

mellanspel i Ann Åbergs bok Lyssnandets pedagogik (2005). Vi har tidigare under 

lärarprogrammet bekantat oss med Taguchi och hennes tankar om barns reflektioner och 
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vikten av att ta till vara på dessa. Vi fastnade för hennes ord om att ingen vet vad ett barn i 

förskolan kan bli. Med detta menar hon att pedagogiskt arbete i förskolan inte arbetar efter en 

redan färdig mall där man vet hur barnet kommer att bli eller hur det lär sig. I stället ska 

arbetet utföras tillsammans med barnen i förskolan och tillsammans med kollegorna för att få 

veta vad ett barn är och hur det lär sig. Att lyssna på barnen och speciellt deras tankesätt är 

viktigt för att kunna utmana dem vidare. Vi tolkar det som att Lenz Taguchis ord om att 

arbeta tillsammans med barnen för att ta reda på hur de lär sig, går att koppla till engagemang 

i ett lustfyllt lärande. Lenz Taguchi fortsätter med att det är viktigt att behandla alla tankesätt 

som lika värda och ge barnen utrymme för att utmanas in i ytterligare lärande. Barnen i 

förskolan har enligt författaren mycket lättare att acceptera sina olika tankesätt än vad den 

vuxna pedagogen eller förskolläraren har. Därför måste förskolläraren lyssna och synliggöra 

olika sätt att tänka kring samma företeelse, för att öka möjligheten till att skapa ny 

meningsfullhet och kunskap. Lenz Taguchi tar också upp hur viktigt det är att i förskolan 

arbeta med att ta till vara på och använda barnens reflektioner. Hon menar att om 

förskolläraren tar tillvara på barnens reflektioner, öppnar det upp för att lära sig förstå saker 

på olika sätt. Medelpunkten för det här tankesättet är dock att barnet i förskolan ska vara 

delaktigt i den gemensamma lärandeprocessen som finns på förskolan. Lenz Taugchi (2005) 

presenterar tankegångar kring lärande som är applicerbart på ett lustfyllt lärande. Hon skriver 

bland annat om syftet med att observera och dokumentera den pedagogiska praktiken och 

barnens lärandeprocesser. Syftet är att synliggöra barnens tankegångar deras sätt att lära på, 

vilka förutsättningar de har för lärande och vilka förutsättningar pedagogerna ger dem för 

lärande. Boken Lenz Taguchi skrivit i heter Lyssnandets pedagogik och slutligen diskuterar 

hon innebörden av just detta. Lyssnandets pedagogik betyder att i första hand lyssna till 

barnen i förskolan, men lyssnandet ska också riktas mot kollegor, föräldrar och läroplanen. 

Om lyssnandets följs så ger det den som lyssnar möjligheten att förstå saker på många olika 

sätt (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Vi förstår det som att barnens reflektioner möjliggör deras 

deltagande i lärandeprocessen och detta kan skapa goda förutsättningar för engagemang. 

Engagemanget i sin tur menar vi kan vara en förutsättning för att ett lustfyllt lärande ska vara 

möjligt. 

 

4.5 Sammanfattande Analys 

Vi har i detta kapitel förankrat uppsatsen vetenskapligt med hjälp av tidigare forskning och 

förskolans framväxt. I och med industrialiseringen i början av 1900- talet efterfrågades en 
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plats för barnen. Barnkrubba och barnträdgård är vår förskolas föregångare, och en tanke om 

att föra samman vård och fostran fördes fram av Alva Myrdal (1935). Vi som författare 

förstår det som att det tidigt fanns tankar om barns lärande och lek, men begreppet lustfyllt 

lärande används först när läroplanen för förskolan utkommer 1998 och förskolan bekräftas 

som en del i utbildningssystemet. Genom Johansson och Pramling Samuelssons (2007) tankar 

om lek och lärande tar vi oss närmare en uppfattning av begreppet lustfyllt lärande. 

Kreativitet och fantasi är begrepp som enligt författarna kan kopplas till leken men även till 

lärandet, och de är här vi för första gången drar kopplingar mellan lärande, lek och lustfyllt 

lärande. Vi kommer sedan in på meningsskapande och begreppet beskrivs som något som 

sker i relation till andra. Leken är något som ofta sker i interaktion med andra och vi kan 

också se att lärande är av samma karaktär. Detta bland annat genom leken och lärandets 

gemensamma nämnare: kreativitet och fantasi. Vidare behandlade vi meningsskapande ur två 

synvinklar, genom lärandet och leken. Författare som Dahlberg m fl (2001) och Löfdahl 

(2004) behandlar meningsskapande tillsammans med lärande medan Johansson och Pramling 

Samuelsson (2010) behandlar begreppet mer i relation till leken. Meningsskapandets karaktär 

är, oavsett om författarna väljer att benämna dem som lärande eller lek, att det sker i 

interaktion med andra. Lite längre in i kapitlet tar vi upp två nya begrepp som även de kan 

vara gemensamma nämnare för lärande: Engagemang och lust (Johansson och Pramling 

Samuelsson 2007). Vi ser också att lek i relation till lärande är återkommande i de texter vi 

behandlar. Till sist tar vi upp Lenz Taguchi (2005) och hennes tankar om att lyssna till barn 

och kollegor. Förskolan är en plats för gemensamma reflektioner, inte bara kollegor emellan. 

Det blir då viktigt att förskolläraren låter barnet vara en del av det reflekterande arbetet. Detta 

för att barnet ska få vara delaktigt i lärandet och för att skapa goda förutsättningar för ett 

lustfyllt lärande, menar vi.  
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5. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

I det här kapitlet redovisar vi den forskningsmetod som vår uppsats faller in i, den kvalitativa. 

Vi kommer också att beskriva den ansats inom kvalitativ forskningsmetod som inspirerat vårt 

arbete, fenomenografin.  

 

5.1 Kvalitativ metodansats 

Staffan Larsson (1986) beskriver en av de forskningsmetoder som kan användas i en uppsats 

eller ett forskningsarbete, den kvalitativa. För att ringa in vad som är en kvalitativ 

forskningsmetod försöker Larsson beskriva den både utifrån vad den kan vara och vad den 

inte bör vara. En kvalitativ metod ska karaktärisera något menar författaren och en 

forskningsmetodik som inte ses som kvalitativ handlar mer om att ta reda på fördelningen av 

en egenskap. Inom den kvalitativa metoden försöker forskaren hitta till exempel kategorier 

som bäst beskriver ett fenomen i omvärlden (1986). I enlighet med Larssons beskrivning av 

den kvalitativa forskningsmetoden har vi arbetat med att beskriva begreppet lustfyllt lärande 

utifrån tidigare forskning och förskollärares tankar om begreppet. Syftet med vår uppsats har 

varit att försöka karaktärisera begreppet och en stor del i arbetet har varit att hitta kategorier i 

de svar som studiens respondenter angett.  

 

Kvalitativ forskning kan ses som ett paraplybegrepp, förknippat med många olika 

forskningstraditioner och metodansatser. Kvalitativt arbete består av beskrivningar om 

människors verklighet genom ord. Orden kan benämnas som orddata och samlas in genom till 

exempel inspelade intervjuer eller fältanteckningar för observationer. (Fejes & Thornberg red 

2009). Larsson (1986) går sedan vidare med att beskriva traditioner inom kvalitativ 

forskningsmetod. Vi kommer att beskriva den tradition som inspirerat oss i vårt arbete och det 

är den fenomenografiska ansatsen. Innan vi i nästa stycke går in på fenomenografi vill vi 

citera Larsson (1986) och hans ord om metodval i forskning. Citatet anger det som vi försökt 

ta fasta på när vi genomfört arbetet med uppsatsen. 

 
God forskning karaktäriseras av att metoden väljs så att den blir ett smidigt verktyg för att få 

kunskap om det problem man har valt. (Larsson, 1986, s 9). 

 

5.2 Inspiration till metodansats 

Metodansatsen för vår studie är inspirerad av fenomenografi, vilket innebär att vi vill beskriva 

och analysera förskollärares tankar om begreppet lustfyllt lärande i förskolan. Citatet nedan är 
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hämtat från inledningen till ett kapitel om fenomenografi i boken Handbok i kvalitativ analys 

(Fejes & Thornberg red, 2009) och det är i citatet vi hämtar vår inspiration till att använda 

fenomenografi som metodansats.  

 

Fenomenografi som metodansats är utvecklad för att analysera data från enskilda individer, för det 

mesta insamlade genom halvstrukturerade intervjuer. Det är en metodansats som är väl lämpad för 

att beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen i världen. (Dahlgren & Johansson 

2009, s 122). 

 

Med hjälp av fenomenografins syfte, försöker vi beskriva förskollärares uppfattning av 

begreppet lustfyllt lärande med ord. Begreppet lustfyllt lärande är hämtat ur förskollärarnas 

verklighet (Fejes & Thornberg 2009) med hjälp av läroplanen för förskolan. För att kunna 

göra analysen så bra som möjligt har vi efterfrågat sättet som förskollärarna i intervjuerna 

uppfattar fenomenet lustfyllt lärande på (Dahlgren & Johansson 2009).  

