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SAMMANFATTNING 
 
Lina Lilja och Johanna Thilén 
 
Och vad är lustfyllt lärande? 
−En fenomenologiskt inspirerad studie om barn och elevers uppfattningar av 
lustfyllt lärande i förskola och skola. 
 
2012                Antal sidor: 34 
 
 
I denna studie undersöktes förskolebarn och skolbarns uppfattningar av 
lustfyllt lärande. Fokus i tidigare forskning kring ämnet har främst legat på att 
utgå från lärares uppfattningar, men denna studie har riktat in sig på barns 
perspektiv av lustfyllt lärande. En fenomenologiskt inspirerad metod har 
tillämpats för att nå syftet, som är att utforska och beskriva det essentiella i 
barn och elevers uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande. 
Vi ville också försöka förstå hur traditioner och institutioner formar barn och 
elevers möjlighetsvillkor. Datainsamlingsmetoden var gruppintervjuer och 
intervjumaterialet har analyserats och kategoriserats i teman. Resultatet av 
studien visar att essensen av barnens uppfattningar av lustfyllt lärande är: 
skapande, lek, rörelse, matematik och att berätta, stå i centrum. Det främsta 
centrala temat från båda institutionernas intervjusvar är att skapa. Trots 
undersökningens begränsade omfång kan de medverkande barnens svar 
användas för att säga något i vidare mening om fenomenet lustfullt lärande. 
Det låter sig göras genom att vi relaterat undersökningsdeltagarnas svar till 
tidigare forskning. Studiens slutsatser är att essensen av fenomenet lustfyllt 
lärande kan delas upp i sex centrala teman. Förskolebarnen uppfattar att 
essensen av fenomenet lustfyllt lärande finns i skapande och i att berätta, stå 
i centrum. Skolbarnen uppfattar att essensen av lustfyllt lärande finns i 
matematik, lek, rörelse och skapande.  
 
 
_____________________________________________________ 
Nyckelord: Lustfyllt lärande, motivation, lek och lärande, lust till att lära. 
 
 
 
 
 



 

 
 
ABSTRACT 
 
Lina Lilja and Johanna Thilén 
 
And what is pleasurable learning? 
−A phenomenological inspired study of children and pupils’ perceptions of 
pleasurable learning in preschool and school. 
 
2012                             Pages: 34 
 
 
This study examined some preschool children and school children’s 
perception of joyful learning. Studies about joyful learning have been done 
before, although, those studies have been looking at the subject from a 
teacher´s perspective. The focus of this study is to research joyful learning 
from the children’s perspective.  A phenomenological inspired method has 
been used to reach the aim. The aim of the study is to explore and describe the 
essentials of children and pupil’s experiences towards the feeling of 
motivation and desire to learn. Also we wanted to try to understand how 
traditions and institutions shape the conditions for children. The empirical 
data has been collected by group-interviews in one preschool and one school. 
The children that participated in school were six and seven years old and the 
children that participated in preschool were four and five years old. The 
material that we collected has been analyzed and categorized into 
themes.  Varying themes has been sorted out and the invariant themes have 
been in focus for the aim of the study. The results of the study show that the 
essence of children’s perception of joyful learning contains creating, sharing 
by speaking and telling, being the focus of the attention, play, math and to be 
active with their bodies. Despite there are differences between the preschool 
children and the school children’s perceptions of joyful learning.  The main 
theme for both is creating, but the preschool children also highlighted 
sharing by speaking and telling or being the focus of the attention as 
significant and children in the school highlighted playing, math and to be 
active with their bodies as important for joyful learning. The conclusion of 
this study is that the essence of pupil’s experience of the feeling of motivation 
and desire to learn can be divided into the themes creating, playing, math, be 
active with the body and sharing by speaking and telling and being the focus 
of the attention. Since we have related our results to former studies, the 
children’s answers can be used to say something in a wider aspect, despite the 
limited dimension of the examination.   
 
 
_____________________________________________________ 
Keywords: Pleasurable learning, joyful learning, motivation, playful learning. 
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1. Inledning  
Upplever barn över huvud taget att lärandet kan vara lustfyllt och vad innebär 
begreppet lustfyllt lärande i så fall för dem? När vi funderade över lustfyllt 
lärande kom vi till insikt om att detta är ett begrepp som används som en 
självklarhet inom förskola och skola, men först när vi börjat undersöka 
fenomenet närmare förstod vi att det inte finns någon generell definition av 
begreppet. Därför har vi valt att göra en studie om vad begreppet innebär ur 
barns perspektiv och vilka uppfattningar och tankar barn har om lustfyllt 
lärande. Vi blev dessutom intresserade av att se om det finns någon skillnad i 
uppfattningarna hos barn i förskolan och barn i skolan när det gäller lustfyllt 
lärande och i så fall, varför. 
  
Vår uppfattning var att lusten till lärande för de flesta barn är stark i tidig 
ålder, men avtar ju äldre de blir. Barn i förskolan är oftast väldigt 
förväntansfulla inför skolstart och har en positiv inställning till att lära sig. De 
är nyfikna, vetgiriga och suger åt sig kunskap. Detta är en attityd som för de 
flesta hänger kvar även genom de första skolåren. Vi har märkt att det för en 
del elever inte dröjer länge innan motivationen och lusten avtar. 
  
I både Läroplanen för förskolan [Lpfö 98 rev 2010] (Skolverket 2011) och 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] 
(Skolverket 2011) kan man läsa att utbildningarna ska bidra till en livslång 
lust att lära. Vi vill med denna studie undersöka hur barn och elever uppfattar 
ett lustfyllt lärande och vidare se om det finns tydliga skillnader i 
uppfattningarna mellan förskolebarn och skolbarn, för att i nästa steg öppna 
upp för en större samsyn. Kännedom om elevers uppfattningar om lustfyllt 
lärande anser vi är av vikt för att lyckas med uppdraget att skapa en livslång 
lust att lära.    
 
