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Syftet med studien är att göra en komparation mellan två länders, Sverige och Japans, syn på 

lek och lärande genom frågeställningen; Hur skildras lek och lärande i läroplan och i 

förskolverksamhet i Japan och Sverige? Hur stimulerar den fysiska miljön till lek och lärande 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv?. 
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litteraturen.  
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använde läroplanen mer öppet i verksamheten medan den japanska förskolan använder den 

mer långsiktigt och inte lika aktivt. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Problemformulering  
 

I dagens samhälle blir det allt vanligare med olika kulturmöten i olika sammanhang där 

gemensamma nämnare och oskiljaktigheter möts. Det är viktigt att ta del av andra kulturer för 

att få förståelse för olika synsätt på barns fostran och utbildning och därför vill vi ta del av 

annan kultur och skolsystem i föreliggande studie. Vi som utför undersökningen utbildas till 

förskollärare, därav intresserar främst tankegångarna kring lek och lärande i 

förskoleverksamheten. Studiens syfte är att undersöka lekens betydelse för lärandet genom att 

studera hur det tar sig uttryck i form av aktiviteter, vikten av den fysiska miljön samt hur 

läroplanerna tar upp lek och lärandets betydelse i förskolans verksamhet. Examensarbetet är 

en komparativ studie mellan två länder som troligen har skilda skolsystem; Sverige och Japan.  

 

Den allmänna uppfattningen som finns angående Japans skola är att barn och ungdomar drivs 

hårt med långa skoldagar, kunskapstest och kvällsskola. Däremot kommer inte verksamheten i 

förskolan på tal; drivs barnen hårt i kunskapssyfte redan i den japanska förskolan eller delar 

Japan den svenska modellen där leken ska vara i centrum och genom leken skapa möjligheter 

till utvecklande av kunskaper och färdigheter? Våra förväntningar är att barnen i Japan redan i 

förskolan drivs ganska hårt och att undervisning präglar verksamheten. Med andra ord tänker 

vi oss en miljö som liknar den i skolan där föreställningen är ett stort klassrum med uppradade 

bänkar. Eftersom vetskapen om den japanska förskolan inte är så stor är det av intresse att 

utföra en komparativ undersökning mellan de olika ländernas förskoleverksamheter. 

 

Enligt studier, som Håkansson (2009) presenterar i en föreläsning på Växjö universitet, 

påvisas en koppling mellan välbefinnande och prestation. Den japanska skolan är 

framhävande i att befästa kunskaper hos barnen, men på bekostnad av att barnen inte trivs i 

skolan. I Sverige visar samma studier på bristande kunskaper, men med barn som trivs i 

skolan, därför är det intressant att göra en komparation för att studera skillnaderna och 

likheterna mellan Sverige och Japan för att se vad som kan läras från varandra.  

 

Sverige och Japan är två länder som skiljer sig på flera olika sätt bland annat via religion, 

geografi och språk. Faktorer som ekologi och beteende gör att olika kulturer har olika sätt att 
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uppfostra sina barn. Sociala skillnader där faktorer som hur familjen är uppbyggd och vilka 

möjligheter välfärdsmodellen i landet ger kan leda till olikheter i barns personlighet.  

 

Enligt Harry C. Triandis (1994) i Culture and social behavior skiljs Sverige och Japan åt vid 

kulturella och sociala förhållanden, där Sverige omfattar en individualistisk kultur medan 

Japan ingår i den kollektiva kulturen. Människor i en individualistisk kultur ser oftast sig 

själva som självständiga, prioriterar egna personliga mål och anser det är rätt att sätta sig själv 

i första rummet oavsett andra gruppers, exempelvis familjens och arbetskollegors, önskemål. I 

en kollektiv kultur ser människorna sig som en del av en grupp bland annat familj, arbete, 

land och sätter ofta andras önskemål framför sina egna mål. Kulturen är mer familjeorienterad 

då individerna uppoffrar det de själva vill för familjen. I kollektiva kulturer är människor mer 

oroliga över att bete sig på ett icke acceptabelt sätt enligt samhällets normer än göra det de 

egentligen vill göra.  

 

Triandis (1994) framhåller hur Japan kännetecknas av att vara en ”tight” kultur; det vill säga 

människor förväntas leva efter normen och avvikelse från normen ses med kritiska ögon. 

Sverige däremot, ingår till viss del i en ”loose culture” där acceptansen är större mot 

avvikelser. Ett exempel på hur ”tight” och ”loose” kultur skiljs åt är exempelvis att komma 

försent till en lektion, vilket är mer tolerant i Sverige än i Japan (Triandis 1994). I följande 

tabell från en föreläsning förtydligar Higgins (2008) skillnaderna mellan en individualistisk 

och kollektiv kultur; 

 

Individualistisk kultur Kollektiv kultur 

Göra Vara 

Aktiv Mindre aktiv 

Önskan att vara ung Gammal ger status 

Strävan efter att lyckas Accepterande av läget 

Självständiga Beroende 

”Flera saker i luften” ”En sak i taget” 

Prestera Delaktighet 

Låg maktdistans Mer hierarkiskt 

Samvete – Skuld Skam – Heder 
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I studien får hänsyn tas till kulturella och sociala skillnader för att få en rättvis bild av den 

barnsyn som genomsyrar samhällena. För att få insikt om tankar och mål angående lekens 

betydelse för lärande samt för att kunna dra paralleller och komparera, görs en fördjupad 

analys av Sveriges och Japans läroplaner. Studien belyser även hur de pedagogiska fysiska 

miljöerna skapar möjligheter för lek och lärande för barnen. 

 

Studiens syfte är att inspirera till att bredda tänkande om lek och lärande genom att ta del och 

lärdom av varandras kulturer och skolformer.       

1.2 Syfte  
 

Hittills finns det inga kvalitativa komparativa studier angående lek och lärande mellan 

svenska och japanska förskolor. Studiens syfte är att undersöka hur lek och lärande tar sig 

utryck i de olika ländernas förskolverksamhet och läroplaner samt vilken betydelse den 

fysiska miljön har för barns lek och lärande. 

1.3 Frågeställning 
 

 Hur skildras lek och lärande i läroplan och i förskolverksamhet i Japan och Sverige? 

 Hur stimulerar den fysiska miljön till lek och lärande utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv? 

1.4 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsens teoridel avser att belysa olika pedagogers syn på lek och lärande. Med tanke på 

studiens syfte står begreppen lek, lärande och miljö i fokus. Studien har även avsikt att 

återkoppla till läroplanerna under hela studiens gång. 

 

I metoddelen presenteras val av metod, urval av intervjupersoner samt genomförande. Vidare 

tas de olika etiska principerna upp som enligt Bryman (2002) är viktiga att tänka på när den 

här typen av samhällsvetenskaplig undersökning utförs. Begrepp som validitet och reliabilitet 

tas också upp och förklaras i metoddelen. 

 

Resultatdelen redogör för vad som framgår av gjorda intervjuer och observationer i respektive 

land.  Där redovisas Sverige och Japans resultat var för sig där Johanna kommer att ansvara 
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för de observationer och intervjuer som sker i Sverige, medan Maria utreder likadana 

undersökningar i Japan. Genom de resultat som framställs görs en komparation mellan de två 

olika länderna för att belysa likheter och skillnader i analysen. En diskussion förs kring hur 

teori och resultat förhåller sig till uppställt syfte, om metodvalet samt om framtida forskning. 

Avslutningsvis är studiens syfte att beskriva och belysa två olika länders syn på lek och 

lärande för att ta del av varandras syn- och arbetssätt. 

1.5 Bakgrund 
 

I följande avsnitt behandlas Sverige och Japans skolväsen samt läroplaner för att få större 

inblick i eventuella likheter och skillnader mellan länderna innan olika teorier redovisas i 

teoriavsnittet.  

1.5.1 Sveriges skolväsen 
 

Den svenska förskolan styrs av skollagen (2:a kapitlet) och Läroplan för förskolan (Lpfö98). I 

skollagen sägs att; barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek, lokalerna 

ska vara ändamålsenliga samt personal med utbildning och erfarenhet ska finnas för att 

tillgodose barns behov av omsorg och en pedagogisk verksamhet samt att verksamheten skall 

utgå från barns behov. 

   

Förskolans verksamhet ska enligt kommunlagen planeras och regelbundet följas upp och 

utvärderas av kommun och personal på förskolorna. I det svenska systemet är varje kommun 

skyldig att upprätta en årlig kvalitetsredovisning på kommunal nivå, där även varje förskola är 

skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på verksamhetsnivå. Barn och vårdnadshavare ska 

ha möjlighet att delta i utvärderingen av förskolan. 

 

I det svenska systemet börjar barnen förskolan från ett års ålder och fram till skolstarten som 

börjar vid sex års ålder. Detta betyder inte att det är några krav på att ha sina barn i förskolan 

när de fyllt ett år, utan lämningen av barnen sker vid olika åldrar och de deltar under olika 

lång tid. Kommunerna är dock skyldiga att erbjuda alla barn från ett års ålder en plats på 

förskola eller familjedaghem om vårdnadshavarna förvärvarbetar eller studerar. Om 

vårdnadshavarna är arbetslösa eller föräldralediga ska barnen erbjudas en plats under minst tre 

timmar per dag eller 15 timmar per vecka. 
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Kommunerna i det svenska systemet har också skyldighet att erbjuda förskola till: 

 

- Alla barn, med minst 525 avgiftsfria timmar från och med höstterminen det år barnet 

fyller fyra år, det som kallas allmän förskola. 

- Barn i behov av särskilt stöd, om barnets behov inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

Förskolan, som är en pedagogisk verksamhet, har till uppgift att lägga grunden för ett 

livslångt lärande. Verksamheten i förskolan tar ansvar för barnet hela dagen där omsorg och 

pedagogik är väl förenade med varandra (Skolverket 2009).  

1.5.2 Japans skolväsen 
 

Guidebook for Starting School – procedures for Entering Japanese School (2005) förklarar att 

The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) är ansvarig för 

det japanska utbildningssystemet. Det japanska systemet omfattar två separata strukturer 

vilket infattar offentliga och privata alternativ. Den japanska skolan följer skollagen och 

läroplanerna som MEXT står bakom. Skolplikten börjar vid sex års ålder fram till femton års 

ålder som innebär grundskolan; shoogakkoo (låg- och mellanstadiet) och chuu-gakkoo 

(högstadiet) och liknar Sveriges skolsystem. Japanska förskolor och skolor börjar sin termin i 

april och slutar i mars följande år, där året är indelade i tre terminer. 

 

Förskolornas personal i Japan domineras av unga kvinnliga studenter som 

Utbildningsdepartementet handleder, men dessa kandidater är inte en del av det officiella 

utbildningssystemet. Dessa studenter, som utbildar sig till lärare på universitet, medverkar 

som extrahjälp till lärarna i förskoleverksamheten. Alla som studerar på universitet i Japan går 

fyra år oavsett utbildning.  

 

I Japan finns det två slags förskoleverksamheter; hoikuen och yochien. Hoikuen är ett 

heldagsalternativ där verksamheten har fokus huvudsakligen på barnomsorg gällande 

spädbarn och småbarn samt ställer leken i centrum. Yochien tar emot barn från tre års ålder 

och har större betoning på undervisning samt följer de pedagogiska mål som är utsatta. 

Yochien har endast öppet några timmar om dagen, där en dag kan vara mellan klockan nio på 

morgonen till klockan tolv eller två på eftermiddagen.  
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The Ministry of Education‟s 1990 Course of Study for Preschools, som vänder sig till båda 

institutionerna, tar upp områden som mänskliga relationer, miljö, språk och uttryck (Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2005).  

1.5.3 Sveriges läroplan  
 

I Sverige finns det tre läroplaner som omfattar det svenska skolväsendet. En läroplan är en 

förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas i verksamheterna. Läroplaner är 

oftast uppbyggda genom att uttrycka den värdegrund som ligger till grund för skolsystemet 

samt tar upp riktlinjer för kunskap, utveckling och lärande som verksamheterna ska utgå ifrån.  

Denna studie behandlar Läroplan för förskolan, Lpfö98, där värdegrund och strävansmål 

finns beskrivna. Strävansmål innebär vad förskolan ska sträva efter när det gäller barns 

utveckling (Skolverket 2009).  

1.5.4 Japans läroplan  
 

Japans läroplaner, som utformats av The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology, omfattar förskolan, grundskolan, gymnasiet samt skolor för syn- och 

hörselskadade och för övriga handikapp. Varje skolas läroplan består av riktlinjer om olika 

akademiska ämne, demokratisk fostran och integrerade studier. Läroplanerna har strävansmål 

som påminner om de svenska målen, där det är pedagogernas ansvar att arbeta mot dessa mål. 