 

Larsson (1986) skriver om den fenomenografiska ansatsen inom kvalitativ forskning och 

menar att grundläggande för just denna ansats är skillnaden mellan hur något är och hur något 

uppfattas. Författaren menar att om en fråga ställs som ett varför? Till exempel varför vissa 

elever är mer framgångsrika än andra i skolan? Då är den frågan av första ordningens 

perspektiv och handlar om ren fakta, alltså något som kan observeras utifrån. Om frågan i 

stället ställs med ett vad? Till exempel vad tror människor om varför vissa elever är mer 

framgångsrika än andra i skolan? Då är frågan av andra ordningens perspektiv och handlar 

om hur en person upplever eller uppfattar något. Om frågan är av andra ordningens perspektiv 

handlar den inte om sant eller falskt, utan i stället om vad vi studerar (1986).  Vårt syfte kan 

inte observeras utifrån och vi har därför använt oss av andra ordningens perspektiv inom den 

fenomenografiska ansatsen. Vi efterfrågade ett vad, i form av vad uppfattning av begreppet 

lustfyllt lärande är. Intervjuernas syfte har inte varit att ta reda på hur någonting är, utan hur 

det uppfattas.  

 

Dahlgren och Johansson (2009) problematiserar typen av frågor som oftast ställs i samband 

med en fenomenografisk studie. Problemet som uppstår är att respondenten kan svara utifrån 

något den oreflekterat memorerat utifrån en lärobok eller ur en rådande debatt om begreppet. 

Utifrån Dahlgren och Johansson problematisering gjorde vi några av frågorna, vi valde att 

ställa till respondenterna vid intervjutillfället, snarlika varandra. Detta gav respondenterna 

chans att tänka om och utveckla sina tankar kring begreppet (se bilaga 2).   
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Larsson (1986) skriver att den fenomenografiska ansatsen finns inom den kvalitativa metoden 

och använder sig av andra gradens perspektiv. Vi söker där en empiriskt grundad beskrivning 

av flera människors olika uppfattning av ett begrepp i deras omvärld. För att samla in dessa 

beskrivningar som Larsson skriver om, är intervjuer ett bra tillvägagångssätt. Larsson 

beskriver sammanfattande fenomenografin med citatet nedan. 

 

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute 

efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi har 

valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är. (Larsson 

1986, s 13). 

 

 

5.3 Metodval 

Tillvägagångssättet vi använder oss av är uppbyggt av en del där vi analyserar tidigare 

forskning inom ämnet med hjälp av böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Den 

andra delen består av kvalitativa forskningsintervjuer som genomfördes med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer. Intervjuernas fokus var förskollärares tankar om och 

uppfattningar av begreppet lustfyllt lärande. De halvstrukturerade intervjuerna och den 

intervjuguide vi haft består av ett mindre antal frågor (se bilaga 2). Vi har utgått från guiden 

och sedan fyllt i med följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt, angående 

begreppet lustfyllt lärande från våra respondenter (Dahlgren & Johansson 2009). Författarna 

fortsätter med att beskriva två olika tillvägagångssätt under en halvstrukturerad intervju. 

”Probing” är den första metoden och följdfrågor är centrala i det här tillvägagångssättet. Vårt 

tillvägagångssätt liknar mer den andra metoden ”icke-verbal probing”. Signifikant för den här 

metoden är att nicka eller ”humma”. På det sättet visar intervjuaren intresse för det 

respondenten berättar och genom att ”humma” visar intervjuaren att den lyssnar och att den är 

beredd på en fortsättning (Dahlgren & Johansson 2009). Intervjuerna fungerar mer som ett 

vardagssamtal än ett slutet frågeformulär, men har ett syfte och ska inte ses som ett öppet 

vardagssamtal. Syftet med intervjun är att ta reda på den intervjuande personens perspektiv på 

ett fenomen som den förstår utifrån sin egen livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009). Martyn 

Denscombe (2009) förklarar semistrukturerad intervju, som är synonymt med 

halvstrukturerade, som följer ”Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som 

utvecklar sina synpunkter” (Denscombe 2009, s 235). Materialet från intervjuerna, det skrivna 

och ljudinspelningarna har vi sedan använt för analys, där vi kategoriserat efter teman. De 

teman vi använt för kategoriseringen har dykt upp under analysen av intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann 2009). Larsson (1986) beskriver den kvalitativa analysen, som handlar om att 
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analysera det empiriska material som forskaren samlat in. Insamlingen har skett under 

intervjuer, som är en del i fenomenografin och bearbetningen av materialet handlar om att 

hitta skilda kategorier som kan beskriva de uppfattningar forskaren hittat i intervjuerna. I den 

fenomenografiska ansatsen ägnar sig forskaren åt att visa hur ett fenomen framstår på olika 

sätt för olika människor. Med analysen vill forskaren sen beskriva de olika resonemangen 

som framkommit i intervjuerna och på så vis lyfts kategorierna fram.  

 

5.4 Urval och Genomförande 

Valet av respondenter skedde slumpmässigt och vi har intervjuat sex stycken förskollärare. 

Genom mail-kontakt med en förskolechef fick vi fem intresserade respondenter. Två av 

intervjuerna genomfördes enligt avsatt tid, men sedan uppstod ett problem för oss, då tre 

tänkta respondenter avstod från intervjun. Med hjälp av kontakter fick vi tag i fyra nya 

respondenter med kort varsel. Innan intervjun genomfördes fick respondenterna tillgång till 

ett informationsbrev (se bilaga 1). Vid tidpunkten för intervjun började vi med att gå igenom 

en del information som redan tilldelats intervjupersonen via informationsbrev (se bilaga 2). 

För att försäkra både oss själva och den vi intervjuade gav vi dem även ett informationsbrev 

om anonymitet och konfidentialitet (se bilaga 3).  

 

Under det två första intervjuerna närvarade vi båda två, en av oss hade då en mer passiv roll. 

För att undvika att intervjun framstod som rörig var det en av oss som ställde frågorna, samt 

följdfrågorna. Den andra personen med den mer passiva rollen hade i slutet av intervjun 

möjlighet att ställa ytterligare relevanta följdfrågor, som dykt upp under intervjun. I övrigt var 

fokus för den passiva att skriva ned anteckningar för att underlätta vid transkriberingen av den 

inspelade intervjun. Vid de fyra andra intervjuerna deltog endast en av oss, detta pågrund av 

det korta varsel som uppstod. Intervjuerna skedde i två skilda städer i mellansverige. 

 

5.5 Bearbetning 

Som vi tidigare förklarat använde vi fältanteckningar som komplement till ljudupptagningen 

vi gjorde under intervjuns gång. Denscombe (2009) beskriver att det är vanligt att forskare 

förlitar sig på fältanteckningar till ljudupptagningen. Vi transkriberade materialet och genom 

att lyssna till intervjuerna igen fick vi som forskare ny kontakt med inspelningarna och de 

svaren som respondenterna gett oss. 
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Utskriftsarbetet väcker samtalet till liv igen, och det är en verklig tillgång när intervjuer används 

för att samla in kvalitativa data. (Denscombe 2009, s 260). 

 

När transkriberingen var klar skrev vi ut materialet och jämförde alla svar vi fått från 

respondenterna. Genom jämförandet bildade vi tre kategorier barn, verksamhet och pedagog. 

Därefter letade vi efter teman och nyckelord från det utskrivna materialet. Denscombe (2009) 

menar att om ett flertal respondenter delar samma uppfattning av begreppet som undersöks, 

kan vi som forskare ha större tillit till svaren eftersom de delas av flera personer. Utifrån 

huvudkategorierna arbetade vi fram underkategorier, utifrån de nyckelord vi fann i 

respondenternas svar.  

 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Thornberg och Fejes (2009) skriver om ett begrepp som ofta används inom kvalitativ 

forskning, validitet. Validitet handlar om forskning som genomförts och om den verkligen 

undersökt det som avses undersökas. Eftersom vi använt oss av fenomenografin och 

efterfrågat uppfattningar om ett begrepp, menar vi att även om kvantiteten i vår studie inte är 

stor är validiteten uppnådd. Detta eftersom respondenterna gett oss just sina uppfattningar 

kring begreppet. Författarna tar också upp två förhållningssätt som forskaren bör ha i åtanke 

när han eller hon arbetar. Det är dels ett kritiskt tänkande och dels ett kreativt tänkande. Det 

kritiska förhållningssättet innebär att forskaren är skeptisk och tvivlande i relation till sitt eget 

arbete. En stor nackdel med den kritiska forskaren kan dock vara att han eller hon inte vågar 

vara kreativ. Därför är det viktigt att ha båda förhållningssätten i åtanke under arbetets gång 

(2009). När det gäller ett kritiskt förhållningssätt till uppsatsen och ett kreativt tänkande anser 

vi att partnerskapet i uppsatsen varit en tillgång. Vi har tillsammans kritiskt granskat hela vårt 

arbeta under hela processen, men också stöttat varandra för att våga tänka kreativt. Även 

Denscombe (2009) skriver om validitet och vikten av att data reflekterar sanningen. 