Glasser (1996) hävdar att det finns fem behov som driver oss alla. Dessa 
behov är att tillhöra och att älska, att få makt, att vara fria, att ha roligt och att 
överleva och fortplanta sig. Behoven finns inom oss och bestämmer hur vi bör 
försöka leva våra liv. Glasser menar att det kan vara svårt att definiera vad 
som är att ha roligt, men lyfter fram faktorer som skratt, underhållning och 
lek i sammanhanget. Enligt författaren är en av våra drivkrafter som 
människor att ha roligt, men författaren menar att detta är något många 
ställer sig skeptiska till. Att ha roligt kan verka ansvarslöst, förklarar han, 
men det behöver inte vara det. Glädje kan vara både spontant och planerat. 
En spontan glädje kan vara när människor oväntat upptäcker hur bra de trivs 
tillsammans, eller när något man planerat blir så mycket bättre än vad man 
tänkt sig. När detta sker, när glädje uppstår, kan det kompensera stor mängd 
motgångar, och det är det som gör att vi orkar fortsätta framåt. 

1.1 Syfte 
Syftet är att utforska och beskriva det essentiella i barn och elevers 
uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande. Vi vill också 
försöka förstå hur traditioner och institutioner formar barn och elevers 
möjlighetsvillkor. 
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1.2 Forskningsfrågor 
1. Hur uppfattar förskolebarn att lärandet blir lustfyllt? 
2. Hur uppfattar skolbarn att lärandet blir lustfyllt? 
3. Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan förskolebarns och skolbarns 
uppfattningar? 
4. Hur kan dessa variationer förstås i förhållande till de olika traditionerna 
och institutionerna förskola och skola? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Denscombe (2011) menar att ett begrepp är en grundläggande föreställning 
som i regel är mer abstrakt än konkret. Han menar att ett begrepp är ”en 
grundläggande komponent som fångar in essensen i en sak” (s. 422). I detta 
avsnitt av uppsatsen har vi försökt att ge en mer konkret bild av de begrepp 
som vi anser genomsyrar studien. I arbetet med att bena ut begreppet lustfyllt 
lärande har vi stött på ett flertal olika begrepp som på ett eller annat sätt 
hänger samman med lustfyllt lärande, vilka är; lust, lek, motivation, lärande 
och lust att lära. 

1.3.1 Lust 
I svenska Akademiens ordlista (2006) står ”lust s. -en böjelse, begär; känsla 
av glädje” (SAOL, 2006 s. 534). För oss är lust en positiv känsla som driver 
oss till att vilja göra något. 
 
1.3.2 Lek 
I Svenska Akademiens ordlista (2006) står ”leka v. lekte ngt leker ngn i 
hågen ngn har lust till el. lockas av ngt” (SAOL, 2006 s. 516). 
Nationalencyklopedin beskriver lek som en låtsasverksamhet och 
förekommer särskilt bland barn. För att deltagare ska veta att det är lek sänds 
kommunikativa signaler ut, exempelvis lekfulla miner eller konstaterande att 
det är på låtsas. Skapande och konstruktion ingår ofta enligt 
nationalencyklopedin i leken. För oss är begreppet lek positivt laddat och 
innehåller känslor som glädje och lust. Det är ett slags frirum där fantasier får 
komma till uttryck utan begränsningar.  
 
1.3.3 Motivation 
I Svenska Akademiens ordlista (2006) står ”motivation s. -en -er system av 
motiv för handlingar; inre motivering” (SAOL, 2006 s. 586). 
Nationalencyklopedin beskriver motivation som de beståndsdelar som ger 
upphov till, ger form åt och riktar beteendet mot olika mål. Vi har tolkat 
begreppet motivation som att det är känslan av att vilja göra något för att det 
leder till något positivt, antingen inom sig själv eller genom yttre faktorer, 
exempelvis belöningar. Vi anser att motivation är starkt sammankopplat med 
lust. 
 
1.3.4 Lärande 
I Svenska Akademiens ordlista (2006) står ”lära v. lärde, pres. lär 
undervisa; inhämta kunskap i; l. sig inhämta, tillägna sig” (SAOL, 2006 s. 
542). Vi tolkar begreppet precis som Svenska akademien. Lärande för oss är 
att tillägna sig kunskaper. 
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1.3.5 Lust att lära 
Lust att lära är för oss ett begrepp som beskriver när inhämtningen av 
kunskap medför en känsla av glädje, det blir roligt att lära sig något. Detta 
tror vi kan ske genom att känna motivation, lust och att lärande sker på ett 
lekfullt sätt.  
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2. Litteraturgenomgång 
Under arbetet med detta examensarbete har vi i största mån arbetat 
tillsammans, litteraturen har lästs av oss båda och skrivandet har skett 
gemensamt. För att hitta litteratur till att placera in oss i forskningsfältet 
sökte vi i databaserna ERIC och Google Scholar. Vår sökning såg ut som 
följande: (all(joy* OR enjoy* OR delight* OR enthusia* OR encourag* OR 
satisfac* OR desire* OR play* OR pleasure* OR motivat*) AND all(child* OR 
student* OR pupil* OR kid*) AND all(learn*) AND all(interview*). Vidare 
sökte vi relevant litteratur genom referenslistorna på de artiklar vi genom 
dessa sökord hittat i databaserna.  