Läroplanerna tar upp olika mål som man ska sträva mot, vad dessa mål innebär konkret samt 

hur pedagogerna bör arbeta. Den japanska läroplanen tar upp att varje förskola bör upprätta 

långsiktiga mål som följer barnen från inskolningen tills de slutar förskolan.  

 

Departementet publicerar även ett dokument kallat: Kommentarer till läroplanens riktlinjer, 

som kompletterar läroplanen (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 

2005). Läroplanen för förskolan bearbetas i denna studie då undersökningen behandlar 

förskolan. 

1.5.5 Vad uttrycker läroplanerna?  
 

Vad uttrycker egentligen förskolans läroplan om lek och lärande? Den svenska läroplanen för 

förskolan betonar leken som väldigt viktig för barnens utveckling och lärande.  

 
”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan.” (Lpfö98 s.27).  
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Den svenska läroplanen har strävansmål för vad verksamheten skall sträva efter att uppnå 

gällande barns utveckling. Läroplanen tar upp områden som normer och värden, utveckling 

och lärande, barns inflytande, förskola och hem samt samverkan med förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet (Skolverket 2006). Grundidén i den japanska läroplanen är att uppfostra 

och utbilda barn genom att ha de karaktäriska dragen som finns i tidig barndom i åtanke. 

Lärarnas uppdrag är att skapa en bra pedagogisk miljö tillsammans med barnen. Den japanska 

läroplanen behandlar områden som hälsa, mänskliga relationer, miljö, språk och uttryck 

(MEXT 2001).  

 

Leken ställs i fokus i den japanska läroplanen, men det finns inga uppsatta mål som behandlar 

lek som i den svenska läroplanen. Båda läroplanerna har strävansmål, även om målen uttrycks 

på olika sätt i dokumenten, där fokus ställs på pedagogernas ansvar att målen strävas mot. 

Läroplanerna tar också upp att det är viktigt att utgå från barns intressen i verksamheterna. 

 
“The kindergarten‟s basic role is to give comprehensive guidance through playful hands – on 

learning activities which highly value children‟s own desire, willingness and interests. The 

kindergarten education aims at helping children cultivate rich heart and imagination as the 

fundamentals of a good human being, willingness to deal with matters and sound mind to have 

sound life.” (MEXT 2001 s. 2). 
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2. TEORI 
 

Utifrån studerad litteratur och egna erfarenheter kan vi konstatera att leken har en central 

betydelse i förskoleåldern. En stor del av barns lärande hänger ihop med barns lek, då leken 

bidrar i hög grad gällande deras utveckling. I detta avsnitt av studien behandlas hur olika 

pedagoger ser på lek och lärande och hur dessa begrepp kan integreras i verksamheten. Till 

sist tas miljöns betydelse upp, där en beskrivning görs angående hur viktig miljön är för 

förskolebarns lek och lärande. Då undersökningen även går ut på att studera hur Sverige och 

Japan arbetar med läroplanen kommer den att kopplas till texten i studien. 

2.1 Några pedagogiska inriktningar 
 

Enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlson (2003) i Det lekande lärande barnet - i en 

utvecklingspedagogisk teori är de flesta teoretiker eniga om att leken är en central del i 

förskoleåldern. Framförallt är det Fröbel som ser leken som en nödvändig verksamhet som är 

skild från lärande och arbete. I denna teori kom leken att bli barnens fria tid som senare kom 

att kallas ”fri lek”. I Reggio Emilia pedagogiken framhävs istället en integrering av lek och 

lärande, där båda begreppen är centrala. Montessori som är förespråkare för 

Montessoripedagogiken tar helt avstånd från lek i förskolan.  

 

Skälet till att studien behandlar dessa tre teoretiker är att deras syn på lek och lärande skiljer 

sig, men där även ett samband kan urskönjas. För att få en bra teoretisk bakgrund som ligger 

till grund för resultat och analys krävs olika teorier som kan ställas mot varandra för att få ett 

brett utbud. Då ett av studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med 

lek och lärande är dessa omnämnda teoretikers idéer viktiga i undersökningen. Senare i 

analysen undersöks teoretikernas tankar som vad som är viktigast; leken eller lärandet för 

barns utveckling mot det resultat som framkom i den svenska respektive japanska förskolan. 

2.1.1 Friedrich Fröbel 
 

I Förskolan - kunskap, kompetens, kvalitet (1992) lyfts det fram att Fröbel, som är en stor 

förespråkare för leken i förskolan, hämtade sina inspirationskällor hos den schweiziska 

pedagogen Pestalozzi som ansåg att naturen och hemmet var viktiga för kunskapsinhämtandet. 

Fröbel menade att barns upplevelser av verkligheten skulle ligga till grund för olika 

lekövningar. I och med detta upptäcktes att leken har ett värde, att barnen genom leken 
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upplever sin omvärld. I leken slog Fröbel fast att barn kan ge uttryck för sin spontanitet där de 

vuxna också kunde delta och påverka den.  

 

Samma pedagog såg ett stort pedagogiskt värde i utevistelsen där barnen genom bland annat 

trädgårdsarbete lär sig om naturen. Att låta barn själva få upptäcka sin omvärld och prova sig 

fram är enligt Fröbel viktigt då de själva lär sig att tänka. Det är mera värt med den kunskapen 

som barn får genom egna aktiviteter än den kunskap som bara överförs med ord (Stenmalm 

Sjöblom & Johansson 1992). Den japanska förskolans läroplan betonar också hur viktigt det 

är att lära barnen tänka och handla självständigt genom egna upptäckter: ”Thinking 

independently and acting independently” (MEXT 2001 s. 5). 

 

Simmons-Christenson (1987) berättar i Förskolepedagogikens historia att kindergarten, även 

kallat barnträdgårdar, är namnet på den institution som Fröbel startade då efter flera besök på 

olika småbarnsskolor inte var helt nöjd med den undervisning och de metoder som användes. 

Fröbel började efter alla sina vistelser utarbeta en egen metod som innebar arbete efter två 

grundprinciper; barnets självverksamhet och leken.  

 

Fröbel menade att som fostrare ska man vara väl medveten om hur viktig leken är och låta 

barn få ägna sig åt den så mycket som möjligt då barns framtid ligger i att det får leka och 

utvecklas. Fröbel ansåg att ingen lek är meningslös då barn övar upp olika funktioner i de 

spontana aktiviteterna. Pestalozzi, som var en stor inspirationskälla till Fröbel, använde tre 

pedagogiska enheter som bestod av ord, form och antal. Dessa tre enheter skulle ganska snart 

bli fyra då Fröbel även lade till lek (Simmons-Christenson 1987).  

2.1.2 Loris Malaguzzi 
 

Boken om pedagogerna (2003) tar upp att Reggio Emilia, där Malaguzzi är förespråkare, 

arbetar utefter kunskap och lärande som har sin utgångspunkt i barns erfarenheter och tankar.  

 
”Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskap. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (Lpfö98 s.28).  

 

Pedagogiken i Reggio Emilia utgår främst från reflektion, dialog, lärande samtal, utforskande 

arbetssätt och delaktighet.  
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Efter andra världskriget och inbördeskriget mellan Italien och Tyskland som slutade 1945, 

började människor att arbeta med ett uppbyggnadsarbete. Föräldrar bestämde sig för att bygga 

upp en förskola, där de övertalade Malaguzzi att arbeta tillsammans med dem. Malaguzzi 

hade kriget i färskt minne och hade lärt sig att ”lydiga människor kan vara farliga människor” 

(Svedberg & Zaar 2003 s. 187). I och med detta citat skapades en grundläggande 

utgångspunkt för deras syn på uppfostran, kunskap och lärande, som gjorde att en ny 

pedagogik skapades, där visionen var att barn skulle tänka och handla själva. Denna vision 

sågs som ett alternativ till den traditionella pedagogiken där den auktoritära traditionen skulle 

brytas ner och istället bygga ett samhälle på demokratiska grunder (Svedberg & Zaar 2003).  

2.1.3 Maria Montessori 
 

Montessori har utvecklat en speciell pedagogik som idag kallas för Montessorimetoden. Som 

hos Fröbel så är barns egen verksamhetsdrift hos Montessori lika central. Skillnaden är dock 

att Montessori anser att barn har intresse för olika aktiviteter i olika åldrar. Samma teoretiker 

kallade detta för ”känsliga perioder” då barnens naturliga utveckling ligger till grund för deras 

agerande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Enligt Svedberg & Zaar (2003) 

anser Montessori att det ska vara stor aktivitet vid sysselsättning och det ska arbetas i en lugn 

och tyst miljö. Montessorimetoden har höga krav på läraren som både ska ha stora 

ämneskunskaper och kunna inspirera barn till att söka mera kunskap.  

 

Montessori menar att Montessorimaterialet är en mycket god hjälp gällande barns inlärning. 

Materialet är en tanke till självinlärning, där det efter varje uppgift ska vara möjligt att kunna 

kontrollera att uppgiften är rätt löst. 

 
 ”De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, 

företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras”. 
(Lpfö98 s. 27).  

 

Pedagogen menar att det är kul för barn att själva få upptäcka och rätta till sina misstag. En 

annan tanke Montessori hade vid utvecklandet av Montessorimaterialet är att det ska kunna 

tillfredställa barns behov av aktivitet och stimulans, där syftet är att tillgodose deras önskan 

att lära och utveckla deras naturliga begåvning (Svedberg & Zaar 2003). 
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2.2 Hur skildras lek och lärande? 

2.2.1 Lek 

 
”Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter”. (Lpfö98 s. 27).   

 

”Moving the body fully through engaging in various kinds of play.” (MEXT 2001 s. 4). 

 

Enligt olika forskare existerar det ingen klar definition av lek, därför kan frågan ställas: ”Vad 

är lek egentligen eller vad menar vi med lek?”  

 

En norsk forskare inom ämnet lek vid namn Lillemyr framhåller i boken Vad är 

förskolepedagogik? att problemet med lekbegreppet är att det är svårt att skilja från andra 

typer av aktiviteter. Lillemyr resonerar vidare att barn måste förstå vad lek är för att kunna 

delta med andra. Barn måste också ha tillräckliga färdigheter för att aktivt kunna delta i leken 

(Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001). Dessa tre nämnda forskare tar upp fyra orsaker till varför 

leken är så viktig för den pedagogiska verksamheten.  

 

Lekens egenvärde är en av de nämnda orsakerna som representerar något som är tilltalande, 

ett tillstånd som är trevligt att befinna sig i. Egenvärdet utgör också en viktig sida av 

barnkulturen. Barn utforskar, prövar och lär genom leken vilket innebär att barn i leken gör 

erfarenheter, utforskar, prövar och använder fantasin på ett sätt som ger dem förtrogenhet med 

och tillit till sig själva. Erfarenheter visar också att barn genom leken upplever och lär sig 

mycket som de har nytta av senare i livet. Barn utvecklar social kompetens och socialiseras 

genom leken, nämligen att barn blir bra på att umgås med andra genom leken, men en arena 

utgörs också för språkutveckling och socialisering. Den sista orsaken till varför leken är så 

viktig är; Vuxna lär genom observation av barn som leker där vuxna så som pedagoger, 

föräldrar eller andra vuxna observerar barnen när de leker. På så vis lär de sig mycket om barn 

och aktivitetsfältet som leken representerar för barn och får därmed en grund för sitt 

uppfostringsarbete (Fagerli, Lillemyr & Sobstad 2001).  

 

Knutsdotter Olofsson, forskare inom ämnet lek sedan mitten av 1980-talet, lägger fram hur 

leken utvecklats med åren. I boken De små mästarna, Om den fria lekens pedagogik (1996) 

framhåller Knutsdotter Olofsson att trots förskolorna förr i tiden hade tillgång till stora lokaler 

och gott om leksaker lyste leken med sin frånvaro. Barn lekte väldigt lite och förskolorna 
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hade sina kalendrar fyllda med olika aktiviteter som innebar att endast stunder som blev över 

fick ägnas åt lek. Att sitta ner och leka med barnen var bara inte att tänka då detta inte ansågs 

som arbete eller som betydelsefullt. Knutsdotter Olofsson (1996) vänder på det istället och 

menar att det är barn som skall ta initiativ där en pedagog skall ingå i den fria leken. Detta 

stämmer överens med Fröbel (Stenmalm Sjöblom & Johansson 1992) som anser det är av vikt 

att låta barn själva få utforska sin omvärld genom egna aktiviteter.  