Träffsäkerhet och exakthet i forskning är delar av begreppet validitet.  

 

5.7 Etiska övervägande 

Bengt Gustafsson, Göran Hermerén & Bo Pettersson (2011) ingår alla i vetenskapsrådets 

expertgrupp för etik, och skriver om etiska krav som ingår i forskning. De beskriver 

inledningsvis några allmänna regler för dem som bedriver forskningsarbete, och lägger vikt 

vid att forskaren alltid ska tala sanning och inte stjäla forskningsresultat från andra. 
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Forskningens informanter får inte heller behandlas hur som helst och några viktiga begrepp i 

forskningsdebatten som behandlar just informanterna är – anonymisering eller avidentifiering 

och konfidentialitet. Anonymisering handlar om att alla kopplingar mellan svar och 

informanten som bestämd individ måste elimineras. Varken obehöriga eller andra forskare ska 

kunna koppla ett svar till en viss individ. Konfidentialitet innebär ett skydd för informanten 

mot att obehöriga får ta del av uppgifterna som han eller hon lämnat. Frågan om vem som 

faktiskt är behörig kan dock forskaren inte själv avgöra. En fråga om brott mot 

konfidentialiteten kan komma att avgöras i domstol. Forskaren kan i regel aldrig lova att 

ingen utanför forskargruppen får ta del av materialet som samlats in under undersökningen 

menar Gustafsson m fl (2011). Situationer där andra kan se materialet kan uppstå när andra 

forskare till exempel ska pröva styrkan i vetenskapliga resultat.  Vetenskapsrådet (2003) 

förklarar sammanfattande de etiska krav som finns på forskaren, på följande sätt:  

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Kraven syftar till att skydda individen i forskningen och de två första kraven innebär att de 

individer som deltagit i forskningen blivit informerade om undersökningens syfte, samt att de 

är medvetna om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. De 

två sista kraven handlar om hur individens uppgifter behandlas. Så långt som möjligt ska 

konfidentialitet råda och obehöriga ska inte kunna ta del av uppgifterna (2003). 

 

Vi valde att ge respondenterna ett informationsbrev om deras anonymitet och konfidentialitet. 

Brevet förklarade att intervjun skulle spelas in, transkriberas och att det transkriberade 

materialet skulle användas som resultat i vår uppsats. Genom informationen fick 

respondenterna klarhet i att deras namn och arbetsplats aldrig skulle nämnas. Med att bevara 

någons konfidentialitet menas att personen i fråga inte kommer att nämnas vid namn i studien 

och att ingen kommer att få veta vem den intervjuade är eller var personen arbetar (Kvale & 

Brinkman 2009). Informationsbrevet var inte bara för respondenterna, utan även en säkerhet 

för oss. På så vis kunde vi försäkra oss om att vi inte skulle råka förbise att tilldela 

respondenterna den informationen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver etiska riktlinjer att 

tänka på innan intervjutillfället, de skriver om ett liknande tillvägagångssätt som vi använde 

oss av, när vi gav respondenterna informationsbrev om anonymitet och konfidentialitet. 

Brevet undertecknades endast av oss som intervjuare. Kvale & Brinkmann tar upp att även 
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respondenten kan underteckna ett sådant avtal. Vi övervägde tanken på att även låta 

respondenterna underteckna, men kom sedan fram till att deras namnteckning inte behövdes 

då vi hade gett dem möjlighet att avstå eller avbryta intervjun. I informationsbrevet stod det 

också att intervjun skulle spelas in och transkriberas, och att allt material kring intervjun 

kommer att förstöras vid godkännande av uppsatsen (se bilaga 3). Vid intervjutillfället hade 

respondenten möjlighet att avbryta intervjun när som helst, men kunde också när som helst 

välja att avstå helt från intervjun. Möjlighet fanns även att välja om vi båda skulle närvara 

eller om det kändes bekvämare med en person i rummet. När respondenten fått all information 

om hur intervjun skulle användas och deras rätt att dra sig ur när som helst, kallas det enligt 

Kvale & Brinkmann informerat samtycke, eller som vetenskapsrådet (2003) benämner det: 

informationskrav och samtyckeskrav.  
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6. FÖRSKOLLÄRARNAS UPPFATTNINGAR AV BEGREPPET LUSTFYLLT 

LÄRANDE 

Utifrån våra huvudkategorier letade vi nyckelord i respondenternas svar. Av nyckelorden 

bildade vi sedan rubriker som beskriver det respondenterna talat om under intervjuerna. 

Förskollärarna vi intervjuat arbetar både i småbarnsgrupp med ålder 1-3 och storbarnsgrupper 

med ålder 3-5. Som vi beskriver under rubriken 5.4 Urval och genomförande skedde varje 

intervju med en förskollärare i taget och vi har intervjuat sex stycken förskollärare. 

Pseudonymer för respondent 1-6 är: Ella, Elsa, Klara, Yvonne, Birgitta och Majvor. Namnen 

är utvalda slumpmässigt ifrån den svenska almanackan. Pseudonymerna kommer endast att 

användas vid de citat vi finner relevanta att redovisa. I övrigt vävs svaren och nyckelord in i 

den löpande texten. Vi kommer även att benämna intervjupersonerna utifrån tre begrepp, 

förskollärare, pedagog och respondent. Samtliga benämningar har i vår studie samma 

innebörd, men vi valde att använda dessa begrepp för att underlätta läsningen och undvika 

upprepning. När vi transkriberade ljudfilerna valde vi att följa ett relativt enkelt 

transkriberingsmönster för att läsaren ska förstå vissa betoningar i de svar som respondenten 

ger. Följande tecken har vi använt under transkriberingen: 

 När något är understruket betyder de att betoning lagts vid ordet 

 Tre punkter i följd används för eftertänksamhet 

 () har använts vid paus 

 Ord inom parantes är något vi tillfört till texten för att göra citatet mer förståeligt 

(eller då skratt förekommit under intervjun) 

 

Våra tre huvudkategorier är barn, verksamhet och pedagog. Vi kategoriserade 

respondenternas svar utifrån om de talade om begreppet lustfyllt lärande i relation till barn, 

verksamhet eller pedagog. Underrubriker som följer är också de underkategorier vi arbetat 

fram i analysen av respondenternas svar. 

6.1 Barnet som medkonstruktör i det lustfyllda lärandet 

Många av förskollärarna i studien talade om att ta tillvara på barnets intresse som en viktig del 

i det lustfyllda lärandet, till exempel när ett projekt skulle startas. Förskolläraren Ella 

beskriver hur ett projekt hade utgångspunkt i barnens frågor och intressen. 

 

…det började en dag när vi var och mata änderna vid ån. Då frågade barnen om det fanns hajar där 

i ån och det tog vi fasta på och så startade vi tillsammans med barnen en undersökning om vattnet 

och dess liv. 

 



22 

 

Men intresse för att skapa lustfyllt lärande sågs inte bara i samband med större projekt utan 

även i vardagen. Till exempel beskrev en förskollärare hur hon uppmärksammade att ett barn 

visade intresse för hennes mobiltelefon, istället för att ta bort telefonen satte hon igång musik 

och lät barnet lyssna och känna på telefonen. Att barnen skrattade och att ansikte och ögon 

lyste var enligt några pedagoger ett tecken på att barnen visade intresse och att det var 

lustfyllt. I samband med begreppet intresse i relation till lustfyllt lyftes begrepp som fantasi 

och nyfikenhet, men även att se barnen som inspiration för att föra verksamheten framåt. 

Inspirationen fanns enligt många av de intervjuade mellan barnen, men några lyfte även fram 

inspiration i förhållande barn-pedagog. Förskolläraren Yvonne talade om att det som pedagog 

är viktigt att visa glädje och engagemang för att skapa ett lustfyllt lärande. 

 

Det är nog att man som pedagog själv visar glädje och engagemang, att man visar när barnen 

kommer och pratar att man intresserar sig för någonting, att man lyssnar. 

 

 

Hon pratar även om att lyfta in det barnen säger i verksamheten och att som pedagog ta sig an 

barnens intressen. Att vara lyhörd och se barnen samt deras behov var något respondenterna 

påpekade som viktigt för att kunna skapa ett lustfyllt lärande, på barnets villkor. När 

respondenterna berättade om sin uppfattning av begreppet lustfyllt lärande pratade de en del 

om vikten av förankring hos barnen. De menade att om lärande ska bli lustfyllt måste det som 

ska läras ut komma från barnen. Barnen måste få påverka och vara en del av processen 

lärande. En del av förskollärarna talade om att få göra på sin nivå och efter egen förmåga. 