2.1 Tidigare forskning kring lustfyllt lärande och 
motivation 
Sanderoth (2002) har gjort empiriska fallstudier där hon följt en klass i år 
åtta under ett läsår för att undersöka hur lusten att lära tar sig i uttryck i 
skolan. Hennes preciserade frågeställningar var: 
  

a. Vilka förutsättningar av betydelse för lust att lära finns i den lokala skolans 
rum? Vad i skolan bidrar till att ge, hindra eller ta bort möjligheter att 
utveckla den lust att lära som samhället beställt? 

b. Vad visar sig i relation till lust att lära i skolvardagen? Vilka är de skilda 
uttryck eleverna ger åt styrdokumentens normativa beställning? Vilken 
variation finns inom gruppen? Vilka aspekter i klassrumssituationen är 
kritiska för lust att lära att komma till uttryck? (s. 127) 

  
Klassen valdes då personalen på skolan ansåg att det var en intressant 
kombinerad grupp med varierande elever. Sanderoth gjorde 62 besök i 
klassen, där hon gjorde så mycket som möjligt för att bli bekant med 
elevernas verklighet. Hon genomförde ostrukturerade observationer, deltog i 
spontana samtal, studerade skoldokument som exempelvis schema, betyg och 
listor över val av elevens val. Hon satte sig även in i elevernas egenskrivna 
texter om lust att lära som de fått i uppgift att skriva. Detta gjordes för att få 
en så vid ansats som möjligt, för att sedan kunna välja ut de delar som 
Sanderoth ansåg vara mest passande i sammanhanget.  
 
Sanderoth analyserade insamlad data genom att skriva porträtt av alla elever 
med hjälp av flödesskrivning, en teknik för att få fram det undermedvetna. 
För samtliga elever skrev hon svar på frågor som bidrog till ett resultat, 
exempelvis hur elevens lust att lära yttrar sig, eller vad som finns runt eleven 
som stödjer eller inte stödjer dennes lust att lära. Detta ledde till att typiska 
drag fördjupades och bildade en helhet. De flödeskrivna texterna bearbetade 
Sanderoth genom att föra en dubbellogg, för att tolka vad det hörda och sedda 
stod för i ur lust att lära-perspektiv.  
  
Kortfattat visade resultatet av Sanderoths fallstudie att möjligheter till att 
känna lust att lära gavs när eleverna fick uppleva rutin och kontinuitet, känna 
sig medansvariga, vara delaktiga, utmanas, vistas i en inspirerande 
arbetsmiljö, samarbete, att vara huvudpersoner, uppleva gemenskap, prova 
och testa, känna nyfikenhet och att känna stolthet. Något som däremot 
hindrade eller tog bort möjligheterna för lust att lära var att arbeta enligt 
order, att inte förstå, att vara underställd, att känna osäkerhet och 
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villrådighet, att vara i opposition, att erfara mekaniskt arbete, när läroboken 
används som styrmedel och när ens kunnighet inte uppmärksammas.   
 
I likhet med vår undersökning har Sanderoth (2002) undersökt lustfyllt 
lärande. Hon har också tagit tillvara på att utgå från elevernas verklighet, men 
dock undersökt en elevgrupp med högre ålder än vad vi har i vår 
undersökning.  
 
Szklarski (2011) har gjort en fenomenologisk undersökning med syfte att 
identifiera och beskriva essensen av elevers upplevelse av motivation i skolan. 
Szklarski menar att det gjorts många undersökningar med fokus på olika 
aspekter av motivation, men ingen där man tagit fram de väsentliga 
egenskaperna inom området, och menar att han därför blir den första att 
utforska området utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Detta har han gjort 
utifrån elevers perspektiv, genom att låta svenska elever i åldrarna 15 till 16 år 
skriva självrapporter som följts upp av diskussion och intervju genom 
fokusgrupper. I självrapporterna deltog 19 informanter, både flickor och 
pojkar. De ombads beskriva deras erfarenheter kring ämnet motivation 
utifrån en konkret situation. Tre olika fokusgrupper sattes samman, med sex 
informanter i varje grupp. Med denna metod ville Szklarski fördjupa och 
klargöra vissa teman och aspekter som kommit upp genom självrapporterna.  
 
Analysen av insamlad data utfördes i två faser. I den första fasen analyserade 
Szklarski självrapporterna för att preliminärt avgränsa fenomenets essens. 
Detta gjorde han genom att läsa igenom rapporterna, för att se om texterna 
handlade om det undersökta fenomenet. Det som inte hade någon betydande 
mening för undersökningen togs bort, och därefter delades meningarna upp i 
mindre enheter.  Dessa enheter gavs sedan mer precisa formuleringar, varpå 
de sattes samman till korta beskrivningar av fenomenet motivation. Tills sist 
skriver Szklarski att beskrivningarna jämfördes, för att hitta komponenter 
som var återkommande i beskrivningarna. De två mest återkommande 
komponenterna Szklarski fann, fördes samtal kring genom fokusgrupper, för 
att få en bekräftelse på vikten av de två komponenterna. 
 
Resultatet av Szklarskis fenomenologiska undersökning visar att essensen av 
upplevelsen att vara motiverad i skolan kan delas upp i två teman; intresse 
och progression. Han presenterar dessa teman, med hjälp av vad som sagts av 
informanterna. Informanterna uppger alltså att de behöver vara intresserade 
av ämnet för att känna motivation, men de måste även känna att de tar sig 
framåt i sin kunskapsutveckling. Studien visar att det viktigaste, ur elevernas 
perspektiv, för att bli motiverad är att ämnet tillhör ens intresse och 
förståelse, lärarens engagemang samt ha möjligheten att komma framåt, 
utvecklas och att avancera. 
 