 

Vidare menar Fröbel, precis som Knutsdotter Olofsson (1996), att utforskandet ska ske med 

stöd från en pedagog i förskoleverksamheten. Montessori förespråkar också, enligt Svedberg 

& Zaar (2003), vikten av barns egen verksamhetsdrift fast där kravet på pedagogernas närvaro 

inte är lika påtaglig. Dock är kravet på pedagogernas ämneskunskaper och inspiration enligt 

Montessori av oerhörd vikt (Svedberg & Zaar 2003).  

 

I sitt forskningsprojekt har Knutsdotter Olofsson (1996) arbetat fram ett lekpedagogiskt 

arbetssätt där utgångspunkten är från barns initiativ och deras lek. Det skall vara på barns 

villkor där det är med fördel om pedagogerna i verksamheten deltar. Tre viktiga 

förutsättningar för att leken skall blomstra ut är; tid, att inte avbryta samt pedagogens närvaro 

och deltagande. Vidare anser ovan nämnda forskare att barn blir tryggare och leken mer 

sammanhållen om en vuxen är med och deltar. Pedagogerna måste också vara intresserade av 

barnen och vad de gör.  

 

När vuxna människor intar ett barnperspektiv kommer automatiskt intresset för miljön menar 

Knutsdotter Olofsson (1996). Det är viktigt att kunna skapa utrymmen och små vrår för att 

kunna leka ostört (Lärarförbundet: Förskolan 1998). Författarna Grindberg & Langlo Jagtøien 

(2000) menar i Barn i rörelse att de vuxna bör förhålla sig aktivt både till och i barnens lek då 

pedagogerna kan stödja barnens uppfinningsförmåga och lust att experimentera genom att 

visa att vuxna också kan fantisera och tycker om att leka. I Barn i rörelse lyfts också att ha en 

vuxen i närheten ger barnen en större trygghet och frihet i den fria leken (Grindberg & Langlo 

Jagtøien 2000). 
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2.2.2 Lärande 

 
”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan skall vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar.” (Lpfö98 s. 26).  

 
”The fundamental concept of kindergarten education, that is to provide each child with 

individualized and comprehensive guidance in the playful environment, will be maintained.” 

(MEXT 2001 s. 8). 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) ger en beskrivning av hur lärandet utmärker sig i 

förskolan, där till skillnad från skolan utnyttjar barnens vardag för lärande. Skolans arbete 

skall vara till nytta för samhället och är mer kunskapsinriktat än vad förskolan är. Författarna 

resonerar vidare i Lärandets grogrund att traditionen har varit att göra förskolan så hemlik 

som möjligt där uppgifter i verksamheten har varit hemmets traditionella uppgifter så som 

husligt arbete, snickeri, sömnad och trädgårdsskötsel. Idag handlar förskoleverksamheten 

enligt Pramling Samuelsson & Sheridan mer om vardagssituationer där målet är att utveckla 

barnens kunnande inom olika områden. Författarna kallar det för rutinsituationer där personal 

i förskoleverksamheten tar fasta på exempelvis toalettbesök och matsituationer. Meningen 

med dessa situationer är att lärandet för de små barnen handlar om att bli självständiga och 

kunna hantera sin praktiska vardag, att själva kunna klä på sig, äta sin mat, tvätta händerna 

och gå på toaletten (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan gör en jämförelse gällande förskolan och skolans lärande 

och anser att lärandet är mer synligt i skolan. Kunskapsutvecklingen står i fokus och dagen i 

skolan är mer strukturerad utifrån olika innehållsområden som behandlar det barnen skall lära 

sig (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999).  

 
”/…/ skall förskolan främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande.” (Lpfö98 s. 27).  
 

I boken ‟Att lära är nästan som att leka’ Lek och lärande i förskola och skola är inte avsikten 

att definiera lärande, utan den typ av lärande som Johansson & Pramling Samuelsson (2007) 

menar ligger till grund för svenska läroplaner istället ska karaktäriseras. Barn ingår i en social 

och kulturell praktik och författarna menar att kunskap och lärande har sin grund i 

erfarenheter inom denna nämnda praktik.  
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Detta överensstämmer med Malaguzzis teori, som förespråkar kunskap och lärande, som har 

sin utgångspunkt i barns erfarenheter och tankar. En relationell syn på lärande, där barns 

tidigare erfarenheter, hur barn erfar aktuella lärandesituationer samt det samspel som äger rum 

har betydelse för lärande. Till sist nämner Pramling Samuelsson & Johansson ett antal olika 

sätt på hur barnen lär sig, där iakttagelse, imitation, lyssna, deltagande, experimenterande och 

kommunikation är några utav inlärningsmetoderna (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). 

2.2.3 Lek och lärande 
 

Enligt forskaren Knutsdotter Olofsson lär sig barnen allt i leken; de bearbetar händelser och 

saker de inte förstår, men vågar också göra de saker som de inte annars vågar. I läroplan för 

förskolan står det skrivet att ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande” (Lpfö98 s. 27). 

Även den japanska läroplanen poängterar hur verksamheten bör vara centrerad kring lek då 

leken är en viktig aspekt för lärandet för både själ och kropp (MEXT 2001). Knutsdotter 

Olofsson menar att kunskapen kommer in när barn leker och att de lär sig lättare om de 

öppnar sig och själva plockar in vad de vill veta (Knutsdotter Olofsson 1996). 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) ger en beskrivning av hur begreppen lek och lärande 

hänger ihop med varandra. Barn i förskoleåldern utvecklar sin sociala kompetens, sin 

känslomässiga förmåga samt sin motoriska och intellektuella förmåga. Författarna menar att 

barnen genom olika lekar utvecklar sina tankar och hypoteser som de prövar själva eller ihop 

med andra. Leken är ofta social då den oftast sker tillsammans med andra där processen är 

viktigare än produkten. Enligt ovan nämnda författare är det en utmaning för pedagoger i 

förskoleverksamheterna att i olika lärandesammanhang få in de ovan nämnda kriterierna för 

att hjälpa barnen att erövra sin omvärld (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

 

Via leken stimuleras språket och den kommunikativa kompetensen. Enligt Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999) märks detta då barnen använder ord, rörelser, gester, ljud, 

speciella tonfall och röstlägen. I leken lär sig barnen att förhandla med varandra om olika 

roller och händelseförlopp, där förslag kommer fram som ibland accepteras men även ibland 

utdöms. I och med detta påtalas vikten av hur betydelsefullt det är att barn kan uttrycka sig så 

att andra barn förstår när de leker, men även att de själva förstår vad andra säger (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 1999). The Ministry of Education, Science, Sports and Culture 
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(2001) poängterar i Japans läroplan för förskolan vikten av att skapa möjligheter för barnen 

att få förståelse för kommunikation och det sociala samspelet (MEXT 2001).  

 
”To cultivate language awareness and enjoyment in speaking and listening through developing 

interest and curiosity in language used in everyday life.” (MEXT 2001 s. 2). 

 

Att tänka och känna sig in i sina kamraters situation är oerhört viktigt redan när barnen är små. 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) utvecklas denna empatiska förmåga när barn 

leker då de lär sig att tolka varandras budskap, förhandlar med varandra och använder olika 

strategier. Författarna anser vidare att ett gott samarbete mellan barn och pedagoger gör 

lekarna utvecklande för barnen. Utvecklande lekar med rika innehåll och händelseförlopp 

bygger på kommunikation och överenskommelser (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

Malaguzzi belyser vikten av reflektion, dialog, lärande samtal, utforskande arbetssätt samt 

delaktighet (Svedberg & Zaar 2003) vilket stämmer överens med Pramling Samuelsson & 

Sheridans tankar kring barnens och pedagogers samarbete och kommunikation. De tidigare 

nämnda författarna och Malaguzzi anser att dialoger med varandra gör att det lättare går att 

tolka varandras budskap och förhandla i olika situationer. 

 
”Paying attention to what people are saying, ensuring that the person with whom one is talking to 

can understand them.” (MEXT 2001 s. 8). 

 

Till sist belyser Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lekens betydelse för barns 

utvecklande av sin sociala kompetens. I leken lär sig barnen att leva med andra människor där 

det förekommer olika typer av samarbete och konflikter. Den sociala kompetensen övas upp 

genom skratt med varandra, genom ilska utan att slåss, men även att kompromissa och känna 

sympati och empati är viktiga inslag i barns sociala kompetens (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 1999).  

 
”Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga 

till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt.” (Lpfö98 s. 25).   

 
”Understanding the strength of friends and experiencing the enjoyment of doing things together.” 

(MEXT 2001 s. 5). 
 

Knutsdotter Olofsson nämner vidare ur Pramling Samuelssons & Sheridans bok, Lärandets 

grogrund (1999), tre viktiga sociala spelregler som barnen måste behärska för att behålla 

harmonin som finns i leken. Dessa tre spelregler är; samförstånd där barnen är införstådda 
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med att de leker och vad de leker, ömsesidighet som innebär att alla barnen är på en jämställd 

nivå oavsett ålder och styrka samt turtagande som menar att det hela tiden är olika barn som 

tar initiativ och bestämmer, att det inte är ett och samma barn som håller i ledarrollen hela 

tiden (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

2.3 Miljöns betydelse 

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

aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.” (Lpfö98 s. 27).  

 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) har den pedagogiska utformningen mycket 

stor betydelse för barns lärande, detta för att miljön sänder ut signaler om vad som kommer att 

ske i den pedagogiska verksamheten. Det är därför viktigt att miljön är utformad på ett sätt så 

att barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas. Den pedagogiska miljön bör vara 

utformad så att barnens allsidiga utveckling främjas genom ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet 

och skaparlust. Petersson (2004) i Bra för barn? betonar att det är viktigt att inta ett 

barnperspektiv vid planerandet av en miljö som ska användas utav barn. Författaren menar 

vidare att vuxna och barn ser olika möjligheter i exempelvis skolgårdar där den vuxna vill ha 

rena, öppna områden medan barn föredrar många, små områden där fantasin sätts på prov. 

 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) påtalar vikten av att ta hänsyn till alla moment som 

bidrar till att skapa en lekmiljö som Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) tog upp. 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) framlyfter gymnastiksalen och verksamhetens gård som 

de områden som ger bäst utrymme för fysisk utlevelse. Den japanska läroplanen för förskolan 

(2001) framhåller hur lärarna ska skapa ett intresse hos barnen om omgivningen och det 

material som finns. Lärarna ska uppmuntra barnen att tänka och fundera samt väcka intresse 

hos barnen att utforska och på kreativa sätt använda sin närmiljö i förskolan.   

 
“Developing an interest in surrounding things and play equipment, and through thinking about 

them, coming up with creative ways to make the best use of them.” (MEXT 2001 s. 7). 

 

I tidningen Förskolan (2004) påtalar forskaren Nordin-Hultman vikten av en variationsrik 

miljö och anser att ju mer inflytande barn har över aktivitetsmöjligheterna i förskolan desto 

större möjligheter har barn att välja aktiviteter där de framstår som kompetenta.  

 
”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och den pedagogiska verksamheten.” (Lpfö98 s. 32).  
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Vidare anser Nordin-Hultman (2004) att svenska förskolor egentligen har relativt begränsat 

med material och aktivitetsmöjligheter, men att kraven ändå är ganska stora på barns 

anpassning till de val och små utrymme som barn idag har (Lärarförbundet: Förskolan 2004). 

I förskolan handlar det om att skapa en fysisk miljö som möjliggör eget skapande och 

utvecklande av alla sina uttrycksmedel som till exempel bild och form, teknik, konstruktions 

och bygglek, gymnastik, språk, musik och rörelse. Utformningen av miljön har stor betydelse 

för vilka uttrycksformer barn kan använda och utveckla. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) menar exempelvis att byggleken måste ha utrymme där flera barn kan bygga 

tillsammans, men det är också viktigt med tillgång till ett varierat, flexibelt och fantasifullt 

material. Ovan nämnda författare diskuterar vidare att material överhuvudtaget är en viktig 

ingrediens i förskolan och framförallt ska det vara varierande, så att barn kan skapa när de 

själva har lust (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999).  

 

Ett tekniskt material som numera används ofta i förskolan är datorn, vilket Alexandersson, 

Linderoth & Lindö (2001) lyfter fram flera fördelar med i boken Bland barn och datorer. 

Författarna anser att datorn kan användas som ett läromedel på ett lekfullt sätt genom 

exempelvis pedagogiska spel samt även utveckla barns sociala och kommunikativa 

erfarenheter då barn ofta samspelar tillsammans framför datorn. 