Respondenterna talade om att skapa verksamheten och det lustfyllda lärandet tillsammans 

med barnen. Förskolläraren Elsa beskrev att hon lär och tar reda på saker tillsammans med 

barnen och fortsätter ”…och att man kan bolla lite grann idéer och så där med barnen på ett 

kul sätt”. Hon beskriver även att betydelsen av begreppet lustfyllt lärande för henne är att allt 

inte behöver vara allvarligt hela tiden. Med humor kan pedagogen tillsammans med barnen 

söka svar på de frågor som dyker upp i verksamheten. 

 

6.2 Att skapa lust 

Respondenterna svarade i intervjuerna att lusten i begreppet lustfyllt lärande skapas genom 

glädje både som pedagogen ska sprida bland barnen och som ska skapas i barngruppen. Flera 

av dem menade att glädje var nyckeln till det lustfyllda. Respondenterna beskrev att barnet 

måste känna glädje i det han eller hon ska lära sig. Om glädje inte finns i lärandet blir det inte 

lustfyllt och barnet lär sig inte heller. Flera av förskollärarna menade att både samspelet 
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mellan barnen och mellan barnen och de vuxna i verksamheten var viktigt för att det lustfyllda 

lärandet skulle kunna ske.  Flera av pedagogerna i studien talade om sin egen roll i att skapa 

ett lustfyllt lärande och poängterade vikten av att våga toka till det och använda drama för att 

skapa glädje och lust. En pedagog beskrev hur hon kopplade på arbetskläderna och skapade 

engagemang för lärandet, genom att vara glad och lite tokig. Att ha nära till skratt som vuxen i 

verksamheten menade flera av respondenterna var viktigt. Förskolläraren Klara 

exemplifierade det så här. 

 

Det ska vara roligt…ehm () man kan ju rigga för att det ska va roligt också, men inte genom bara 

prat utan det måste vara lite happening, ehm 

 

Förskollärarna i studien uppfattade lustfyllt lärande som nära kopplat till entusiasm, 

kreativitet och fantasifullhet. Speciellt kreativitet och fantasifullhet pratade flera av dem om. 

De menade att de två begreppens del i lustfyllt lärande var stor. Respondenterna menade att 

för att lärande skulle bli lustfyllt måste det vara en process, och att det är svårt att skapa ett 

lustfyllt lärande om produkten eller resultatet av lärandet är det viktiga. Majvor använde 

begreppet processen ofta när hon talade om det lustfyllda lärandet och berättade bland annat 

om när de bakar eller pysslar på förskolan. 

 

Och jag tror också de är lite nytt tankesätt mot förr i tiden de här att de ska komma från barnen 

själva att man förstår att de inte behöver vara färdiga produkter utan nu mer det är ju liksom 

processen och få skapa o prova de är ju de som är lustfyllt o inte den färdiga produkten att du 

behöver inte ha vernisage och ställa ut det här o de här har vi gjort utan man kan ta kort och allt 

dokumentera och allting själva processen, det vi gör att dom har fått provat färger eller de här, det 

är de som är de viktiga i de hela och inte den färdiga produkten (skratt) 

 

 

6.3 Förskollärares lyhördhet 

En fråga vi ställde respondenterna behandlade om man kan veta om ett lärande är lustfyllt. 

Samtliga pedagoger hade erfarenhet av att genom att se barnet göra det möjligt att också veta 

om ett lärande var lustfyllt. De talade om kroppsspråket hos barnen och hur de som pedagoger 

kunde läsa av barnet. Förskolläraren Birgitta förklarade att hon kunde se både om lärandet var 

lustfyllt eller inte genom att se på barnen. Om barnen inte var engagerade och inte pratade så 

mycket tog hon det som ett svar på att intresset inte fanns hos barnen för att bygga lärandet 

vidare.  
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Så ser man ju sen om dom (barnen) vill fortsätta med det man har gjort så kan det ju återkomma 

dagen efter eller sekunden senare att dom vill bara fortsätta och fortsätta, då har man nog, då är de 

nog lustfyllt 

 

 

I likhet med citatet ovan beskriver en förskollärare hur barnen ställer en fråga om träd och 

varför löven ramlar av på vintern. Pedagogen berättade hur hon ganska ingående började 

beskriva vad det är som händer i naturen, men tappade barnens fokus på vägen. Hon beskriver 

hur hon såg att lusten för att lyssna inte fanns hos barnen och att barnen inte var närvarande. 

Att få respons genom glada och pigga barn ansågs även det ha med det lustfyllda lärandet att 

göra. En pedagog lyfter hur hon genom god respons från barnen även får föräldrar som 

uppskattar verksamheten. 

 

6.4 Makten att skapa det lustfyllda lärandet 

Respondenterna berättade mycket om grunden för lustfyllt lärande och relaterade det till 

miljön och stämningen på förskolan. De menade att som pedagog och vuxen har man stor 

inverkan på verksamhetens miljö. Den inverkan som de kände att de hade menade de gav dem 

makt över det lustfyllda lärandet. De beskrev sitt ansvar i att skapa lustfyllt lärande, som de 

uppfattade det. Engagemang från pedagogerna själva och ett avståndstagande till det 

traditionella lärandet var viktigt menade de. Elsa berättade länge om pedagogens makt och att 

förvalta den på rätt sätt: 

 

Jag tänker ju liksom om pedagoger använder sin makt på fel sätt till exempel, för vuxenvärlden 

den har ju makt å de är ju den vi måste…förvalta på ett bra sätt, alltså hur vi använder oss av 

makten, om du har till exempel att…ja om vi tar i de gamla traditionella lärandet. 

 

Flera av pedagogerna beskrev det gamla lärandet och den gamla synen på barnet som en 

maktsituation som var olik dagens. De menade att förr tvingades barnen mer och att tvånget 

tog bort lusten ur begreppet lustfyllt lärande. Skillnaden på förr och nu var enligt Majvor att 

”det är lite nytt tankesätt mot förr i tiden de här att det ska komma från barnen själva”.  

 

Respondenterna berättade också om tvång, när de pratade om vad de uppfattade som icke 

lustfyllt lärande. Att tvinga på barnen lärande gjorde dem ofokuserade och ointresserade 

menade pedagogerna. Tvånget om lärande tyckte de kom när lärandet inte var förankrat hos 

barnen, det vill säga när de inte tog tillvara på barnens intressen. Brigitta beskrev hur hon 

uppfattade att en pedagog som inte gjorde lärandet lustfyllt var: 
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Tjat och gnat och att man liksom har den här sura tonen kanske ja…vad det nu än e då att man 

tvingar dem till saker som dom inte alls tycker e roligt och vissa grejer så e de ju så att man måste 

göra även om man inte tycker det är roligt. 

 

Ella pratade också om tvång och vad de inte jobbade med om lärandet blev ett tvång, och 

därigenom inte heller lustfyllt. 

 

Om man gör något som inte är förankrat hos barnen som dom inte förstår varför man gör, man har 

inte bestämt de tillsammans med barnen att man ska göra så här…om ja om jag gör något som 

dom inte förstår, som dom inte är med på, de tycker jag inte är roligt eller lustfyllt. 
 

6.5 Analys av förskollärarnas uppfattning av begreppet 

I det här stycket kommer vi att analysera svaren som respondenterna gav och koppla dem till 

den litteratur vi behandlat i uppsatsen. Vi använder oss här av rubriker som sammanfattar det 

vi kommit fram till när vi genomfört analysen.   

 

Lustfyllt lärande – en process 

När förskollärarna i studien ombads beskriva hur det uppfattade det lustfyllda lärandet, eller 

vad begreppet har för betydelse delades lustfyllt ofta upp i andra begrepp som kreativitet och 

fantasifullhet. Pedagogernas svar i studien går att koppla till Johansson och Pramling 

Samuelssons (2007) resonemang om att kreativitet och fantasi är viktiga beståndsdelar av 

lärande liksom av leken. Johansson och Pramling Samuelsson skriver även om kreativiteten 

och hur den ger utrymme för att erfarenheter kombineras. Vygotskij (1995) ser också både 

kreativitet och fantasi som en viktig del i barnets utveckling. Några av förskollärarna vi 

intervjuade talade om processen som en viktig del i det lustfyllda lärandet. I en process får 

barnet chans att använda egna erfarenheter men även bilda nya. Fokus läggs på barnet, istället 

för den produkt det tillverkar, vilket flera respondenter talade om. Det är barnens egen 

förmåga som står i fokus och Lenz Taguchi (2005) skriver om att lyssna på barnen och att 

barnens tankesätt är viktigt för att kunna utmana dem vidare. Vi tolkar det som att om 

förskollärare fokuserar på barnet och processen, istället för produkten, så är det lättare att 

utmana barnen och göra lärandet lustfyllt. Lyssnandet kan göra att lärandet sker på barnets 

nivå och villkor. Det tillsammans med att förskollärarna ser barnens egna förmågor kopplar vi 

vidare till att pedagogen kan utmana barnet vidare, för att skapa det lustfyllda lärandet.  
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Intresse och engagemang – grunden i det lustfyllda lärandet 

Inledningsvis i uppsatsen behandlar vi Lpfö98/2010. I läroplanen står det att förskollärare ska 

främja det lustfyllda lärandet och ta tillvara på barnens intresse. Många av de intervjuade 

förskollärarna talar om just det, att ta tillvara på barnens intresse för att skapa det lustfyllda 

lärandet. Som beskrivs i detta kapitel, tar även en del av de intervjuade upp begrepp som 

nyfikenhet och fantasi i samband med lustfyllt och intresse. Vi menar att nyfikenhet och 

intresse kan kopplas till barns engagemang och att alla tre begrepp går hand i hand med 

lustfyllt lärande. Vi har tidigare behandlat lust och engagemang i relation till lärande 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2007) och vi tolkar det som att många av 

respondenterna såg barnen som en inspirationskälla för verksamheten, just för att de tog 

tillvara på barnens intresse, engagemang och nyfikenhet.  