Det som skiljer Szklarskis undersökning från vår är att han endast riktat in sig 
på att undersöka essensen av motivation. Han har använt sig av 
självrapporter och hans urvalsgrupp är betydligt äldre än vår, då 
respondenterna i Szklarskis undersökning är elever i åldrarna 15- 16 år.  
Bortsett från detta liknar Szklarskis undersökning vår både genom det 
forskningsperspektiv han intagit men även genom det sättet han analyserar 
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insamlad data på och i hur han presenterar sitt resultat. Vi har därför sett en 
bra förebild i Szklarski under arbetet med denna uppsats.  
 
Formosinho och Barros Araújo (2004) menar att vid forskning kring barn är 
barnen ofta subjekt eller objekt som ska undersökas i syfte att finna svar, men 
att det mer och mer tas hänsyn till dem i forskningssammanhang. Det finns 
alltså enligt författarna en växande medvetenhet om att kunskap om barn bör 
upprättas genom att lyssna till dem. De ska vara deltagare i sina 
lärandeprocesser och forskningen kring dem. Formosinho och Barros Araújo 
har gjort en undersökning som de menar ska bidra till denna medvetenhet. 
Undersökningen de har gjort har utgått från barnens perspektiv, utifrån flera 
syften. Det första är att ta reda på hur barn säger att de uppfattar att vuxna på 
förskolan ger respons på deras handlingar. Det andra är att se om barn har 
olika uppfattningar på olika förskolor och det tredje är att se om det hos 
barnen finns en vilja att delta i forskningsprocessen. De frågeställningar de 
har haft för att svara på dessa syften är: Vad händer när en pojke eller flicka 
missköter sig? Vad händer när en pojke eller flicka gör något bra? och vad 
händer när en pojke eller flicka hjälper något annat barn? För att ta reda på 
detta har Formosinho och Barros Araújo genomfört semistrukturerade 
intervjuer med 44 femåringar på två olika portugisiska förskolor. De två 
förskolorna skiljer sig åt i sättet att se på barn. I ena förskolan ses barnen som 
kompetenta och delaktiga. Undervisning sker genom diskussion, lek, 
experiment etcetera. Lärarens roll är att planera och strukturera 
lärandemiljön, observera och dokumentera processer, formulera frågor, 
lyssna och fördjupa sig i barnens intressen, planera utifrån barnens tidigare 
erfarenheter och så vidare. Den andra förskolan lutar åt ett lite mer föråldrat 
sätt att se på pedagogik, kunskap och undervisning. Här är det lärarstyrda 
aktiviteter som ligger i fokus och barnen ses som lite mer passiva. Lärarens 
roll är att överföra kunskap till barnen.  
 
Intervjuerna genomfördes av två personer utbildade att föra intervjuer, som 
inte hade någon särskild kunskap om syftena med studien eller om grupperna 
barnen tillhörde. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Transkriptionen analyserades för att hitta enheter som har en betydelse för 
resultatet, varpå dessa grupperades i kategorier.   
 
Resultatet av Formosinhos och Barros Araújos (2004) undersökning visade 
skillnader och likheter mellan förskolorna. I den första förskolan 
uppmuntrades barnen att hjälpa varandra, när de gjorde något fel påmindes 
de av de vuxna om vilka regler som de tillsammans kommit fram till. I den 
andra förskolan blev barnen inte uppmuntrade till att hjälpa varandra och när 
de gjorde något fel fick de istället någon sorts bestraffning. Likheterna som 
visades var att barnen på båda förskolorna hävdade att inte märkte någon 
uppmuntran från vuxna när de gjorde något snällt. Utifrån de svar som 
kommit ur detta menar Formosinho och Barros Araújo att svar kan ges på de 
syften de hade från början, alltså att ta reda på hur barn säger att de uppfattar 
att vuxna på förskolan ger respons på deras handlingar, att se om barn har 
olika uppfattningar på olika förskolor och att se om det hos barnen finns en 
vilja att delta i forskningsprocessen. Barnen kunde enligt författarna tydligt 
beskriva hur de uppfattade kommunikationen med de vuxna, såväl som de 
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ville delta. De fick också se, som tidigare skrivet, att barn har olika 
uppfattningar på olika förskolor. 
  
Formosinho och Barros Araújo (2004) har precis som vi i denna uppsats lagt 
vikten på att utforska barns perspektiv på ett specifikt område. De vill 
framhäva betydelsen av att barn ska få vara med att påverka och vara 
delaktiga i sitt eget lärande. De visade även genom sin undersökning att barn 
är villiga att delta i forskning kring sin egen situation. 
 
Pachtman och Wilson (2006) menar på att det finns betyg för att mäta 
effekten av olika metoder inom skolan och att det tas hänsyn till vad lärare 
tycker om det som händer omkring dem. I forskning kring klassrummet, 
läsrutiner och lässtrategier lyssnar man till skolledare, lärare och föräldrar. 
Mycket skrivs om vilka metoder som är bäst, men författarna anser att man 
sällan frågar de som direkt berörs av dessa metoder, det vill säga eleverna. 
Vad anser de vara det bästa för de själva i klassrummet? Av denna anledning 
har Pachtman och Wilson gjort en undersökning för att ta reda på elevernas 
åsikter om ett specifikt läsprogram som de tidigare fått gå igenom. 
Undersökningen är genomförd på 22 femteklassare, med frågeställningarna: 
Kan eleverna identifiera metoder som är användbara för att motivera sin 
läsning? Och om man frågar eleverna vilka delar av läsprogrammet som var 
bra för att motivera dem att läsa, kan de då välja ut speciella övningar och 
förklara varför de var bra?  
 