  

Sandberg (2008) belyser i Miljöer för lek, lärande och samspel hur barns upplevelser, 

handlingar och erfarenheter är väl förenat med de miljöer för lek, lärande och samspel som 

barnet befinner sig i. Barns lek och lärande hör också samman med inomhus- och 

utomhusmiljöer, därför är både fysiska och sociala miljöer väsentliga förutsättningar för barns 

lek och lärande. Sandberg resonerar vidare att man i lek återfinner olika erfarenheter, känslor 

och miljöer. Platser skapar en känsla, där vissa av platserna gör att barn känner sig hemma.  

 

Detta stämmer överens med Fröbel och Pestalozzis teori (Stenmalm, Sjöblom & Johansson 

1992) som båda anser att hemmet och naturen ligger till grund för barnens 

kunskapsinhämtande. Barnens upplevelser av verkligheten skulle enligt Fröbel ligga till grund 

för olika lekövningar. I varje miljö utvecklas, enligt Sandberg (2008), olika färdigheter och 

beteenden men det är själva samspelet mellan de olika miljöerna som utgör vardagslivet och 

fångar in det som menas med platsidentitet. 
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3. METOD 

 

I följande avsnitt presenteras de val av vetenskaplig metod som studien använt sig av, där 

observation och kvalitativa intervjuer sker. Vidare redovisas urvalet och de etiska principerna 

samt om validitet och reliabilitet innan avsnittet avslutas med genomförandet.  

3.1 Val av metod 
 

Studiens syfte är att undersöka olika pedagogers syn på lek och lärande i de olika förskolorna 

i Sverige och Japan utifrån läroplanernas utformning och hur det genomförs i praktiken. Den 

fysiska miljöns påverkan undersöks också vilket gör att kvalitativ forskning genom intervjuer 

och observationer används, då dessa metoder kompletterar varandra. Vi vill här förtydliga att 

vi är väl medvetna om eventuella problem, framförallt då språket i Japan kan vara en 

svårighet gällande förståelse för både moderatorn och respondenterna. I studien används 

uttryck som moderator, som betyder samtalsledare, som i detta fall avser Johanna och Maria, 

medan respondenter avser de personer som blir intervjuade.  

3.1.1 Observation 
 

Studiens syfte är att göra en komparation i lek och lärande i den svenska och japanskan 

förskolan samt hur den fysiska miljön påverkar och används i den dagliga verksamheten, 

därför användes observationer i form av fotodokumentation och anteckningar i 

undersökningen.  

 

I Barnobservationer i förskolan (1976) tar Arvidsson upp olika observationsmetoder där 

observation av gruppdynamik, platser och situationer är en metod som är lämplig för denna 

undersökning. Metoden innebär att vid observation ställs den tänkta platsen i centrum. Under 

en viss tidsperiod är observatörens uppgift att registrera vad som händer på den utvalda 

platsen. I denna studie innebär det att se hur barn fungerar i olika miljöer när de leker enskilt 

och i grupp. Andra saker att observera kan vara hur länge barnen stannar på en och samma 

plats, hur gruppen är sammansatt och hur det ser ut med material på platsen (Arvidsson 1976).  

 

Då syftet med studien också är att se hur pedagogerna arbetar med lek och lärande 

observerades pedagogerna i olika miljöer, där iakttagelser gjordes angående begreppen lek 
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och lärande. Med hjälp av foton och anteckningar dokumenterades den fysiska miljön så 

moderatorerna kunde ta del av varandras förskolor och dess utseenden. Genom denna 

observationsmetod genomförs en komparation mellan förskolorna där även litteratur har 

använts för att besvara den ställda problemformuleringen.  

 

Bryman (2002) tar upp i boken Samhällsvetenskapliga metoder deltagande observation som 

en del av kvalitativ forskning, vilket används i studien. Deltagande observation innebär 

engagemang i en social miljö under en viss tid genom att observera och lyssna för att ta del av 

vad som sker. I studien användes denna form av observation för att kunna undersöka hur barn 

använder den fysiska miljö som förskolorna erbjuder samt hur lek och lärande tar sig form i 

verksamheterna genom att föra anteckningar.  

 

I publikationen Observera mera (1986) påtalas vikten av lokalernas utformning då Rubinstein 

Reich och Wesén menar att barns aktiviteter påverkas i hög grad av hur de pedagogiska 

miljöerna ser ut. Forskning visar att stora utrymmen ger ökad fysisk aktivitet. Korridorer, 

långa och smala rum lockar till mycket spring och stim, medan små utrymmen istället bidrar 

till onödiga konflikter. Enligt Rubinstein, Reich och Wesén är det givande att årligen 

observera hur lokalerna är och hur de används då det kan ge en förståelse av hur viktig miljön 

är för barns utveckling och lärande samt hur den kan locka barn till lek och utforskande 

(Rubinstein Reich & Wesén 1986). 

3.1.2 Kvalitativa intervjuer 
 

För att kunna undersöka pedagogers syn på lek och lärande i förskolan samt hur läroplanerna 

och den fysiska miljön används, genomfördes kvalitativa intervjuer med ett antal pedagoger i 

varje verksamhet. I en kvalitativ intervju, förklarar Bryman (2002), att utgångspunkten är 

deltagarnas uppfattning om det som undersöks. Trost (2007) beskriver i Kvalitativa intervjuer 

att en kvalitativ intervju utmärker sig genom att enkla raka frågor ställs vilket ger enkla, 

sammansatta och innehållsrika svar. Detta innebär att efter utförda intervjuer har moderatorn 

bearbetat det rikliga material som framkommit och genom hårt arbete har många intressanta 

skeenden, åsikter och mönster funnits.  

 

Istället för att göra en siffermässig mätning, kvantitativ metod där resultatet förklaras genom 

statistik, innebär en kvalitativ metod att det är deltagarnas perspektiv i undersökningen som är 
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det väsentliga. Vidare menar Trost att när siffror används i en studie rör det sig om kvantitet 

och likaså om användandet av ord som längre, fler eller mer används vid jämförelser är 

tänkandet mer kvantitativt. För att bortse från denna sorts jämförelser är det kvalitativa 

tänkandet som står i centrum (Trost 2007). Bryman (2002) menar att med kvalitativ intervju 

är syftet att skapa en djupare förståelse, vilket kräver att moderatorerna har en relativt nära 

relation med respondenterna för att få så stor förståelse som möjligt.  

 

Under intervjuerna har stödanteckningar använts. Vid de tillfällen Maria upptäckte att de 

språkliga kunskaperna inte räckte till utformade Maria ett skriftligt frågeformulär, utformad 

på japanska, för att undvika språkliga missförstånd som kunde ske vid intervjuerna.  

 

När intervjuerna genomfördes i Japan togs de kulturella skillnaderna i beräkning då, enligt 

Hedencrona & Kós-Dienes (2003) i Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola, 

kommunikationen kan påverkas av bakomliggande värderingar som inte överensstämmer med 

svenskars sätt att kommunicera. Då Japan, som tidigare nämnts av Triandis (1994), är en 

kollektivistisk kultur bestäms personens identitet av hans eller hennes plats i familjen menar 

Hedencrona & Kós-Dienes. Författarna diskuterar vidare att exempelvis ord som ”sträng 

lärare” kan uppfattas som både positivt eller negativt beroende på olika kulturers bakgrund 

och värderingar (Hedencrona & Kós-Dienes 2003).  

3.2 Urval 
 

Inför respondenturvalet skedde en diskussion kring eventuella språkliga komplikationer som 

kunde uppstå i och med japanskan samt vilka respondenter som var lämpliga för 

undersökningen. Vi kom fram till att intervjua de pedagoger som finns i verksamheterna, dels 

på grund av att de japanska pedagogerna eventuellt kunde viss engelska vilket skulle förenkla 

intervjun, dels då studiens inriktning är mot hur förskollärarna arbetar för lek och lärande i 

förskoleverksamheten.  

 

Första tanken var att intervjua en respondent på varje förskola men genom diskussion ansåg vi 

att det skulle bli för smalt, men risken fanns att arbetet skulle bli för stort om flera pedagoger 

på varje förskola skulle intervjuas. Genom fortsatta diskussioner togs beslutet att intervjua två 

svenska pedagoger samt två japanska pedagoger för att begränsa bearbetningen av material.  
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Den svenska förskolan, som ligger i Vetlanda kommun, består av en syskonavdelning och har 

19 inskrivna barn, varav nio av dem är i fyra till fem års ålder och tio av dem är i ett till tre års 

ålder. Den japanska förskolan ligger i Munakata, en förort till Fukuoka i södra Japan. 

Förskolan är utformad efter yochien-modellen och har tre avdelningar; en verksamhet för 

treåringar, en för fyraåringar och en för femåringar. Den avdelning Maria befann sig på består 

av 35 femåringar där en lärare har ansvaret för klassen.  

 

Trost (2007) säger att i de flesta fall gällande kvalitativa studier bör det vara så stor variation 

som möjligt. Vidare påpekar nämnd författare att urvalet skall vara heterogent inom en given 

ram. Det kan alltså finnas variation men inte mer än någon enstaka person får sticka ut 

som ”avvikande”. Trost anser att vid kvalitativa intervjuer är det en fördel att begränsa sig till 

ett få antal intervjuer, annars kan materialet bli ohanterligt och eventuella viktiga detaljer kan 

förbises om urvalet är för brett (Trost 2007). 

3.3 Etiska principer 
 

Bryman (2002) påpekar att man måste vara väl medveten om de etiska principer som finns 

gällande samhällsvetenskapliga undersökningar. Detta medför att vissa hänsynstaganden 

måste göras vid arbete av denna typ av undersökning, då denna studie använder sig av 

kvalitativa intervjuer och observationer. Bryman resonerar vidare att de etiska principerna 

infattar behandlingen av de individer som studeras samt om det finns aktiviteter som 

moderatorn bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med respondenterna.  

 

Utefter dessa ställningstaganden utgår Bryman från några etiska principer som gäller för 

svensk forskning; Informationskravet som innebär att forskaren ska informera berörda 

personer om den aktuella undersökningens syfte. Personer som undersöks ska veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om så önskas. Samtyckeskravet som säger 

att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Godkännande från vårdnadshavare krävs om personer i undersökningen är minderåriga. I 

detta examensarbete skickades inget missivbrev ut då moderatorerna fick godkännande av 

pedagogerna att genomföra observationerna då lärarna tog ansvaret att informera 

vårdnadshavarna. Moderatorerna blev informerade om vilka barn som fick medverka i 

undersökningen. Vidare uppger Bryman (2002); Konfidentialitetskravet som behandlar 

tystnadspliktsfrågor, där uppgifter om alla personer som ingår i undersökningen ska behandlas 
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med största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska inte kunna komma åt personuppgifter om 

de personer som undersöks. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in endast får 

användas för forskningsändamålet (Bryman 2002).  

 

Seidman ur Trosts (2007) bok Kvalitativa intervjuer tar upp ett par punkter som ska finnas 

med i ett skriftligt dokument som behandlar de frågeställningar angående personers uppgifter 

gällande etiska ställningstaganden. Punkter i det nämnda dokumentet ska bland annat nämna; 

risker och sårbarheter, rätten att delta, dra sig ur eller att avstå från att delta, anonymitet, hur 

studiens resultat kommer att spridas samt om barn är inblandade skall såväl barnet som 

vårdnadshavaren ge sitt skriftliga samtycke. Enligt Trost själv räcker det med att tala om vad 

studien handlar om samt att svara på frågor som respondenten kan tänkas ställa. Trost håller 

inte alls med Seidmans åsikter om att exempelvis studiens syfte och för vem man gör studien 

för måste berättas så utförligt som möjligt (Trost 2007). 

3.4 Reliabilitet och validitet 
 

Enligt Samhällsvetenskapliga metoder (2002) betyder reliabiliteten inom kvalitativ forskning 

tillförlitlighet, medan validitet innebär att söka trovärdighet men samtidigt ifrågasätta arbetets 

process. Det är viktigt att sträva efter att få hög reliabilitet och validitet i sin studie, därför bör 

intervjuerna utföras under likartade förhållanden (Bryman 2002).  

 

I denna studie diskuterades intervju och observationsmodellerna väldigt noggrant så båda 

moderatorerna var på det klara hur undersökningen skulle genomföras. Intervjuerna skedde 

vid samma tidpunkt då svaren annars kunde bli annorlunda i och med årstidsskiftet; vinter- 

och vårlekar kan skilja sig åt och resultatet kunde i och med detta blivit vilseledande. Enligt 

Bryman (2002) bör man kritiskt se över innehållet och på de frågor som ska ställas för att hå 

en hög validitet. 