 

Begreppen kan vi även relatera till begreppet meningsskapande. Dahlberg m fl (2001) 

behandlar diskursen om meningsskapande som enligt dem är ett sätt, på vilket förskolan kan 

se på lärande. Diskursen om meningsskapande handlar om interaktion med andra och att varje 

individ medkonstruerar sin egen förståelse. Även Löfdahl (2004) och Johansson och Pramling 

Samuelsson (2010) behandlar begreppet meningsskapande. Löfdahl är i enlighet med det 

Dahlberg m fl (2001) beskriver, att meningsskapande är något som sker i interaktion med 

andra, i lärandet. Johansson och Pramling Samuelsson (2010) kopplar begreppet vidare och 

menar att leken är en plats där barnets meningsskapande tar form. Vi menar att förskolan är en 

plats där många personer ryms och där varje barn har förutsättningen att skapa sin egen 

förståelse. Meningsskapande har för oss, utifrån litteraturen och det förskollärarna talat om, 

blivit en stor del av verksamheten i förskolan. Lärande och lek har vi tidigare behandlat i 

relation till varandra. Anledningen till att dessa två begrepp börjat användas tillsammans är 

enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) att fokus har riktats mot det livslånga 

lärandet. Pedagogerna i studien beskriver ofta det lustfyllda lärandet och verksamheten utifrån 

ord som bland annat roligt, glädje och engagemang. Dessa begrepp kanske i första hand 

relateras till leken, men vi menar att de även hör till lärandet, och att leken är en del av 

lärandet.  

 

En respondent valde att ändra på begreppet lustfyllt lärande till lust i lärande. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) kopplar engagemang och lust till lärandet och vi gör kopplingar 

till intresse och nyfikenheten i relation till engagemang. Begreppen engagemang, lust, intresse 
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och nyfikenhet behandlar vi i sin tur som en del av meningsskapande. Meningsskapande och 

lustfyllt lärande tolkar vi som förutsättningar för varandra i förskolan. Nedan följer en 

förklaring för vår tolkning: 

 

 

Förskollärarna i studien talar om det lustfyllda lärandet i relation till barnens intresse samt 

barnens intresse för att lära, och författarna vi behandlat i uppsatsen talar om 

meningsskapande i relation till både lärande och lek. Antaganden kan alltså göras, att för att 

lärandet ska bli just lustfyllt krävs det att pedagogerna lyssnar till barnen, tar tillvara på 

barnens intresse, nyfikenhet och engagemang, samt att verksamheten erbjuder en rolig och 

stimulerande miljö.  

 

Förskollärarnas arbete utifrån begreppet lustfyllt lärande  

Förskollärarna i vår studie beskrev hur de arbetade utifrån det lustfyllda lärandet genom att se 

barnen och läsa av deras kroppsspråk. På så sätt kunde de veta vad som var lustfyllt med hjälp 

av barnen och deras kroppsspråk. Vi tolkar det som att de genom detta fick bekräftelse på att 

lärandet var lustfyllt och att de använde detta synsätt för att bygga vidare på vad som 

fungerade som grund för att lära i förskolan. Mycket av pedagogernas arbete utifrån begreppet 

lustfyllt lärande verkade handla om att läsa av barnen och vänta på respons från dem. På 

samma sätt som de kunde läsa av om barnen var engagerade och nyfikna kunde de också läsa 

av om inget intresse fanns. Vi kopplar det respondenterna berättat om att se engagemang till 

det Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver om engagemang och lust. De skriver 

att när barnet är engagerat lär det som bäst och att både engagemang och lust är centrala delar 

i lärande. Vi menar att förskollärarna som beskrev hur de arbetade med begreppet lustfyllt 

lärande utifrån att se barnen, deras kroppsspråk och engagemang också arbetade för att få 

barnen att lära lustfyllt. Lenz Taguchi (2005) beskrev att ingen kan veta vad ett barn i 

förskolan kan bli. I stället ska förskollärarna arbeta tillsammans med barnen och kollegor för 
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att ta reda på hur barnen lär sig. Enligt oss var det precis det som Lenz Taguchi beskrev, som 

förskollärarna i vår studie arbetade efter. De väntade på respons från barnen för att se om 

lärandet var lustfyllt. Vi har tidigare i uppsatsen kopplat Lenz Taguchis (2005) ord om 

engagemang till just begreppet lustfyllt lärande och nu kopplar vi det också till 

respondenternas beskrivning av hur de arbetade utifrån begreppet.   

 

Ett maktperspektiv i förändring 

Respondenterna beskrev hur pedagogen på förskolan har makt över det lustfyllda lärandet, 

genom till exempel den vuxnes inverkan på miljön i verksamheten. Att pedagogen var 

engagerad menade respondenterna var viktigt och engagemanget i sin tur påverkade miljön i 

verksamheten och därigenom skapas ett maktperspektiv på det lustfyllda lärandet. Vi menar 

att respondenternas svar om maktperspektivet i det lustfyllda lärandet går att koppla till 

Sheridan m fl (2011), det vill säga att maktperspektivet går att koppla till författarnas ord om 

lärarens syn på kunskap och att det påverkar hur förskolans läroplan uppfattas och hanteras i 

praktiken. Maktperspektivet för vi samman med de didaktiska frågorna (Sheridan m fl 2011) 

då både förskollärarens syn på lärande och därigenom också läroplanen leder till de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför. När vi tog upp frågorna i uppsatsens bakgrund har vi också lagt 

till frågan: för vem? Om förskollärarens syn på lärande påverkar hur läroplanen för förskolan 

uppfattas måste det också påverka synen på hur förskolans uppdrag ska förvaltas. Vi menar att 

en koppling kan göras mellan synen på lärande och hur pedagogen tolkar de didaktiska 

frågorna, eller ens tar dem i beaktning. Respondenterna beskrev hur förvaltandet av makten 

hade kopplingar till tvång och att inte utgå från barnet och dess intressen, vilket leder till ett 

icke lustfyllt lärande. Vi förstår det som att förskollärarens makt i verksamheten kan förvaltas 

på ett negativt sätt genom tvång och ett icke lustfyllt lärande kan då bli följden. 

Respondenterna beskrev hur tvång uppkommer när lärandet inte är förankrat hos barnen. 

Detta eftersom respondenterna beskrev hur en förutsättning för det lustfyllda lärandet var att 

utgå från barnens intressen. Vi menar att om lärandet inte är lustfyllt borde det också betyda 

att pedagogen inte utgått från barnen och inte tagit tillvara på barnens intressen. Vi tolkar 

detta som att förskolläraren då inte heller reflekterat över de didaktiska frågorna om vad, hur 

och varför och för vem? Förskollärarens syn på begreppet lustfyllt lärande innebär då en makt 

över begreppet som utövas på olika sätt beroende på pedagogens kunskapssyn. I tolkningen vi 

gör tar vi också stöd i Lenz Taguchi (2005) när hon beskriver att pedagogerna i förskolan ska 

arbeta tillsammans med barnen och kollegorna för att veta hur ett barn lär sig. Att lyssna på 

barnen för att kunna utmana dem vidare menar författaren också är viktigt (2005). Detta 



29 

 

kopplar vi till respondenternas svar om att skapa lustfyllt lärande genom att ta tillvara på 

barnens intressen och att förankra lärandet hos dem, vilket vi tolkar som en förutsättning för 

lustfyllt lärande.  

 

Vi tolkar respondenternas beskrivning av en föråldrad syn på lärande som att det tidigare i 

förskolan fanns ett mer utbrett tvång och att man kunde skilja på begreppet lustfyllt lärande, 

genom att plocka bort det lustfyllda. Detta gjordes enligt förskollärarna genom tvång och att 

inte utgå från barnens intresse för att skapa lustfyllt lärande. För att förstå förskollärarnas 

resonemang om förskolan förr kopplar vi det till Myrdal (1935) och Vallberg Roth (2006). 