Läsprogrammet inkluderade fem olika punkter som skulle motivera eleverna 
till läsning. Den första punkten var närhet och tillgång till böcker. Läraren 
hade samlat ihop över 2000 böcker som eleverna hade möjlighet att välja 
mellan utifrån läsförmåga och textens svårighetsgrad. Läsprogrammets andra 
punkt var rutiner och procedurer, vilket innebar att mycket tid i klassrummet 
ägnades åt att välja och läsa böcker. Punkt nummer tre innehöll lässtrategier, 
såsom hur man väljer rätt bok utifrån titel och omslag, hur man ökar 
läshastigheten och hur man ökar förståelse genom att koppla till egna 
erfarenheter. Den fjärde punkten var individuella syften och detta gick ut på 
att eleverna uppmanades att dokumentera sina valda böcker och antal böcker 
de läst, för att känna sig framgångsrika i sin lästräning. Sista punkten i 
läsprogrammet var elevansvar och journalföring. Klassen läste tre 
gemensamma noveller, som de gav respons på i stor- och smågrupps-
diskussioner och i sina läsdagböcker. Utifrån detta läsprogram har alltså 
Pachtman och Wilson gjort en undersökning för att komma åt elevernas 
åsikter kring detta.   
 
Undersökningen bestod av 19 frågor som gick ut på att avgöra vilken metod 
eleverna ansåg bidrog mest till sin läsning, där de 18 första handlade om att 
kommentera betydelsen av specifika komponenter i läsprogrammet. Dessa 
frågor föll i läsprogrammets fem olika kategorier. Den sista frågan innebar att 
eleverna skulle välja ut de tre komponenterna de ansåg vara viktigast och 
förklara varför. Resultaten av undersökningen visade att en av de viktigaste 
komponenterna var att ha mycket böcker i klassrummet, för att eleverna 
lättare ska kunna hitta något de gillar. Att få välja sina egna böcker och att 
hålla räkningen på dessa var också enligt elevundersökningen en viktig del av 
läsningen, menar Pachtman och Wilson. Eleverna fick då själva kontrollera 
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sina resultat och se att de gjorde ett bra jobb. Författarna visar att resultaten 
kan ses i flera olika teman, där närhet till böcker var ett av de mest centrala. 
Även möjligheten att själv välja bok ansågs vara en viktig del av läsningen. 
Eleverna läser då för nöjes skull, till skillnad från om läraren skulle 
bestämma, då det skulle kännas mer påtvingat. De slutsatser som presenteras 
av Pachtman och Wilson presenterar är att elever har starka åsikter när det 
gäller läsning. Pachtman och Wilson vill frångå lärares åsikter, resultat och 
föräldrars synpunkter. De har istället, precis som vi, valt att lägga fokus på 
elevernas tankar och uppfattningar kring deras lärande. Ges eleverna en röst 
kring sitt eget lärande ökar deras motivation, menar författarna, och tillägger 
att eleverna själva vet vad som fungerar bäst för dem, vilket lärare, föräldrar 
och politiker bör ha i åtanke. De bör oftare låta eleverna komma till tals och 
uttrycka sina åsikter gällande deras lärande, anser Pachtman och Wilson. 
 
Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att begreppen lek och 
lärande tidigare varit två skilda begrepp, men genom tiden har lek blivit mer 
uppmärksammat och accepterat som ett sätt att lära. Pramling Samuelsson 
och Johansson har utforskat samspelet mellan lek och lärande i två 
situationer på förskolan. De har valt att fokusera på samspelet mellan lärare 
och barn i leken och uteslutit observationer av lärandet som sker i barnens 
egen lek, utan lärare.  
 
Författarna har undersökt detta genom att observera vardagsnära situationer 
på förskolan. 30 barn från hela Sverige ingick i undersökningen och 
observationerna spelades in på video. Två passande observationer valdes ut, 
där det lekfulla samspelet mellan barn och lärare observerats. Den ena 
situationen inträffade under så kallad fri lek. En lärare och tre barn samlades 
runt ett bord. Läraren hade planerat tillfället och startade en lek med 
leksaksdjur. Hen sjöng sånger om djuren, räknade djuren och lät barnen låta 
som djuren. Hen uppmuntrade barnen att sjunga med, att räkna och att vara 
involverade i leken. Leken vänder när det kommer in ytterligare två barn och 
frågar om de får vara med. Ett av barnen säger helt oväntat att en ko är dum. 
Läraren leker med och frågar vidare om alla kossor är dumma. Barnet 
berättar att alla kossor är dumma för att dem gått i lera utan stövlar. Läraren 
samspelar med barnet och samtalar vidare om att barnet har rätt, det är bäst 
att ha stövlar när det är lerigt ute. 
 
Läraren stöter på flera utmaningar i denna lek. Dels utmanas hen till att 
involvera och försöka få alla barnen intresserade av leken. Ett av barnen har 
en fysisk funktionsnedsättning vilket läraren tagit hänsyn till när hen planerat 
leken och platsen att utföra leken på. Dessutom utmanas läraren att följa 
vändningen i leken och släppa in barnens individuella upplevelser, så att alla 
blir medspelare i leken. Lärandet i leken ses genom att barnen får räkna, låta 
som djuren och sjunga sånger. Det förekommer knappt något samspel barnen 
emellan, men barnen övar sitt sociala samspel med läraren. Leken är 
utformad för att vara en lärandesituation 
 
Den andra observationen som valdes ut i studien var en måltid. Under 
måltiden upptäcker en pojke solens reflektion i taket och tycker att det liknar 
en giraff. Läraren uppmärksammar detta och involverar resten av barnen i 
leken genom att berätta vad pojken ser. Pojkens nyfikenhet och upptäckt 
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utnyttjas för att skapa kommunikation och öva socialt samspel vid måltiden. 
Läraren ger positiv uppmuntran på pojkens fantasi och att han gett något 
mening. Läraren utmanades till att upptäcka och förstå leken och utifrån 
detta fånga lärandet. Leken var inte planerad sedan tidigare och lärandet 
fångades utifrån den spontana leken. Pojken får behålla sin lek, men de andra 
barnen manas att samspela med pojken, och ta efter hans exempel. 
 