3.5 Genomförande  
 

Val av intervjupersoner i den svenska respektive japanska förskolan bestod utav personer som 

moderatorerna under VFU:n byggt upp en nära relation till. Detta för att respondenterna 

skulle känna sig trygga vid intervjutillfällena och på så sätt kunde ett avslappnat samtal ske, 

vilket gav mer svar och information då respondenterna kände sig trygga vid att utrycka sina 

tankar. För att pedagogerna i de utvalda verksamheterna skulle känna sig förberedda på 
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intervjun så lämnade moderatorerna några dagar innan ut frågorna (se bilaga 1 & 2) via mejl 

eller blankett. Innan intervjun började var moderatorerna noga med att tala om det som 

Bryman (2002) tar upp gällande etiska principer, att intervjupersonens deltagande är frivilligt 

och att intervjun kan avbrytas när som helst om så önskas.  

 

I Sverige där Johanna genomförde undersökningen satt moderatorn och respondenterna under 

intervjuns gång i personalrummet som valdes ut av pedagogerna på förskolan. Då berörd 

personal på förskolan kände visst obehag över att spelas in på bandspelare skedde endast 

anteckningar som genast efter intervjun bearbetades för att det senare skulle bli lättare att 

sammanställa resultatet. Då förskolan, där intervjuerna gjordes, endast består av en avdelning 

där tre förskollärare jobbar hade respondenterna svårt för att lämna över alla barn till den 

andra personalen på förskolan medan intervjun pågick. Detta gjorde att det blev en del spring 

på barnen och avbrott i intervjun förekom ett par gånger då barnen hade frågor att ställa till 

pedagogen. Observationerna skedde intensivt under två dagar då moderatorn fick anpassa sig 

efter när pedagogerna på förskolan hade tid att ta emot observatören. Observationerna blev 

därför uppskjutna på grund av tidsbrist och andra olika orsaker. Förskollärarna ville att 

observationerna skulle ske på sådana dagar med färre uppstyrda aktiviteter så att moderatorn 

skulle få ut så mycket som möjligt av observationerna.  

 

I Japan där Maria gjorde sin undersökning lämnades ett frågeformulär ut till två berörda 

pedagoger på förskolan; läraren för femårsklassen där moderatorn gjorde sina observationer 

samt till rektorn för förskolan. Detta frågeformulär blev utformat på japanska med hjälp av 

tolk på plats i Japan. Moderatorn tog det beslutet då språksvårigheterna skapade problem med 

fullständig förståelse för varandra. De berörda personerna svarade på blanketterna och efter 

ett par dagar gick tolken och moderatorn i genom blanketterna och översatte dessa 

tillsammans för att få full förståelse för resultatet. Ingen förtydligande intervju behövdes göras. 

Observationerna skedde under två veckors tid med flertalet korta stunder dagligen i de olika 

miljöerna beroende på vad som skedde i den dagliga verksamheten.  
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4. RESULTAT 
 

I det här avsnittet presenteras resultaten från utförda intervjuer med pedagogerna på de olika 

förskolorna. Avsnittet innehåller även resultat från observationerna i barngrupperna, där vad 

som sker i de olika miljöerna gällande barns lek och lärande samt pedagogernas roll 

registreras i olika sammanhang. Resultatkapitlet delas in i olika delar där de svenska och 

japanska resultaten redovisas för sig, slutligen analyseras resultatdelen. Analysmetoden kan 

liknas vid den Bryman (2002) kallar för Grounded Theory, där det viktigaste är att koda 

insamlad data. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna ”etikettera, åtskilja, sammanställa och 

organisera data” (Bryman 2002 s. 377). 

 

I följande stycke presenteras hur pedagogerna på verksamheterna kommer att benämnas och 

vad de har för anknytning till varandra. Pedagog (A) arbetar på en svensk syskonavdelning 

där hon har huvudansvaret för fyra- och femåringarna. Pedagog (B) arbetar på samma 

förskola men har huvudansvaret tillsammans med en annan kollega som inte var med i 

undersökningen för ett till fyraåringarna. Pedagog (C) arbetar på en japansk förskola där hon 

har ansvaret för femårsklassen. Pedagog (D) är rektor för förskolan och har ansvar för alla 

barn som är mellan tre till fem år. Gällande resultaten från observationerna kommer en 

beskrivning göras utifrån varje undersökt område; lek och lärande, fysisk miljö samt utifrån 

läroplansarbete. 

4.1 Resultat från intervjuerna av svenska pedagoger 

4.1.1 Vad är tanken med verksamhetens fysiska miljö? 
 

Pedagog A och B är överens gällande verksamhetens fysiska miljö där tanken är att miljön 

skall vara inbjudande och intressant för barnen. Pedagog A pekar på att miljön skall vara 

anpassad för barnens behov och deras intresse. Pedagog B anser att;  

  

”Utrymmen är viktigt för att leken skall blomstra.” (Pedagog B). 

 

men pedagog B fortsätter att barnen också skall ha möjligheter att stänga in sig i olika rum. 

Speciellt är det de stora barnen som har behov utav detta för att de inte hela tiden skall behöva 

störas av de små anser pedagog B. Pedagog A menar att miljön går att påverka till viss del, 

men att själva utformningen av miljön inte går att göra så mycket åt. Vidare menar pedagog A 
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att ibland vore det önskvärt att låta barnen få ha lite större ytor att leka på, men att man får ta 

till vara på de utrymmena som finns. Pedagog B menar också på att verksamhetens utrymmen 

är begränsade, men att möjligheter till både fri lek och tid för sig själv bör finnas i 

verksamheten. 

4.1.2 På vilket sätt går miljön att förändra? 
 

Pedagog A framför vikten av att hela tiden skapa nya lekmiljöer som fångar in barnen till att 

börja leka. För att bjuda in barnen till lek brukar verksamheten byta material och leksaker 

mellan de olika lekrummen. Vidare menar pedagog A att strävan är att skapa öppna ytor där 

man flyttar ut saker och hela tiden möblerar om. Pedagog A anser att det är viktigt att ta till 

vara på utemiljön som på de flesta förskolor har en större lekyta än inomhus. Pedagog B är 

överens med det som pedagog A anser; att det inte går att förändra miljöerna så mycket utan 

det som gäller är att byta ut saker och möblera om från rum till rum så att nya miljöer skapas 

hela tiden. Pedagog B tycker det är bra som verksamheten har gjort, då de delat in de stora 

barnen i en grupp och de små i en grupp. Detta gör att de får mer ytor att leka på. Vidare 

håller pedagog B med pedagog A om att utemiljön är en arena som lockar till olika 

lekmöjligheter som inte finns inomhus. 

4.1.3 Får barnen vara med att påverka miljön? 
 

Både pedagog A och pedagog B säger att barnen till viss del får vara med och påverka miljön. 

Pedagogerna lyssnar på barnen och hindrar dem inte från att flytta runt med sakerna och 

själva skapa sina lekutrymmen. Dock sker förflyttningarna av leksaker enligt pedagog A på 

personalens initiativ. Pedagog B menar att; 

 

”I verksamheten är man mycket begränsad och en önskan på att skaffa mer resurser finns.” 

(Pedagog B).  

 

Vidare anser pedagog B att om barnen får vara med och bestämma hur miljön skall se ut och 

vilka saker som de föredrar så tror hon att barn är mer rädda om sakerna då de uppskattar det 

mer. En önskan enligt pedagog A är att de stora barnen skall få vara med och bestämma 

mycket mer, både vad gäller miljö och aktiviteter men ser tiden som ett stort hinder. 
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4.1.4 Vad är er syn på lek och lärande? 
 

Lärare A anser att lek och lärande hör ihop. Fokus ligger dock på leken då meningen är att 

barnen i förskoleåldern skall få ha roligt. Pedagogerna i verksamheten jobbar med att försöka 

låta barnen leka färdigt, då det i leken skapas möten och barnens utveckling främjas. Både 

pedagog A och B hävdar att barnen många gånger måste avbryta sin lek på grund av 

matsituationer eller planerade aktiviteter. I den svenska förskolan där undersökningen skedde 

var det främst leken som låg i centrum, men samtidigt försökte pedagogerna jobba flitigt med 

språklig medvetenhet och matematik. Detta menade pedagog B att man hela tiden får in i 

leken och rutinsituationer. Vidare hävdar pedagog B att det är;  

 
”En självklarhet att de vuxna är med i leken och hela tiden finns till hands, men också för att ett 

rikt språk används för att få in olika begrepp.” (Pedagog B). 

 

Pedagog A håller med pedagog B angående hur viktigt det är att använda ett rikt språk för att 

främja barnens språk och begreppsutveckling. Pedagog A förtydligar att med de små barnen 

är fokus på uppfostrande exempelvis hur man beter sig vid matsituationer och andra 

vardagliga rutiner samt arbetar mycket med språket dels i föregående situationer dels i leken. 

När barnen sedan blir större fördjupas det som påbörjats gällande ovan nämnda saker där man 

berikar språket ännu mer genom att bland annat försöka lära ut synonymer till olika ord. Att 

uttrycka sig är något som pedagog A jobbar med ihop med de stora barnen. Pedagog A hävdar 

att lärandet inte ska vara stilla som i en skolbänk utan att lära i rörelse är något som är minst 

lika värdefullt. Till sist anser pedagog B att om exempelvis pedagogerna deltar i barns 

aktiviteter kan olika begrepp och ord lätt komma in i leken genom att föra samtal kring vad 

barnen gör. 

4.1.5 Hur arbetar ni utefter läroplanen? 
 

Pedagog A och B är överens gällande läroplansarbetet, där de båda anser att de arbetar 

mycket utefter läroplanen. Ofta går de båda tillbaka och tittar hur det är och vad som är viktigt 

att tänka på angående de uppställda målen. Pedagog B hävdar att tiden inte alltid finns till 

diskussion med berörd personal gällande de uppställda målen och om de är nådda. Vidare 

hävdar pedagog B att de utgår hela tiden utefter läroplanen, men att de mest utvalda målen är 

mer stående. Då pedagogerna i den svenska förskolan jobbar mycket med språk och 

matematik så ligger fokus enligt pedagog A på just de mål riktade mot dessa ämnen samt mål 

som berör leken som är det allra mest väsentliga enligt både pedagog A och B. 
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Årligen upprättar förskolan i Sverige en kvalitetsredovisning där möte tillsammans med rektor 

hålls angående de uppsatta målen. Diskussion kring verksamhetsmålen förs där alla berörda 

pedagoger tillsammans med rektorn ser om verksamhetsmålen är uppnådda och vad de vill 

sätta upp för mål att fokusera på nästkommande termin. Vidare samtalar pedagogerna om vad 

som behöver göras ifall målen inte uppnås. 

4.2 Resultat från intervjuer av japanska pedagoger 

4.2.1 Vad är tanken med verksamhetens fysiska miljö? 
 

Pedagog D säger att tanken bakom utformningen av miljön först är säkerheten för barnen, 

exempelvis att vissa tunga möbler sitter ordentligt fast så barnen inte får möblerna på sig och 

att vassa hörn är vadderade. Andra tanken bakom utformningen är att miljön ska vara 

användbar för barns lek och öppna möjligheter till lek och fantasi. Även pedagog C säger att; 

 
”Säkerhet och att kunna locka barnen till lek är den främsta tanken bakom varje möblering.” 

(Pedagog C). 

 

Miljön och leksakerna är utformade och anpassade till varje barns ålder för att skapa lek och 

lärandemöjligheter. Pedagog D hänvisar till att det inte finns någon manual att följa gällande 

utformning av inne- och utemiljön, därför är det möjligt att ha en föränderlig miljö. 

 

Pedagog C nämner fyra punkter som hon följer när det gäller verksamhetens utformning av 

miljön. De fyra punkterna är följande; säkerhet som första prioritet, att utformningen inte ska 

störa barns lek, att miljön är organiserad samt att miljön ska vara inspirerande och utformad 

på ett enkelt sätt där barn enkelt hittar det de vill använda. Med att miljön ska vara 

organiserad menar Pedagog C att en stökig miljö kan göra barnen förvirrade eller oroliga, så 

utformningen bör vara planerad med en pedagogisk tanke bakom. Varje område i 

klassrummet, som exempelvis läs-, skapande- samt djur- och växthörnan, har en mening för 

lek och lärande och är utformade på ett konkret sätt så att barnen förstår.  

4.2.2 På vilket sätt går miljön att förändra? 
 

Enligt pedagog D går miljöerna att förändra, men det är främst lärarnas ansvar att arrangera 

klassrumsmiljön. Pedagog C menar att man kan förändra miljöerna genom att flytta på bord 

och stolar så större lekyta framträder, men i de flesta fall där större lekyta krävs förflyttar 

klassen sig utomhus eller till en annan sal som fungerar för större samlingar, föredrag, möten, 
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ceremonier och i vissa fall som lekhall. Främsta förändringarna av inomhusmiljön är genom 

utbyte av material i form av böcker och byggmaterial för att få variation.  