Författarna beskriver hur förskolan varit uppdelad i barnkrubba med omsorg och barnträdgård 

med pedagogiska uppgifter och att förskolan förr varit en plats för omsorg, inte skola. Även 

Tellgren (2008) beskriver barnträdgården som en verksamhet som ville särskilja sig från 

skolan. Persson (2008) vidareutvecklar sedan och beskriver 1980- talet som en tid då 

förskolan gick mer åt lek – arbete - lärande och under 1990- talet kom också en utgångspunkt 

i barnets erfarenheter in i förskolan. Både utifrån respondenternas uppfattning om förr och 

författarnas beskrivning av förskolans framväxt, tolkar vi det som att det tidigare i förskolan 

saknats en förankring i barnet och att detta synsätt växt fram, till att i dag bland annat handla 

om lustfyllt lärande. Som en cirkel ser vi nu på begreppet lustfyllt lärande tillsammans med 

att ta tillvara på barnens intresse och skapa ett lustfyllt lärande med förankring i det.  
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7. DISKUSSION 

Vi kommer nu att diskutera vårt resultat, våra tolkningar och uppfattningar. Vi kommer att 

plocka fram de kopplingar vi gjort i uppsatsen och lägga extra vikt vid det i resultatet som vi 

finner extra intressant i förhållande till uppsatsens syfte.    

 

7.1 Resultatdiskussion 

Vi förstår det som att kreativitet och fantasifullhet är viktiga delar i det lustfyllda lärandet och 

för att ens kunna skapa ett sådant. Kreativiteten ger utrymme för att nya erfarenheter 

kombineras så att ny kunskap kan skapas (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). Vi 

förstår detta som att kreativitet kan vara en förutsättning för att lustfyllt lärande ska ske, då 

kreativiteten också är en del av lärande. Vi har också förstått det som att lustfyllt lärande 

handlar om att se på lärande som en process och att inte fokusera på resultatet. Det lustfyllda 

lärandet handlar då enligt oss om att få vara kreativ och skapa ny lärdom, i en enda lång 

process, som fortsätter livet ut. Vi tolkar det också som att om lärandet ska kunna vara en 

process, krävs det att förskollärarna lyssnar till barnen, så lärandet kan ske på barnets nivå. 

När lärandet får ske på barnets nivå skapas en lärandeprocess som leder till att lärandet blir 

lustfyllt.  

 

Vi har nu redan snuddat vid att ta tillvara på barnen i förskolans intressen, genom att lyssna 

till barnen och vi för nu detta vidare. Utifrån analysen förstår vi det som att, ta tillvara på 

barnens intressen för att använda dem som en inspirationskälla för lärandet i förskolan är en 

god metod om ett lustfyllt lärande ska skapas. På detta vis blir barnen en del i 

lärandeprocessen och meningsskapandet. Att engagera barnen i lärandeprocessen ser vi som 

en grund i att uppnå lustfyllt lärande. Vi tar stöd i Dahlberg m fl (2001) och menar att 

förskollärarna kan använda meningsskapande som ett sätt att se på lärande, och för att skapa 

lustfyllt lärande. Meningsskapande handlar om att vara en del av lärandeprocessen genom att 

varje individ medkonstruerar sin egen förståelse i interaktion med andra på förskolan. Om det, 

som vi tolkat det, är viktigt att barnen får vara medkonstruktörer av lärandet och att 

meningsskapande sker, så kan vi också koppla detta till leken. Leken är en plats där 

meningsskapande sker i samspel med andra (Johansson och Pramling Samuelsson 2010) och 

är då enligt oss också en god arena för att skapa ett lustfyllt lärande.  
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Vi tolkar det som att förskollärarnas arbete med att se barnet var en förutsättning för att veta 

om lärandet var lustfyllt. Engagemang och nyfikenhet var delar som kunde utläsas i barnens 

kroppsspråk, och just engagemang är en central del i lärandet (Johansson och Pramling 

Samuelsson 2007). Vi förstår det som att de förskollärare som arbetade med att se barnet, 

använde detta som en strategi för att skapa lustfyllt lärande. Vi kopplar Lenz Taguchis (2005) 

ord om att inte veta i förväg hur ett barn lär sig, till de som förskollärarna gör när de ser och 

läser av barnet. De arbetar då tillsammans med barnen för att skapa ett lustfyllt lärande.  

 

I analysen av resultatet förstår vi det som att förskolläraren har makten att skapa det lustfyllda 

lärandet, ett stort ansvar med flera aspekter. Lärarens syn på kunskap (Sheridan m fl 2011) 

påverkar hur lärandet skapas och därigenom menar vi att lärarens syn också påverkar om ett 

lustfyllt lärande skapas.  Makten som förskolläraren har över skapandet av det lustfyllda 

lärandet kan hanteras på ett negativt sätt, uppfattar vi det som. Om läraren i förskolan inte ser 

på de didaktiska frågorna som en viktig del i barnets lärandeprocess, det vill säga vad, hur, 

varför (Sheridan m fl 2011) och vår fråga för vem. Kan följden enligt oss bli att lärandet inte 

är förankrat hos barnen och det är svårt att skapa entusiasm och glädje, som leder till ett 

lustfyllt lärande. 

 

7.1.2 Att ta bort lusten ur begreppet lustfyllt lärande 

Utifrån respondenternas svar förstår vi det som svårt att skapa ett lustfyllt lärande om ingen 

förankring finns hos barnen. Att bara bestämma något som barnen på förskolan ska arbeta 

med, utan att ta tillvara på deras reflektioner och intressen, kan göra lärandet till endast 

lärande. Men vi tolkar det också som att om lärande ska ske och barnen ska ta till sig ny 

kunskap, bör lärandet vara lustfyllt. Om lärandet inte sker med utgångspunkt i barnet, dess 

intressen och på dess nivå, blir det inte heller lustfyllt. Vi anser att om förskolläraren inte 

lyssnar till barnet och inte heller ser det och dess respons, blir det svårt att både skapa ett 

lustfyllt lärande och att ta tillvara på det som är lustfyllt. Lärandet och det lustfyllda lärandet 

sker inte heller på barnets nivå eller villkor, om förskolläraren inte lyssnar. Vi menar att om 

förskolläraren inte lyssnar till barnet är det också svårt att skapa intresse och engagemang för 

det som ska läras ut. Om inget engagemang finns, menar vi att meningsskapande kanske inte 

sker och därigenom blir inte heller lärandet lustfyllt.  
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7.2 Diskussion utifrån frågeställningar 

Med tanke på den nya reviderade läroplanen som kom 2010 där lustfyllt lärande återigen 

förespråkas hade vi en uppfattning av att kunna hitta litteratur som berör ämnet. Den litteratur 

vi behandlat i studien utgår från lustfyllt i relation till både lärande och lek. Vår ambition med 

den här studien var att få en uppfattning av begreppet, både ur de vetenskapliga texter vi 

behandlat och de verksamma förskollärares uppfattningar kring begreppet. Genom de 

vetenskapliga texter vi studerat märkte vi att lärande och lek ofta förekommer tillsammans. Vi 

har även bildat en uppfattning om att dessa två begrepp är centrala i svenska förskolan. Men 

vart är det då meningen att det lustfyllda lärandet ska ta plats? Är det genom lek eller genom 

lärande? Eller kan det vara så att en kombination av dessa skapar det lustfyllda lärandet? 

Svaret är diffust, men en förklaring kan finnas i det som Sheridan m fl (2011) belyser i sin 

artikel. Det är upp till var och en av de verksamma lärarna i förskolan att tolka läroplanen. 

Läroplanen i sin tur behandlar både mål att sträva mot och riktlinjer.  

 

Vi lyfter begreppet meningsskapande genom olika författare (Dahlberg m fl 2001, Löfdahl 

2004 & Johansson och Pramling Samuelsson 2010). Meningsskapande kan tolkas utifrån både 

lek och lärande, men att det sker genom interaktion är författarna överrens om. Vi kopplar 

meningsskapande till det lustfyllda lärandet för vi kan se likheter mellan dessa två begrepp. 

Dels för att det sker i interaktion med andra, men även för att barnen i de båda 

tillvägagångssätten får möjlighet att medkonstruera sin egen förståelse och därigenom 

upptäcka ny kunskap. Att följa Lenz Taguschis (2005) ord om att arbeta med reflektion i 

arbetsgruppen kan underlätta för förskollärare att komma fram till hur de tillsammans på 

förskolan uppfattar begreppet lustfyllt lärande. I och med det här vill vi hänvisa till ett kort 

citat som vi ej redovisat tidigare. En av respondent sa, ”det är ju frågor som dom här man 

borde diskutera tillsammans i arbetslaget”. Som vi skriver i inledningen då vi behandlar 

Lpfö98/2010 ska en aktiv diskussion förekomma i arbetslaget. Detta för att innebörden av 

begrepp ska tydliggöras. Vi lyfter utifrån det, tankar om att det är viktigt att förskollärare 

tillsammans tolkar och diskuterar begreppet lustfyllt lärande. 