Resultatet av observationerna visar att även om de två observations-
situationerna skiljer sig åt, fanns lek och lärande i de båda. I situationen där 
Pramling Samuelsson och Johansson observerat en måltid, gick leken ut på 
att följa barnet, medan det vid det första tillfället blev lärarens uppdrag och 
utmaning att styra leken med fokus på barnens intresse för att involvera dem 
och för att väcka deras lust att lära. Studien lyfter fram betydelsen av lärarens 
roll för utvecklingen av lek och lärande. Vikten av uppmuntran, imitation, 
glädje, kreativitet, att skapa mening, kommunikation och barnens möjlighet 
att kontrollera och skapa mål genomsyrar båda observationssituationerna. 
 
Av den anledningen att vi anser att begreppen lust och lek kan höra ihop och 
ha samma betydelse, väljer vi att ha med denna artikel där man tittar på 
sambandet mellan lek och lärande och lärande och lek för att se hur Pramling 
Samuelsson och Johansson har undersökt detta. 

2.2 Traditioner och institutioner 
Dahlberg och Lenz Taguchi (2009) menar att det enligt genomförda 
undersökningar av utbildning är tydligt att hur man ser på barnet i förskola 
och skola är en produkt av den rådande tidens sociala förhållanden och 
kultur, samt tolkningen och användningen av kunskapen om människan. 
Skola och förskola är en samhällelig institution som styrs av många krafter, 
såsom skollagar och läroplaner, men den starkaste och mest svårföränderliga 
kraften är enligt Dahlberg och Lenz Taguchi traditionen. Alla samhälleliga 
institutioner menar författarna uppkommer ur ett behov från samhället, med 
syftet att utföra en uppgift. De som verkar inom institutionen utvecklar med 
tiden specifika sätt att tänka och förstå saker. Dessa sätt blir självklara, 
medan andra sätt slås bort. Man skapar tillsammans en institutionell 
tradition, där beteendet ofta är rutinhandlingar och därför mycket 
svårpåverkade. Dahlberg och Lenz Taguchi sammanfattar det som att 
handlandet i förskolans eller skolans praktik blir en vanehandling eller rutin 
som lagrar sig i kroppen och skapar en identitet, en tillhörighet och en 
trygghet. Förändringar som innebär en särskilt stor konflikt med 
institutionens identitet, det vill säga de traditioner som råder, har därför små 
möjligheter att lyckas.  
 
Dahlberg och Lenz Taguchi (2009) menar att det finns två sätt att se på barn; 
barnet som natur och barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. Synen 
på barnet som natur finns företrädd i förskolan, medan synen på barnet som 
kultur- och kunskapsåterskapare finns i skolan. Författarna anser att dessa 
två sätt att se på barn påverkar verksamhetens innehåll och arbetsformer och 
därav synen på barns lärande och skapande av kunskap.  
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2.2.1 Barnet som natur  
Dahlberg och Lenz Taguchi beskriver att förskolans idé om att lek och 
skapandeverksamhet utvecklar självständiga och fria människor, funnits 
mycket länge och finns med än idag som en viktig grund för den pedagogiska 
praktiken i förskolan. När barn fritt får uttrycka sina tankar och känslor 
uttrycker de sin personlighet. Författarna menar att tanken med barnet som 
natur är att allt finns i barnet och måste få bearbetas, uttryckas och utvecklas, 
vilket gett uttryck i en inriktning mot skapandeverksamheten med fokus på 
att bearbeta det känslomässiga. 
 
Förskolan utgår enligt Dahlberg och Lenz Taguchi ifrån ett helhetstänk för att 
förmedla helhetsförståelse för omvärlden och för att få syn på och förstå 
sammanhang. Det handlar om ett här-och-nu-tänk, det vill säga det ska vara 
roligt för stunden. Man utgår från något som ligger barnen nära, vilket kan 
väcka intresse och lust, och jobbar sedan med detta med hjälp av sagor, 
sånger och andra material. 

2.2.2 Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare 
Dahlberg och Lenz Taguchi hävdar att svenska skolan, precis som svenska 
förskolan, är tämligen barnkoncentrerad genom att man strävar efter social 
fostran och en intellektuell utveckling och träning. Till skillnad från förskolan, 
där barnen själva i stor utsträckning får bestämma innehåll och 
uttrycksformer själva, har skolans ämnen till stor del delats in och beslutats 
av andra än barnen själva. Vad läroplanen präglas av menar Dahlberg och 
Lenz Taguchi är återskapandet av den kultur och den kunskap som anses 
viktig för att samhällets produktion ska utvecklas och fungera, vilket innebär 
att man arbetar framtidsinriktat, till skillnad från det här-och-nu-tänk man 
har i förskolan.  
 