 

Båda pedagogerna uttrycker också att lärarna och barnen på förskolan är tillfreds med hur 

utomhusmiljön är utformad så för tillfället sker ingen förändring. Självklart är inte 

lekmaterialet låsta vid sina stationer och barnen kan fritt använda dem, men exempelvis 

klätterställningar och gungor har sin plats på gården.  

4.2.3 Får barnen vara med att påverka miljön? 
 

Pedagog C säger att; 

 
”Barnen får vara med och påverka miljön, men detta sker först genom diskussion mellan pedagog 

och barn.” (Pedagog C). 

 

Gäller det små förändringar med exempelvis leksaker får barnen förändra och flytta runt dessa 

utan att fråga läraren om lov, men när det gäller möblemanget så för pedagog och barn en 

diskussion kring detta. I utomhusmiljön följer samma regler; det är fullt möjligt att flytta på 

leksaker men vid större förändringar sker en diskussion mellan pedagog och barn. Barnen får 

ge förslag på förändringar och så är det upp till läraren att bestämma om detta är möjligt eller 

inte menar pedagog C. Besluten baseras ofta på säkerhetsgrunder i första hand, därefter 

barnens önskemål och det pedagogiska syftet.  

4.2.4 Vad är er syn på lek och lärande?  
 

Både pedagog C och D delar samma uppfattning att lek och lärande går hand i hand. I lek sker 

lärandesituationer där barn lär sig saker både individuellt och av varandra. 

 
“I think „playing‟ is „learning‟ for small children. Playing in kindergarten is base, or foundation, of 

learning in primary school.” (Pedagog D). 

 

Pedagog C säger; 

 
 ”Att leka innebär att barn gör det de själva vill göra och om barn lär sig från leken så är det 

lärande.” (Pedagog C).  

 

Därför vill pedagog C göra utrymme för mycket fri lek i verksamheten då hennes uppfattning, 

som delas av arbetslaget på förskolan, är att barn lär från lek. Pedagog C förtydligar att barnen 

bör få bestämma vad de vill göra i den fria leken och inte lärarna. Pedagog C menar vidare att 
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all lek inte har synliga mål eller syfte, men detta betyder inte att barn inte utvecklas i sitt 

lärande. Pedagog C säger att motivationen hos barn är det viktigaste att arbeta utifrån vid 

lärandemöjligheter och att hon utgår från vad barnen vill göra när hon planerar aktiviteter.  

 

Pedagog C och D anser att barn via leken får in lärande exempelvis att barn lär sig av 

varandra genom att härma och kommunicera.  

4.2.5 Hur arbetar ni utefter läroplanen?  
 

Pedagog D förklarar att The Ministry of Education i Japan gjorde en förändring i förskolan 

och skolas riktlinjer förra året så arbetslaget har arbetat med de nya riktlinjerna i läroplanen 

och valt ut tre områden de arbetar med. De tre områdena är följande; arbetet med samverkan 

mellan förskola och skolan, arbeta med japanska traditioner och kultur samt utveckla 

samarbetet med de olika åldersgrupperna i förskolan för att utveckla relationerna mellan 

barnen. Pedagog C nämner att förskolan följer olika verksamhetsmål som är tagna från 

läroplanen, där varje åldersklass (treårs-, fyraårs- och femårsklassen) har olika mål att uppnå.  

 
”Baserat på grundtanken i förskolans läroplan, följer vi barnens utveckling från 3 års ålder till 5 års 

ålder där vi ser till gruppen och de individuellas behov.” (Pedagog C).  

 

Verksamhetsmålen bryts ner på ett sätt som gör det mer förståeligt för barnen till 

exempelvis ”Jag kan!”, ”Jag hittade det!” och ”Förskolan är rolig!”.  

4.3 Resultat från observationer i Sverige 

4.3.1 Lek och lärande 
 

Utifrån observationer syns en tydlig koppling mellan lek och lärande, där leken främst står i 

centrum. Utrymmet för fri lek var mycket påtagligt, där barnen utnyttjade de olika 

lekmöjligheterna i och med de olika rummens funktioner. Framförallt kunde observatören se 

att barnen ägnade sig mycket åt leken i bygg- och målarrummet där legobygge var ett populärt 

inslag i barnens aktiviteter. Familjelekar var en annan form av aktivitet som lektes mycket, 

där restaurang och affär var två påtagliga lekar.  

 

Observatören uppmärksammade att flickor och pojkar lekte mycket tillsammans oavsett om 

det var actionlekar eller om det var familjelek. Så utifrån ett genusperspektiv så skilde det inte 

så mycket gällande barns lek utan alla kunde leka med allt oavsett kön. Pedagogerna i 
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verksamheten fanns nära barnen hela tiden så barnen kunde fråga om det var någonting, men 

många gånger var pedagogerna själva aktiva i leken. Angående lärandet så skedde detta oftast 

på ett lekfullt sätt där uppfattningen var att lärandet oftast kom in i samlingar med barnen där 

det mest handlade om språklig medvetenhet och matteskoj. Detta gjordes på många olika sätt 

så som via sånger och ramsor olika rörelselekar eller uppkopierade stencilmaterial.  Ofta fick 

barnen också skriva med hjälp av redan förskrivna lappar som de fick skriva av för att lära sig 

de olika bokstäverna och ljuden som ordalydelserna har. 

 

Svenska förskolan hade tillgång till en dator som utnyttjades på barnens eget initiativ, men där 

pedagogerna fattade beslutet om det var okej att sitta där en stund eller inte. Observatören 

uppmärksammade att spelen som användes var pedagogiskt inriktade där spelandet handlade 

både om lek och om lärande. Tiden vid datorn var dock begränsad där pedagogerna hade en 

regel om att barnen endast fick sitta en liten stund om dagen. 

4.3.2 Den fysiska miljön 
 

Verksamhetens innemiljö var enligt observatören väldigt trång, där det fanns många men 

ganska små rum. Pedagogerna hade nyligen kommit på ett nytt sätt att arbeta genom att dela 

upp små och stora barn just för att barnen skulle få en större lekyta. De gånger som alla 

barnen ändå var tillsammans upplevdes som väldigt högljudda och stimmiga. Det blev inte 

någon riktig lek utan barnen sprang bara runt och förstörde för varandra. När barnen var 

uppdelade såg observatören stor skillnad gällande barnens lek som var mer koncentrerad och 

barnens ljudnivå som var mycket lägre. En nackdel med verksamhetens fysiska miljö var att 

det var framme lite för mycket leksaker på en och samma gång som gjorde att barnen ibland 

inte visste vad de skulle leka med utan istället bara sprang omkring och väsnades. För övrigt 

var den fysiska miljön väl planerad utefter de förutsättningar som fanns med de olika 

lekrummen som var anpassade efter alla barns behov. 

 

Angående utomhusmiljön så var uppfattningen enligt observatören att miljön inte hade så 

mycket att erbjuda, men samtidigt syntes det på barnen att de utnyttjade de möjligheterna som 

fanns genom sandlåda, gungor, trädklättring, cykling och bollsporter i den mån som det gick 

då hela utegården sluttade. Tydligt märktes hur barnen använde sin fantasi genom att leka 

rollekar av olika slag som, trots de möjligheter som fanns, lektes allra mest. Förutom gårdens 

möjligheter har förskolan tillgång till en skog som låg precis i närheten, en allmän lekplats 



35 

 

som hade mer lekmöjligheter att erbjuda samt en grillplats som nyttjades med jämna 

mellanrum. 

4.3.3 Läroplanernas användning 
 

Läroplanen användes väldigt flitigt i verksamheten där den framhölls utifrån verksamhetens 

uppsatta mål. Då fokus låg på barnens fria lek, språk och matematik var detta kärnan i 

pedagogernas arbete med barnen. Fotodokumentationer var ett inslag i förskolans verksamhet 

som användes väldigt flitigt av pedagogerna. Bilder som togs på barnen sattes upp på 

anslagstavlor där observatören uppmärksammat olika citat från läroplanen i samband med 

dokumentationer. I och med detta får föräldrarna vara delaktiga i verksamheten och de 

aktiviteter som barnen sysslar med på förskolan.  

4.4 Resultat från observationer i Japan 

4.4.1 Lek och lärande 
 

Vid observationer framkom det att pedagogen för in lärande på ett lekfullt sätt genom bland 

annat använda sig mycket av sång och ramsor. Flera gånger om dagen använde pedagogen 

pianot som finns tillgängligt i klassrummet till sång, ramsor samt till melodier som innebar en 

handling exempelvis att barnen skulle samlas. Även läroböcker används i femårsgruppen, där 

läroböckerna exempelvis tar upp ämnen som natur och matematik. Läroböckerna är 

utformade på ett lekfullt vis där barnen får klippa, klistra och lyssna på berättelser. Fokus i 

verksamheten är främst på barns lek och ibland medverkar pedagogen i barnens fria lek vilket 

uppskattades av barnen. Barnen får utrymme till mycket fri lek där barnen oftast väljer att 

tillbringa den tiden utomhus.  

4.4.2 Den fysiska miljön 
 

I observation kommer det fram att innemiljön har uttänkta miljöer som ska locka till lek 

genom att ha olika vrår för exempelvis bygg, läsa, pysslande, hemvrå där gosedjur, dockor 

och utklädningskläder finns. I klassrummet finns även akvarium för fiskar och sköldpaddor 

samt en glasskål med maskar. Pedagogen har ansvar för djuren, men även barnen blir 

tilldelade ansvarsområden gällande skötseln av djuren.  

 

Ur genusperspektiv dominerar varken flickor eller pojkar på något särskilt område, utan alla 

leker tillsammans i alla utrymmen med varandra. Speciellt populärt var olika bygglekar och 
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familjelek i hemvrån märkte observatören. Även att pyssla, skapa spel och saker av 

återvinningsmaterial var populärt hos alla barnen. 

 

Utomhusmiljön erbjuder många olika möjligheter till lek och lärande bland annat genom 

höns- och kaninbur, klätterställningar, vattenplatser, pool, sandlådor, linbana, gungor och 

olika terränger där utrymme för lugna och aktiva lekar finns. Utomhusmiljön verkade tilltala 

alla barn då alla utrymmen nyttjades till olika lekar, särskilt populärt hos barnen var att leka i 

sandlådorna där man lagade mat eller byggde olika konstellationer där vatten användes flitigt. 

Förutom gården som tillhör förskolan har verksamheten tillgång att använda sig av en mindre 

friidrottsanläggning.  

4.4.3 Läroplanernas användning 
 

I samband med observationer har det framkommit att pedagogen arbetar mycket med att få in 

kulturella och traditionella inslag i verksamheten genom att prata om olika högtider som är 

aktuella och arbeta med olika pyssel exempelvis origami. Under den tid som observationen 

pågick upptäcktes inget särskilt arbete mellan förskola och skola eller mellan de olika 

barngrupperna som pedagogerna nämnde i intervjuerna. Observatören uppfattade att 

läroplanen inte används i den dagliga verksamheten utan vid enstaka tillfällen tillsammans 

med arbetslaget och rektorn.  
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5. ANALYS 
 

I följande avsnitt sker en komparation mellan de olika ländernas förskolor där resultatet 

analyseras under tre avdelningar; lek och lärande, den fysiska miljön och läroplaner. Då syftet 

med studien är att undersöka ovan nämnda kategorier kommer övrigt stoff i texten och 

relevant litteratur att kopplas samman med analysen.  

5.1 Hur skildras lek och lärande i förskolans verksamhet? 
 

Utifrån resultaten framkommer att både de svenska och japanska pedagogerna anser att lek 

och lärande går hand i hand, där barn lär sig genom leken. Enligt forskare (Knutsdotter 

Olofsson 1998) lär sig barn allt i leken vilket stämmer väl överens med det som de svenska 

respektive japanska pedagogerna också anser. Vidare säger Läroplan för förskolan att ”leken 

är viktig för barns utveckling och lärande” (Lpfö98 s. 27). Det kommer fram att pedagoger 

oftast upplever lek och lärande som två begrepp som hänger ihop, men Doverborg, Pramling 

& Qvarsell (1987) ger oss bilden av att barn skiljer väldigt noga på lek och lärande. Detta kan 

man tydligt se i dessa två citat som är skrivet av olika barn. 

 
”Om ‟lära‟: 

 

I böcker gör man sådant som kallas att lära sig. 