 

Förskollärarna i vår studie har enligt vår tolkning uppfattat begreppet utifrån sig själva 

(pedagog), verksamheten och barnen. Vi förstår det som att deras uppfattning av begreppet är 

att lärande ska vara roligt. Om barnen ska lära, måste begreppet lustfyllt lärande appliceras på 

verksamheten. Förskollärarna beskrev bland annat i intervjuerna att lärande inte alltid behöver 

vara allvarligt, att de ska våga toka till det och att det lustfyllda i begreppet måste skapas, av 
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förskollärarna själva. Förskollärarna uppfattade att en stor del i begreppet lustfyllt lärande var 

intresse. Ett intresse som de själva skulle visa, men som också skulle tillvaratas utifrån barnen 

själva.  

 

Förskollärarna beskrev hur de arbetade med att ta tillvara på barnens intressen och nyfikenhet 

för att skapa ett lustfyllt lärande. De försökte bygga vidare på det som barnen visade intresse 

för, men vissa försökte även skapa ett intresse hos barnen. Förskollärarna beskrev hur de 

arbetade med att se barnen och läsa av deras kroppsspråk, för att ta reda på vad som var 

lustfyllt. De kunde sedan bygga vidare på detta, eller ta inspiration in från det. Samtliga 

förskollärare talade om barnens intresse som centralt för att skapa lustfyllt lärande. Vi 

konstaterar nu att intresse och lustfyllt lärande har gemensamma nämnare.  

 

7.3 Skilda resultat i tidigare forskning och intervjuer 

I den forskning vi redogjort för under rubriken 4. Innebörder av begreppet lustfyllt lärande i 

förskolan har vi funnit skillnader i förhållande till det respondenterna svarat. I forskningen tas 

lek och lärande upp tillsammans och i relation till varandra. Vi förstår det som att leken är en 

viktig arena för barns lärande och förvånades av att respondenterna i stort sett inte talade om 

lek, som en viktig del av begreppet lustfyllt lärande. Vi har funderat på om förskollärarna i 

studien redan hade gått steget längre, när de skulle svara på våra frågor. Kanske har leken en 

så självklar plats i förskolan, att den arenan hamnade i skymundan när respondenterna 

svarade. En intressant aspekt av att respondenterna inte talade om lek i den utsträckning som 

vi förväntat oss, är att de ändå ofta talade om kreativitet och fantasi. De två begreppen 

behandlar forskningen som en viktig del i både lek och lärande och vi har också förstått dem 

som gemensamma nämnare för just lek och lärande. I forskningens innebörder av begreppet 

lustfyllt lärande tas de didaktiska frågorna upp, men detta var inte något som respondenterna 

talade om direkt. Indirekt berättade de dock enligt oss om detta, då de pratade om att förankra 

lärandet hos barnen. Vi har också funnit att respondenterna ibland beskrev sin uppfattning av 

begreppet lustfyllt lärande, utifrån sig själva. De talade då om sin roll i att skapa det lustfyllda 

lärandet och att våga toka till det, eller ta på arbetskläderna för att skapa lust. Forskningen 

behandlar enligt oss inte förskollärarens roll lika utförligt, men Sheridan m fl (2011) beskriver 

att pedagogens uppfattning av förskolans mål att sträva mot, påverkas av pedagogens syn på 

kunskap.  Respondenterna lyfte också ett maktperspektiv på lustfyllt lärande. De menade att 

förskollärarens inverkan på verksamheten påverkade eller bestämde om ett lustfyllt lärande 
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skulle kunna ske. När vi i undersökte innebörder av begreppet lustfyllt lärande, i tidigare 

forskning fann vi ingen problematisering utifrån detta. 

 

7.4 Diskussion av metod och vetenskaplig förankring 

Vi har gjort ett kvalitativt arbete inspirerat av fenomenografin. Vi har försökt beskriva 

begreppet lustfyllt lärande, utifrån förskollärares uppfattning av begreppet och begreppet är 

hämtat i den verklighet där också förskollärarna finns. Med den kvalitativa metoden försöker 

forskaren hitta till exempel kategorier som bäst beskriver ett fenomen i omvärlden (Larsson 

1986). Vi anser att vi valt en forskningsmetod som stämmer bra överens med uppsatsens 

syfte. Vi frågar efter förskollärares uppfattning av ett begrepp, lustfyllt lärande, vilket gör att 

frågan faller in i andra ordningens perspektiv (Larsson 1986). Även vår tredje fråga - hur 

beskriver förskollärare sitt arbete utifrån begreppet lustfyllt lärande – är av andra ordningens 

perspektiv eftersom även den efterfrågar en beskrivning av något och inte kan mätas i 

kvantiteter.  

 

Dahlgren och Johansson (2009) problematiserade hur respondenterna kan svara på frågor utan 

att reflektera. Detta har vi försökt att undgå genom att ställa frågor som vi utformat så att flera 

av dem är relativt lika varandra. Vårt syfte med detta var att skapa eftertanke hos 

respondenten, även om vi råkade ut för att någon läst på innan intervjun. Larsson (1986) tar 

upp att intervjuer är ett bra tillvägagångssätt när det gäller att ta reda på beskrivningar av 

något. Vi menar att det skulle blivit svårt att observera en beskrivning av ett begrepp och 

enkäter hade kanske skapat svar som respondenten inte reflekterat över. När valet av 

respondenter ägde rum valde vi att gå via förskolechef istället för att direkt söka kontakt med 

förskollärare. Vi kan se en nackdel med de då några förskollärare i efterhand avstod från 

intervjun och vi tror att personerna i fråga valt att avstå från början om det var vi som 

intervjuare som hade ställt frågan om de ville delta. Detta eftersom chefen hade tillfrågat ett 

antal personer denne tyckte var passande för oss att intervjua. Att tacka nej till två okända 

människor kan antagligen vara lättare än att neka sin chef.  

 

Bearbetningen av materialet skedde i likhet med de vi beskriver utifrån Denscombe (2009) 

och Larsson (1986). Vi letade fram kategorier i de svar vi fått, och utifrån dessa bildade vi 

sedan nya kategorier. Valet av de första tre kategorierna; barn, verksamhet och pedagog, 

hämtade vi utifrån de respondenterna talat om. Antingen talade de om barn, om verksamheten 
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eller om sig själva, de vill säga pedagogen. De nyckelord vi fann under kategorierna liknade 

varandra mycket även om förskollärarna talade om orden i relation till skilda saker. För att 

inte använda oss av samma underrubriker under varje kategori, valde vi att bilda nya 

kategorier där de initiala kategorierna fick ingå. Valet att göra på det här sättet var för att 

undvika upprepning, men även för att texten skulle bli mer lättläst.  

 

Inför intervjuerna diskuterade vi tillsammans mycket om de etiska överväganden forskaren 

måste ta hänsyn till. Att skydda respondenterna genom anonymitet och konfidentialitet var en 

självklarhet. Att ge respondenterna ett informationsbrev (se bilaga 3) om deras anonymitet 

och konfidentialitet, med vår underskrift, kallas enligt Kvale & Brinkmann informerat 

samtycke, och Vetenskapsrådet (2003) benämner det som Informationskrav och 

samtyckeskrav. Informationsbrevet gav oss en säkerhet att inte förbigå att informera 

respondenterna om deras rättigheter, även om vi vid varje intervjutillfälle även muntligt 

förklarade vad svaren skulle användas till och att allt material kring intervjuerna skulle 

förstöras vid godkännande av uppsatsen. 

  

7.4.1 Att vara två författare i uppsatsen 

Enligt lärarprogrammets anvisningar har vi skrivit i par. Innan arbetet sattes i gång hade vi 

aldrig skrivit någonting tillsammans, trots att vi gått i samma klass i stort sett hela studietiden. 

Vi blir båda lärare i de yngre åldrarna och förskolan när vi avslutat vår utbildning och att rikta 

uppsatsen mot förskolan var för oss självklart. Vi började dock med att rikta oss mot 

naturvetenskap i förskolan, eftersom ämnet ligger oss varmt om hjärtat. Efter ganska kort tid 

insåg vi dock att både tidigare forskning och problemformulering såg problematiskt ut. Vi 

hade då redan blandat in begreppet lustfyllt lärande i uppsatsen och beslutade tillsammans att 

helt gå över till detta. Från början var vi båda två av uppfattningen att ensamskrivning nog 

egentligen vore skönare. Med tiden ändrades dock den uppfattningen och fördelarna med 

parskrivning blev glasklara. Bara en sådan sak som att besluta att lämna vårt inledande arbete 

för att våga satsa på något vi egentligen fann mer intressant, hade varit svårare om vi skrivit 

ensamma.  