Att arbeta ämnescentrerat som man gör i skolan innebär att, vad man ska 
göra och hur man ska göra detta, blir tydligare, liksom att det blir mer tydligt 
vad som är rätt och fel. Lärarens roll i klassrummet är att strukturera 
innehåll, aktiviteter och situationer i klassrummet och har det största 
talutrymmet. Elevernas roll är att svara på lärarens frågor, vara passiva och 
göra vad som förväntas av dem. Detta sätt att arbeta menar författarna visar 
på en kunskapssyn som innebär att läraren besitter en kunskap som ska 
överföras till eleverna och eleverna förväntas kunna återsända kunskapen till 
läraren så identisk som möjligt. 
 
Tidsramarna är något som Dahlberg och Lenz Taguchi tar upp som ett 
problem i både förskola och skola. I skolan har man en tidsfaktor som strängt 
styr uppdelningen av ämnen och raster, vilket kan leda till att läraren många 
gånger på grund av tidsbrist tvingar fram svar från eleverna genom att lotsa 
dem mot svaren. Det kan exempelvis vara att bryta ner problemet i mindre 
frågor så att de blir lättare för eleverna att svara på. I förskolan visar sig 
tidsbristen genom att avbryta leken eller andra aktiviteter för att det är tid för 
något annat, exempelvis lunch, andra schemalagda aktiviteter eller att det är 
dags att gå ut. Författarna menar att även om förskolan ska genomsyras av att 
vara en plats för fri lek och naturliga barn, så ska barnen även tränas i att 
klara av vuxenstyrda aktiviteter och olika kontrollerade gruppaktiviteter.  
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Det Dahlberg och Lenz Taguchi presenterar har vi valt att redovisa med tanke 
på vårt syfte att ta reda på hur traditioner och institutioner formar barn och 
elevers möjlighetsvillkor. Senare i resultat- och analysdelen diskuterar vi de 
resultat studien bidragit till i förhållande till detta.   

2.3 Sammanfattning 
Tidigare forskning har gjorts kring lustfyllt lärande, både som begrepp och 
hur detta kan se ut i verksamheter. Det har forskats kring hur lust att lära tar 
sig i uttryck i skolan, studier har gjorts där forskare undersökt begreppet 
motivation, det har forskats kring hur barn är villiga att delta i forskning 
kring de själva och studier har genomförts där det har låtits elever själva 
utvärdera metoder kring deras egen läsning. Detta har gjorts genom en rad 
olika undersökningsmetoder, såsom observationer, intervjuer och enkäter.  
 
Vi har dock inte funnit undersökningar som till fullo stämmer överens med 
vårt syfte, alltså som utforskar och beskriver det essentiella i barn och elevers 
uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande, för att sedan 
vidare jämföra dessa uppfattningar och förstå hur traditioner och 
institutioner formar barn och elevers möjlighetsvillkor och vi anser därför att 
denna undersökning kommer att bidra till en mer vidsträckt kännedom om 
lusten att lära ur barns perspektiv.   
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3. Metod 
Forskningsmetoden för denna studie är fenomenologiskt inspirerad. 
Denscombe (2011) menar att fenomenologi är användbart då man i en 
undersökning vill betona subjektivitet, beskrivningar, tolkningar och 
medverkan genom uppfattningar eller åsikter, känslor, attityder och 
övertygelser. Denscombe beskriver att ett fenomen är något som behöver 
förklaras, en mänsklig erfarenhet som inte analyserats och teoretiserats. 
Målet med fenomenologin är inte att abstrahera, kvantifiera eller 
kategorisera, utan att få en bild av hur fenomenet upplevs av människor.  
 
Bjurwill (1995) förklarar att fenomenologin på ett filosofiskt vis vill hitta fram 
till saken genom att se igenom skenet. Man betraktar ett visst objekt, ett 
fenomen, och forskaren ska utan förutfattade meningar komma till en verklig 
insikt om fenomenet och se de egenskaper som gör fenomenet till just vad det 
är. Bjurwill menar att fenomenologi handlar om en vilja att komma åt det 
verkliga, konkreta och naturliga i fenomenet, genom att avgränsa dess 
beståndsdelar. Att göra detta kräver enligt Szklarski (2009) 
förutsättningslöshet, genom epoché och horisontalisering. Med epoché 
menas att inga referensramar får användas vid analysen. Forskaren får alltså 
inte gå in och ta något för givet eller förutsätta något. Horisontalisering 
innebär att man inte får värdera vad i en upplevelse som är mer eller mindre 
väsentligt. Det vi ska göra är att försöka finna det som är oföränderligt i 
upplevelsen, finna gemensamma nämnare. Det är dessa gemensamma 
nämnare som utgör fenomenets essens.  
 
Precis som med allt annat finns det fördelar och nackdelar med 
fenomenologin som forskningsmetod. Denscombe (2011) menar att några 
nackdelar med fenomenologi är att fenomenologin som tillvägagångssätt 
betonar beskrivning, snarare än analys. Detta kan ge kritiker anledning att 
beskylla metoden för att bara leverera beskrivningar, vilket inte behöver vara 
befogat i synnerhet inte när forskare som använder fenomenologin som 
metod, vidareutvecklar förklaringar grundade på deskriptivt material. 
Denscombe menar också att de som inte delar fenomenologins positiva 
inställning till betoningen på subjektivitet, beskrivning och tolkning, kan 
kritisera detta för att vara motsatsen till vetenskapens särskilt betonande av 
objektivitet, analys och mätning. Denscombe ger även exempel på fördelar 
med fenomenologin. Han menar att fenomenologin kan vara till stor hjälp för 
att handskas med komplexiteten av den sociala världen i 
forskningssammanhang. Han menar också att det är en fördel att det finns en 
inbyggd respekt för människor i den fenomenologiska infallsvinkeln, eftersom 
det är en humanistisk forskningsmetod och att metoden passar bra även för 
småskaliga forskningsprojekt.   
 