Böcker och lärare ger förklaringar, så att man lär. 

Det man lär sig är man tvungen att lära sig. 

Det är läraren som bedömer vad man kan. 

 

Om att ‟leka‟: 

 

Det handlar om att välja själv. 

Man tar egna initiativ. 

Man får hålla på tills man är färdig. 

Det är viktigt att man får avsluta leken.” 
 

I ovanstående citat syns tydligt att lärande är något som är styrt medan leken är något som 

man själv kontrollerar (Doverborg, Pramling & Qvarsell 1987 s. 117-118). Utifrån resultatet i 

Sverige och Japan är uppfattningen att pedagogerna arbetar till stor del likvärdigt, där de är 

överens om att lek och lärande hör ihop. Utifrån observationer och intervjuer uppenbaras 

pedagogernas lekfullhet i arbetet med barnen genom att få in lärandet på ett roligt sätt bland 

annat genom sång och ramsor samt att vända sig till barns intresse. Det som skiljer sig är att 

förskollärarna i Sverige är mer aktiva i barnens lek än vad de är i den japanska förskolan. Det 

är viktigt med pedagogernas deltagande i samband med barnens fria lek anser Knutsdotter 

Olofsson (1998) där hon vidare anser att leken skall ske på barnens egna initiativ. Fröbel, som 
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enligt Stenmalm Sjöblom & Johansson (1992) anser leken som oerhört viktig, menar att det är 

kunskapen som barn får via eget utforskande och aktiviteter som är det viktigaste för barns 

lärande.  

 

Montessori, enligt Svedberg & Zaar (2003), påpekar istället för lekens betydelse är det 

pedagogernas ämneskunnande som är det viktigaste då kunskapen via undervisaren överförs 

till barnen. Läroböcker om natur och matematik används en hel del i Japans förskola, medan 

det i Sverige inte var så förekommande. Pedagogerna i Sverige använde sig istället utav olika 

stencilmaterial som drogs ut från datorn eller kopierades från olika läroböcker. De japanska 

läroböckerna och de svenska stencilerna används i lärandesyfte, men dessa är utformade på ett 

lekfullt sätt genom exempelvis undersökande aktiviteter, sagoläsande och skapande genom 

måla, klistra och klippa. De japanska pedagogerna håller med Fröbel (Stenmalm Sjöblom & 

Johansson 1992) om att det är barns egna utforskande genom den fria leken som bidrar till 

lärande, men den japanska förskolan ställer samtidigt höga krav på pedagogen som 

Montessori framhåller som viktigt (Svedberg & Zaar 2003).  

5.2 Hur ser den fysiska miljön ut i verksamheten utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv? 

5.2.1 Komparation mellan Sverige och Japans inomhusmiljö 
 

Den största skillnaden som utmärker sig mellan de två undersökningsförskolorna är att 

Sveriges inomhusmiljö efterliknar hemmiljöer medan Japans inomhusmiljö påminner om ett 

klassrum (se bilaga 3 & 4). Den svenska förskolan infattar flera smårum som är anpassade till 

olika aktiviteter som exempelvis dockrum, byggrum, målarrum och lekhall. Enligt Fröbels 

teori (Stenmalm, Sjöblom & Johansson 1992) bör hemmet och naturen ligga till grund för 

barnets kunskapsinhämtning vilket den svenska förskolan passar in på. Även Sandberg (2008) 

menar att platser skapar känslor som gör att barnen känner sig som hemma där de olika 

miljöerna påminner om vardagslivet.  

 
”Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd 

dagsrytm och miljö.” (Lpfö98 s. 28).  

 

Japans miljö består av ett stort rum där det finns små vrår för olika aktiviteter såsom bygg-, 

pyssel- och dockvrå. Målet med utformningen av miljön är att väcka intresse och nyfikenhet 

samtidigt som barnen är bekanta med miljön de vistas i. 
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”/…/ develop interest and curiosity towards various kinds of things and experiences around them 

through having a sense of familiarity with their surrounding environment and contact with nature.” 
(MEXT 2001 s.6).  

 

Pedagogerna i den japanska förskolan poängterar hur viktigt det är att miljöerna är utformade 

på ett organiserat sätt med en pedagogisk tanke bakom, då barnen annars kan uppleva 

omgivningen som stökig. Detta följer Pramling Samuelsson & Sheridans (1999) synsätt som 

menar att miljöerna bör sända ut signaler om vad som kommer att ske i den pedagogiska 

verksamheten, då barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas. 

 

Den japanska inomhusmiljön är mer lik skolors lokaler där bänkar står uppradade och varje 

barn har sin speciella plats. I svenska förskolor finns också bordsplacering men då främst vid 

matsituationer. En skillnad som utmärks i och med detta är bland annat vid samlingen där de 

japanska barnen sitter vid sina platser vid borden medan de svenska barnen har obestämda 

platser då samlingen oftast utförs i en ring, sittande på golvet. Uppfattningen som gavs är att 

den japanska barngruppen var mer disciplinerad och de flesta barnen klarade av att sitta still 

och ordentligt vid sina platser en längre tid, medan svenska barn i dessa situationer upplevs 

som mer rastlösa. Detta beror antagligen på de skillnader som Triandis (1994) menar finns 

mellan en individualistisk och kollektiv kultur, där Japan ingår i den senare kulturen. I en 

kollektiv kultur sätts högre krav från familjen på barnen redan som små gällande hur man 

beter sig.  

 

Dator är något som i stort sett alla svenska förskolor har idag, medan det inte förekommer alls 

i japanska förskolor. Uppfattningen i den svenska förskolan gällande datoranvändandet var 

dock att barnen inte utnyttjade datorn så mycket. När de väl gjorde det så fanns det regler som 

infattade tiden vid datorsittandet och hur många som fick sitta åt gången. Främst var det olika 

pedagogiska spel som användes som ses som ett roligt läromedel som Alexandersson, 

Linderoth & Lindö (2001) lyfte fram som en av de främsta anledningarna till varför man 

använder datorn i förskolan. I Japan ser man inte datorn som ett pedagogiskt verktyg i 

förskolan, utan det är främst i senare skolår användandet av datorn tillkommer.  

 

I Japan har det länge varit ett krav att förskollärare ska kunna spela piano därav har varje 

klassrum ett piano som pedagogen använder dagligen. Idag finns inte detta längre som krav i 

lärarutbildningen, men det ses fortfarande som en stor tillgång. Svenska pedagoger har inget 
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krav att kunna spela ett instrument även om det ses som en tillgång. I den svenska förskolan 

som ingick i studien fanns det tillgång till gitarr då en av pedagogerna kan spela.  

 
”Being familiar with music, and expressing the enjoyment of singing and using simple rhythmical 

instruments.” (MEXT 2001 s. 10) 

 

5.2.2 Komparation mellan Sverige och Japans utomhusmiljö 
 

Helhetsbilden av undersökningsförskolornas utomhusmiljöer är att den japanska förskolans 

miljö har mer att erbjuda än den svenska förskolan. Japans utomhusmiljö har flera olika 

terränger som bland annat plana gräsområden, gräsområden med både planerad terräng och 

mer vildvuxen terräng där barn kan förändra omgivningen efter egna tankar och idéer. Miljön 

erbjuder plats för lek som kräver yta som bollekar, cykellekar och klättring samtidigt som det 

erbjuds vrån för egna och lugnare lekar som exempelvis sandlådor och trähus. Japans 

utomhusmiljö lever upp till de krav som Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) har 

gällande utformningen av pedagogiska miljöer bland annat då utegården ska främja lek, 

kreativitet och skaparlust. 

 
”Leading a life in close contact with nature, being aware of its grandeur, beauty and wonder.” 
(MEXT 2001 s. 7). 

 

Den svenska förskolan som observerades i denna undersökning hade en utomhusmiljö som 

var i olika etapper och sluttningar vilket försvårade vid bollekar, dock är denna miljö 

uppskattad under vinterhalvåret då möjligheter till pulkåkning finns.  

 
”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och 

naturmiljö.” (Lpfö98 s. 29). 

 

Utomhusmiljön i Sverige upplevs som något mindre än den japanska miljön. Den japanska 

miljön erbjuder möjligheter till klättring via olika klätterställningar, träd, hängbro samt en 

sektion med upphöjd kulle med olika stubbar medan den svenska förskolan hade mindre 

möjligheter för klättring. Nordin Hultman (2004) från tidningen Förskolan anser att den 

svenska förskolan har ett ganska begränsat lekmaterial och aktivitetsmöjligheter, vilket 

överrensstämmer med de iakttagelser som gjorts.   

 

I den japanska förskolans utemiljö uppmuntras barnen till vattenlek genom att på flera ställen 

erbjuda fri tillgång till vatten, som barnen själva kan hämta via vattenkranar. Barnen använder 
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vatten dagligen till olika lekar utomhus där lek att laga mat och bygga sandlandskap är 

populärt. På förskolan i Sverige där undersökningen gjordes, upplever moderatorerna, att 

vattenlek inte uppmuntras av den fysiska miljön eller av pedagogerna. I den svenska 

utemiljön erbjuds inga möjligheter för barnen att hämta vatten själva utan istället får barnen 

tillgång till vatten via regn eller genom att be pedagogerna om vatten där svaret oftast blir nej.  

 

I den japanska utomhusmiljön finns det en stor inhägnad där förskolan har hand om hönor och 

kaniner. Förskolans husdjur har femåringarna tillsammans med sin lärare ansvar för och att få 

ta hand om djuren var populärt bland barnen. Hönorna gav även ägg som barnen får samla in. 

Detta område är en sektion där lek och lärande tydligt integreras då barnen lär sig om djur och 

natur genom att själva få upptäcka.  

 
”Acknowledging the importance of life, appreciating and respecting it through experiences of 

becoming familiar with surrounding animals and plants”. (MEXT 2001 s. 7).  

 

Detta påminner om Fröbels tankegång där läran om naturen och egna upptäcker om 

omvärlden genom exempelvis trädgårdsarbete har stort pedagogiskt värde (Stenmalm 

Sjöblom & Johansson 1992).  

 

Miljöerna kring förskolorna ser lite olika ut, där den svenska förskolan ligger beläget i ett 

villaområde med skogen precis intill förskolans verksamhet. Även tillgång till allmän lekpark 

och grillplats finns i närheten för att brukas. Den svenska förskolan använder 

skogsmöjligheterna varje vecka genom olika utflykter och aktiviteter samt även besöker den 

allmänna lekparken och grillplatsen med jämna mellanrum. Den japanska förskolan ligger i 

utkanten av ett bostadsområde, beläget i kanten av ett berg med skogsområden. Precis utanför 

förskolan finns det en mindre friidrottsanläggning som används dagligen i olika 

rörelseaktiviteter. Dock så sker utflykter till andra miljöer som skogen eller berget inte 

speciellt ofta.  

5.3 Hur skildras lek och lärande i läroplanerna? 
 

Resultaten gällande Sverige och Japans arbete med läroplaner skiljer sig åt. Båda länderna 

använder läroplanen och har verksamhetsmål, men olikheten är att den svenska förskolan 

arbetar mer aktivt med läroplanen i verksamheten medan Japan använder läroplanen i ett 

långsiktigt planerande där återkopplingen inte förekommer så ofta. De japanska förskolorna 
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ställer upp mål för varje åldersklass där verksamhetsmålet väljs utifrån den japanska 

läroplanen för förskolan. Dessa mål finns med i ett dokument som visar vad förskolan ska 

uppfylla under året, sen är det upp till läraren att varje klass strävar mot detta. Men i 

jämförelse med den svenska förskolan återkom inte läroplanen i den dagliga verksamheten i 

Japan, utan läroplanen befann sig mer i bakgrunden. I de svenska förskolorna återkommer 

läroplanen i exempelvis dokumentation som föräldrarna får ta del av och läroplanen finns i 

förskolans lokaler där möjligheten att ta del av dokumentet finns.  

 
”Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet 

att utvecklas utifrån sina förutsättningar.” (Lpfö98 s. 26).   

 

Vår uppfattning är att läroplansarbetet är mer öppet i de svenska förskolorna än i de japanska. 

Båda länderna arbetar med strävansmål där pedagogernas ansvar framhålls som viktigt. 

Pedagogerna arbetar med målen på olika sätt då den svenska förskolan arbetar mer aktivt med 

dessa mål som upprättas varje år, medan den japanska förskolan har stående mål från 

inskolningen vid tre års ålder fram till barnen slutar förskolan vid fem års ålder. 