 

Vi ha stöttat varandra och arbetat på ett kritiskt reflekterande sätt, arbetet igenom. Vi har hela 

tiden försökt att granska allt vi gör, både för att föra arbetet framåt och för att tillsammans 

reda ut varför vi gör som vi gör. Allt har diskuterats av oss tillsammans, varje liten undran och 
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varje reflektion. En stor hjälp har varit de veckoscheman vi gjort tillsammans för att se till att 

vi skulle bli klara i tid. En dag har vi arbetat var för sig med den vetenskapliga förankringen, 

och då använde vi oss av samma bok för att sedan sammanställa texten tillsammans. När vi 

genomförde intervjuerna blev det tyvärr så att en av oss endast kunde medverka vid två av 

dem. Vi tycker att det varit bättre om vi båda två kunnat medverka vid alla intervjuer, men 

samtidigt var frågorna de vi tillsammans arbetat fram, och sättet vi gjorde intervjuerna på var 

det samma som då vi båda kunde närvara. Annars har vi alltid arbetat tillsammans på 

universitetet. En teknik som vi reflekterat över mycket och som kom till på grund av tidsbrist 

är den vi använde vid transkriberingen. På grund av att våra respondenter på en av förskolorna 

sköt upp intervjuerna flera gånger, för att till sist avsäga sig dem led vi av tidsbrist när sex 

stycken intervjuer till slut var genomförda. Vi transkriberade då tre var och fortsatte sedan 

med bearbetningen där vi läste igenom svaren på tvären, det vill säga vi läste inte bara de svar 

vi själva transkriberat. I efterhand har vi pratat mycket om att vi egentligen skulle ha lyssnat 

och läst igenom den andras transkribering hela tiden, för att försäkra oss om att vi inte 

missade någonting. Men också för att stärka validiteten.  

 

7.4.2 Diskussion av vetenskaplig förankring 

När vi startade upp den här studien hade vi en del problem att hitta litteratur som behandlade 

begreppet lustfyllt lärande. En tanke hos oss var, att eftersom läroplanen tar upp begreppet 

som en viktig del i förskolans verksamhet, skulle det också finnas forskning kring begreppet 

och dess innebörd. Vi hade fel. Lpfö98/2010 nämner ofta lustfyllt lärande i relation till lek 

och lärande, och det var då tanken om att skriva utifrån dessa två begrepp kom till. Vi började 

då studera de två begreppen utifrån relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

som berör lek och lärande i samspel med varandra. Vi, och säkert många andra i vår situation, 

önskar att det fanns mer utförlig forskning kring just begreppet lustfyllt lärande. Genom bland 

annat Sheridan m fl (2011) lyfter vi fram att läroplanen och de begrepp som finns i den är 

något som aktivt ska diskuteras i arbetslaget och att lärarna i förskolan ska bilda sig en egen 

uppfattning kring begrepp som lustfyllt lärande. Detta är en av anledningar vi kan tänka oss 

till varför det inte finns specifik forskning kring studiens begrepp. 

 

Vi har medvetet gjort den vetenskapliga grunden för arbetet, utifrån författare och forskare 

som alla har bedriver vetenskapligt arbete. Det var för oss viktigt att noggrant undersöka all i 

uppsatsen behandlad (tidigare) forskning, innan vi valde att använda den för uppsatsens syfte. 
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7.5 Slutord 

Vår uppsats tog avstamp i vår tanke om att använda detta arbete som ett verktyg, för att öka 

vår förståelse av hur vi som kommande förskollärare kan förhålla oss till begreppet lustfyllt 

lärande. Vår förståelse för innebörden av begreppet lustfyllt lärande har breddats. Både 

utifrån den tidigare forskning vi använt oss av och de kloka svar respondenterna gett oss. Vi 

hade från början en uppfattning av att lustfyllt lärande var direkt relaterat till lek, men under 

arbetets gång har vi förstått att begreppet betyder så mycket mer. Vi menar nu att lustfyllt 

lärande är ett villkor för barns lärande. För att lärande ska ske, behövs lusten för att lära, och 

det är just så vi vill sammanfatta begreppet lustfyllt lärande. Som grunden för lärande.  

 

Med detta sagt anser vi att skolan har mycket att lära av förskolan. Det lustfyllda lärandet 

borde utgöra grunden för hela skolsystemet, på ett eller annat sätt. Det handlar om att ta 

tillvara på barn och elevers tankar, deras reflektioner och intressen.  

 

Om vi hade använt detta arbete till ett större projekt än c-uppsatsen, hade vi nu gått vidare 

med bland annat observationer av arbetet med det lustfyllda lärandet i förskolans verksamhet. 

Vi hade utökat intervjuantalet och gärna intervjuat och samarbetat med andra forskare inom 

ämnet. Kanske hade vi också haft möjlighet att samarbeta med skolans värld och den 

forskning som bedrivs där.  
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Bilaga 1 

Information inför intervjuer 

Hej! Och tack för att du vill delta i våra intervjuer. Vi som skriver uppsatsen och kommer att 

intervjua heter Malin Svensson & Linn Eklund. C-uppsatsen ingår i vår sista termin på 

universitetet och vi uppskattar att du vill delta och hjälpa oss med arbetet. Vi vill intervjua en 

förskollärare i taget, ca.10-20 minuter vardera. Deltagandet måste ske frivilligt och du får 

avstå eller avbryta intervjun när du vill. Det finns två alternativ till hur vi kan genomföra 

intervjuerna. 1. Vi är båda med i rummet där intervjun sker, en av oss intervjuar och en 

antecknar. 2. Endast en av oss är närvarande vid intervjun med er. Ni väljer själva det 

alternativ som känns bekvämast. 

Viktigt att tänka på: 

 Intervjuerna bör ske där vi kan vara ostörda. 

 Intervjuerna kommer att spelas in (endast ljudupptagning). 

 Ljudupptagningarna är endast tillgängliga för oss (Malin & Linn). 

 Ni är helt anonyma, inga namn eller förskolor skrivs ut i uppsatsen. 

 Allt material som rör intervjun kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. 

 

    Linn   Malin 

Intervjubakgrund 

Från början hade vi fokus vid naturvetenskap i förskolan, men har nu gått mot att fokusera på 

begreppet lustfyllt lärande som vi hämtat från Lpfö98/2010. Intervjufrågorna kommer att 

handla om er uppfattning om begreppet, era tankar och svar, är tänka som en hjälp för oss att 

ta reda på vad ett lustfyllt lärande i förskolan kan innebära. Alla svar är bra svar! 

Om ni vill exemplifiera använd gärna naturvetenskap i förskolan. Nedan följer ett exempel på 

vad vi kan fråga om: Hur kan ett lustfyllt lärande skapas? 

 

Tack på förhand, ses vid utsatt tid! 

Ni når oss på: exempel@mailadress.nu, Malin 07X XX XX XXX, Linn: 07X XX XX XX 

Vår handledare vid Örebro Universitet är Britt Tellgren: Universitetslektor. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Återge informationen om intervjuämne: 

Från början hade vi fokus vid naturvetenskap i förskolan, men har nu gått mot att fokusera på 

begreppet lustfyllt lärande som vi hämtat från Lpfö98/2010. Intervjufrågorna kommer att 

handla om er uppfattning om begreppet, era tankar och svar, är tänkta som en hjälp för oss 

att ta reda på vad ett lustfyllt lärande i förskolan kan innebära. Alla svar är bra svar! 

 

1. Vad betyder lustfyllt lärande för dig? 

2. Vad är din uppfattning av begreppet?(laddning?) 

3. Kan du koppla begreppet till verksamheten i förskolan? 

4. Hur skulle du säga att man kan skapa ett lustfyllt lärande? 

5. Kan du ge något exempel på något som inte är lustfyllt lärande för dig? 

6. Kan man veta om ett lärande är lustfyllt?(Går det att känna om ett lärande är lustfyllt) 

 

Tänkta följdfrågor 

 

1. Har du något exempel på lustfyllt lärande? (naturvetenskap) 

2. Vad, hur, varför och vem? (Om ja: vad? Om nej: varför?) 

3. Hur menar/tänker du då? (förklara gärna?) 

4. Har jag förstått dig rätt om… 

5. Tänk på vissa begrepp, be dem utveckla. 

6. Har du något du själv vill lägga till?( i slutet av intervjun) 
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Bilaga 3 

 

Anonymitet 

 

Intervjuerna är underlag för en uppsats på c-nivå inom pedagogikämnet vid Örebro 

universitet. Alla intervjuer spelas in med hjälp av iPhone och alla filer kommer att raderas när 

uppsatsen är godkänd. Efter avslutad intervju kommer ljudfilen föras över från iPhone till 

dator, inom en timme. Ljudfilen kommer att transkriberas och användas som underlag för 

resultat i uppsatsen. Filerna och transkriberat material raderas sedan också från dator enligt 

ovanstående. 

 

Som intervjuad har du full anonymitet vilket innebär att: 

 

 Ditt namn eller namnet på din arbetsplats aldrig kommer att skrivas ut. 

 Alla uppgifter som kan kopplas till person eller plats kommer att ändras. 

 

Du kan komma att citeras, men inga svar kommer att finnas som bilagor i uppsatsen. 

 

Du kan välja att avstå från denna intervju eller avbryta under intervjuns gång. 

 

 

Vi intygar att anonymitet och konfidentialitet enligt ovanstående följs: 

 

 

…………………………………………………… 

Malin Svensson 

 

…………………………………………………… 

Linn Eklund 

 