 

Den japanska läroplanen uttrycker hur viktigt det är att förmedla om olika japanska traditioner, 

vilket märks i den japanska förskolverksamheten där pysslande och olika aktiviteter i 

samband med olika högtider är populära inslag. Den japanska läroplanen tar även upp att 

verksamheten bör se till att barn utvecklar ett förhållande till andra samhällsmedborgare som 

exempelvis de äldre i samhället för att kunna utveckla förståelse för varandra samt känna 

glädje att lära känna andra människor och att kunna bidra till samhället.  

 
”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som 

att överföra ett kulturarv - värden, traditioner, och historia, språk och kunskaper – från en 

generation till nästa.” (Lpfö98 s. 27).  

 

Den svenska förskolan pysslar också i samband med olika högtider men inte i samma 

utsträckning som den japanska.  

 

Leken är ett högprioriterat inslag i båda förskolorna. I den svenska förskolan finns leken som 

ett utav de uppsatta målen som pedagogerna utefter läroplanen arbetade mycket med. Utifrån 

observation syns det att den japanska verksamheten lägger stor fokus vid barnens fria lek, då 

det är en självklarhet, men det framkommer inga uppsatta strävansmål gällande barnens lek i 

Japan.  
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Innan undersökningen i respektive land påbörjades var uppfattningen att skillnaden mellan lek 

och lärande var ganska stor. Vid bearbetning av resultaten och jämförelsen av de olika 

ländernas syn på lek och lärande, fysiska miljön och läroplanen från undersökningen framkom 

att fokus låg på leken och att det hela tiden strävades efter att få in lärandet på ett lekfullt sätt.  

 

Den största skillnaden mellan Sverige och Japans förskolverksamhet var den fysiska miljön 

där Japans miljö hade mer lekmöjligheter att erbjuda. Främst var det utemiljön som var 

väldigt stor och inbjudande i jämförelsen med den svenska som inte alls kom upp i samma 

standard. Föreställningen kring inomhusmiljön innan undersökningen påbörjades var att 

Japans miljö skulle likna skolans med uppradade bänkar i ett enda stort klassrum vilket 

överensstämmer med verkligheten. Enligt de förväntningar som Pramling Samuelsson & 

Sheridan (1999) har på de pedagogiska miljöerna lever den japanska utomhusmiljö upp till 

dessa, medan den svenska förskolan bör se över de möjligheter som finns. När det gäller 

inomhusmiljöerna ser utformningen olika ut i de båda ländernas verksamhet, men båda 

förskolorna har utrymmen för bland annat läsande, skapande, rollspel och byggande.  

 

Tidigt i studien tog vi upp Japans hårda skola där barnen drevs hårt med långa skoldagar, 

kunskapstest och kvällsskola, men där den japanska förskolans verksamhet var dold i mörkret. 

Men undersökningen visar att det är betydande skillnader mellan skola och förskola. En dag i 

den japanska förskolan liknar till stor del en dag på den svenska förskolan genom att leken 

står i centrum. 

 

Vi tror som Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) att en bra relation mellan barn och 

pedagog, där pedagogen kan föregå med gott exempel i leken kan bland annat utveckla barns 

sociala och kommunikativa förmåga. Vår uppfattning är att pedagogerna skulle vilja delta mer 

i barns lek och aktiviteter, men bristen på tid och personal utgör ett problem. Den japanska 

femårsgruppen har exempelvis endast en lärare vilket gör att pedagogen får det svårt att delta i 

barnens lek då barnen istället vänder sig till henne om hjälp exempelvis om något barn har 

slagit sig eller vid frågor som ”Får vi göra..?”. Detta exempel ger en förklaring till att den 
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japanska pedagogen inte är lika aktiv som de svenska pedagogerna. Vi kan fastslå att 

pedagogers aktiva roll i barns lek beror på resursfrågor och inte av ointresse. 

 

Något som förvånade var att den svenska förskolan, vid tiden för undersökningen, inte 

arbetade med någon form av temaarbete, eftersom detta är ett vanligt förekommande inslag i 

den svenska förskoleverksamheten. Den svenska förskolan hade tidigare arbetat med 

sagotema, men fokuserade numera istället på barns fria lek, men vi anser att temaarbeten kan 

användas till en fördel där nya miljöer skapar nya lekmöjligheter. Den japanska förskolan 

använder sig inte alls av temaarbete och detta skulle ha varit ett intressant inslag att 

komparera länderna sinsemellan.  

 
”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” 
(Lpfö98 s. 28). 

 

I problemformuleringen togs kopplingen mellan trivsel och lärande upp. Den japanska skolan 

stod för mycket bra kunskapsinhämtande men barnens trivdes relativt dåligt. I de svenska 

skolorna trivdes eleverna, men kunskapsinhämtandet var sämre än i japanska skolor. Vi har 

inte fördjupat oss i denna fråga då den japanska och svenska förskolan inte skiljde sig så 

mycket åt i tankesättet angående lek och lärande. Det hade antagligen varit en större skillnad 

om undersökningen hade behandlat högstadiet. En spontan tanke från vår sida är dock att 

trivsel och gott kunskapsinhämtande borde gå hand i hand. Det vill säga, om barnen trivs i 

verksamheten borde detta också resultera i att de lär sig mycket. Vi ställer oss därför lite 

frågande till varför japanska barn lär sig mer i skolan jämfört med svenska barn, då de 

sistnämnda trivs bättre i skolan. Detta är ett ämne som skulle vara intressant att forska vidare i. 

 

En tanke kring datoranvändandet är att det är intressant att de svenska förskolorna erbjuder 

barnen att använda datorn i ett lekfullt och pedagogiskt syfte genom bland annat pedagogiska 

spel, medan Japan som ses som ett av världens mest tekniska länder väljer bort datorn i 

förskolan. Förskolan i Japan anser att de lyckas tillfredställa barnens lek och lärandebehov på 

andra sätt så som olika aktiviteter exempelvis via rörelse och sång. Våra egna tankar kring 

detta är att svenskar är väldigt intresserade av nya tekniska möjligheter och uppdaterar sig 

gärna med nya mobiler, datorer, tv-spel etc. I och med att Sverige hänger fort med i den 

tekniska utvecklingen, tror vi att pedagoger känner att även barnen måste vara uppdaterade 

för att kunna hänga med, därför inskaffas datorer tidigt för att kunna nå barnens intresse och 
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utveckling. I Japan däremot har vi uppfattningen att japanerna vill värna om sin kultur och 

sina traditioner genom att exempelvis vika origami i förskolverksamheterna. Vi tror att 

japanerna har en uppfattning att barn inte behöver använda datorer när de är små, utan 

datoranvändningen kommer tids nog. 

 

När examensarbetet påbörjades hade vi en uppfattning om hur det skulle kunna vara i de olika 

ländernas verksamhet och hur de arbetar. Detta har till viss del förstärkts samtidigt som 

studien visats på motbevis vid vissa punkter. Att förskolan i Sverige arbetade mycket med den 

fria leken var en självklarhet redan innan undersökningen, men uppfattningen var att den 

japanska förskolan skulle vara mer uppstyrd och mer inriktad på lärandet. Detta visade sig 

vara fel då leken även i Japan var kärnan för barns lärande. Däremot föreställningen om en 

inomhusmiljö med uppställda bänkrader, precis som i ett klassrum, stämde. De japanska 

förskolornas utomhusmiljöer var däremot över förväntan, där möjligheterna till lek var stora. 

Det är lätt att tro att miljöerna ska se väldigt annorlunda ut då komparationen är mellan två 

länder som Sverige och Japan som skiljer sig åt vid flera områden, men många gånger är 

likheterna större än man tror. 

6.2 Metoddiskussion 

 

Efter genomförda intervjuer och observationer samt efter en genomarbetad analys är vi nöjda 

med vårt val av metod. Det var en lämplig metod utifrån det syfte och de frågeställningar som 

studien hade.  

 

Syftet med detta arbete var att undersöka två olika länders syn på lek och lärande samt hur 

den fysiska miljön och läroplanen används i samband med lek och lärande då detta är relevant 

för vår kommande yrkesroll. Problemformuleringen utformades till två 

frågeformuleringar; ”Hur skildras lek och lärande i läroplan och i förskolverksamhet i Japan 

och Sverige?” samt ”Hur stimulerar den fysiska miljön till lek och lärande utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv?”. 

 

Frågeställningen har besvarats i studien där en bild av förskollärarnas syn på lek och lärande 

samt hur den fysiska miljön och läroplanen påverkar arbetet med lek och lärande har 

framkommit. Metoden gick ut på att föra ett samtal kring fem frågeställningar (se bilaga 1 & 

2), där chansen till att ställa följdfrågor skulle finnas och att intervjupersonerna skulle få 
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uttrycka sina känslor och tankar angående frågeställningarna. Observationerna gick ut på att 

studera hur barnen och pedagogerna utnyttjade de olika miljöerna och hur de jobbade med lek 

och lärande samt läroplanen i verksamheten. 

 

Det har varit tidskrävande att bearbeta all insamlad data och en del problem har uppstått under 

undersökningens gång. De problem som uppstod under undersökningen skedde vid 

intervjutillfällena, både i Sverige och i Japan. I Sverige var det främst tiden som ställde till 

vissa problem, där pedagogerna upplevde det svårt att undvara en pedagog från barngrupperna 

vilket gjorde att intervjuerna försenades. Vi förstår detta problem då förskolan i vår 

undersökning endast hade en avdelning, medan de flesta förskolor i Sverige består av flera 

avdelningar där samarbetet sinsemellan går att nyttja. 

 

 I Japan uppstod samma problem med att intervjuerna blev uppskjutna men detta på grund av 

de språkliga svårigheterna. Istället för att föra en intervju fick Maria tillsammans med en tolk 

utforma ett skriftligt frågeformulär som pedagogerna kunde svara på, detta för att förhindra att 

information förbisågs. 

 

Ytterligare en skillnad hur intervjuer går till mellan Sverige och Japan finns, då Japan är 

en ”tight culture” där artighet sätts i första rummet. I och med hierarkin, som är en naturlig del 

i det japanska samhället, där underordnade ska visa respekt för dem som exempelvis är äldre 

eller har högre status i yrket, behövde frågorna omformuleras. Istället för raka frågor som kan 

ställas till svenska pedagoger där man oftast får raka och kritiska svar tillbaka, måste frågorna 

ställas på ett artigt sätt genom att bland annat använda formuleringar som ”Tycker du inte 

det?”. Oftast besvaras inte frågorna med raka svar tillbaka då japanska pedagoger sällan 

uttalar sig kritiskt om verksamheten, vilket gör svaren ibland svåra att tolka. Vid dessa fall har 

Maria förlitat sig på observationerna för att få en sån korrekt bild som möjligt.    

6.3 Framtida forskning 
 

Om det hade funnits mer tid till fortsatt forskning hade det varit intressant att göra en 

fördjupning och studera de olika kulturena och dess skolsystem ännu mer. Det hade varit 

intressant att studera samverkan mellan förskola och vårdnadshavare för att se hur mycket 

inflytande de har i verksamheten samt hur delaktiga de är i arbetet med barnen. Det hade 
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också varit tänkvärt att intervjua barn för att höra deras tankar kring lek och lärande samt den 

fysiska miljön. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide på Svenska 
 

1. Vad är tanken med verksamhetens fysiska miljö?  

1.1. Hur har ni tänkt när ni utformat den? 

2. På vilket sätt går miljön att förändra?  

2.1. På vilket sätt kan ni skapa möjligheter till lek och lärande? 

3. Får barnen vara med och påverka miljön?  

3.1. På vilket sätt? / Varför inte? 

4. Vad är er syn på lek och lärande? 

4.1. Vad fokuserar ni på gällande lek och lärande?  

4.2. Hur integrerar ni de båda begreppen i er verksamhet? 

5. Hur arbetar ni utefter läroplanen?  

5.1. Hur får ni in den praktiskt i verksamheten? 

 

 



 

 

BILAGA 2 

Intervjuguide på Japanska  

 

1. 園の中庭や教室にある道具 (家具) にそれぞれ目的がありますか? それは, 動かし

てもいいですか? それともマニュアるがあって動かしてはいけないですか? 

2. 家具や道具の配置は, どのようにあるべきだと思いますか? どのように見えるのが

いいと思いますか? 

3. 今 (春), 子どもたちは外で沢山遊んでいますが, 夏や冬はどのように過ごします

か?  

4. 遊ぶコトと学ぶコトについては, どのように思いますか?それぞれに目標や目的が

ありますか? 

5. 文部科学省の幼稚園に対してのカリキュラムをどのように実際の現埸で取り人れ

ていますか?  (具体的にお願いします). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 3 

Planlösning över den svenska förskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4 

Plan över den japanska förskolan 

 

 

 

 