Enligt Bjurwill (1995) tycks fenomenologin sträva efter att bevara allting inom 
det logiska tänkandets ramar. Detta kan ses som ett hinder då mycket i det 
praktiska livet handlar om det vi varken kan se eller höra. Bjurwill hävdar att 
mycket av det som sker i det praktiska livet är ologiskt och osynligt, och att 
världen inte är så genomskinlig som fenomenologin vill få den att verka. 
Bjurwill menar att det både finns förutsättningar för och fortsättningar på det 
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vi åskådar, han menar att det anträffas en innebörd både bakom och framför 
det som syns just nu.  
 
Syftet med fenomenologi som metod är enligt Szklarski (2009) att få fram 
essensen, de i vårt fall väsentliga komponenterna av företeelsen lustfyllt 
lärande. Szklarski beskriver essens som något som är oföränderligt och kan 
ses som fenomenets kärna, tas essenserna från ett fenomen bort är det inte 
längre samma fenomen. Författaren anser att denna forskningsmetod är 
användbar när forskaren eftersträvar att ha ett empiriskt material som 
utgångspunkt, istället för en teori. 
 
Vår studie genomsyras av begreppet och fenomenet lustfyllt lärande. Strävan 
med den fenomenologiska forskningsmetoden är enligt Szklarski att besvara 
ett specifikt kunskapsintresse. I vårt fall var kunskapsobjektet som skulle 
studeras alltså fenomenet lustfyllt lärande, genom att hitta fenomenets få 
väsentliga beståndsdelar, essensen av lustfyllt lärande. Genom att 
förutsättningslöst titta på de olika uppfattningarna kring lustfyllt lärande och 
hitta gemensamma nämnare, har vi kunnat avgränsa de föränderliga 
beståndsdelarna och nått fram till kärnan av fenomenet lustfyllt lärande.  
 
Eftersom våra två första forskningsfrågor handlar om att ta reda på hur 
förskolebarn och skolbarn uppfattar att lärandet blir lustfyllt och en del av 
studiens syfte är att utforska och beskriva det essentiella i barn och elevers 
uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande, ansåg vi att denna 
metodansats var lämplig att använda. 
 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Eftersom vårt syfte med studien var att utforska och beskriva det essentiella i 
barn och elevers uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande, 
och att vi ville försöka förstå hur traditioner och institutioner formar barn och 
elevers möjlighetsvillkor valde vi fokusgrupper som datainsamlingsmetod. 
Fokusgrupper är en form av gruppintervju där fem till sex personer deltar 
samtidigt, och forskaren fungerar som en slags moderator, som fördelar 
frågor eller diskussionspunkter mellan respondenterna. Denscombe (2011) 
menar att intervjuformen är lämplig i forskarsammanhang då man vill få 
insikt i respondenternas ståndpunkter, uppfattningar och erfarenheter. 
Anledningen till att vi valt fokusgrupper istället för enskild intervju är för att 
vi vill skapa ett klimat där respondenterna känner sig trygga att öppna upp sig 
och där det känns pålitligt att dela med sig av sina tankar och uppfattningar. 
Genom att använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod anser Wibeck 
(2010) att det finns en större möjlighet att alla vågar komma till tals. Mindre 
blyga personer kan skapa ett klimat där den som är tystlåten känner att det 
känns bra att ta plats och tala. Enligt författaren har datainsamling genom 
fokusgrupper med barn utförts med lyckats resultat. Hon menar att barn 
känner sig mer komfortabla när de tillsammans är fler än forskarna. 
Dessutom kan deltagarna unisont diskutera fram och utveckla sina 
tankegångar. Wibeck (2010) menar att det är en typ av gruppintervju som 
passar bra att använda då forskaren genom gruppdiskussioner vill undersöka 
bland annat attityder, tankar och uppfattningar kring ett ämne. Därför ansåg 
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vi att denna datainsamlingsmetod passade bra för denna studie, då syftet var 
att ta reda på barn och elevers uppfattningar. 
 
Inom fokusgrupperna har intervjuerna varit utformade som ostrukturerade 
och semistrukturerade. När fenomenologi används som forskningsmetod är 
det viktigt att använda sig av antingen ostrukturerade eller semistrukturerade 
intervjuer enligt Szklarski (2009). Stukát (2005) menar att den 
ostrukturerade intervjuformen ger respondenten mer spelrum för att förklara 
och analysera sina idéer. Han menar också att den ostrukturerade 
intervjuformen ger respondenten möjlighet att förklara mer detaljerat de 
ämnen som intervjuaren tar upp. Skillnaden mellan ostrukturerade intervjuer 
och semistrukturerade intervjuer är enligt Denscombe (2011) otydlig. Enligt 
honom är ofta en intervju varken den ena eller den andra, utan har några 
kännetecken av båda intervjuformerna. I båda intervjuformerna ges det stort 
samtalsutrymme åt respondenten. Möjligtvis är den ostrukturerade 
intervjuformen mer okontrollerad, trots att det nästan är omöjligt att överge 
en planering helt i en intervju. Detta menar Denscombe är vad som gör det 
svårt att särskilja den semistrukturerade intervjun från den ostrukturerade 
intervjun.  

3.2 Urval 
Eftersom ett av våra syften var att försöka förstå hur traditioner och 
institutioner formar barn och elevers möjlighetsvillkor var det viktigt att barn 
var representerade från både förskola och skol har vi valt vår 
undersökningsgrupp utifrån ett strategiskt urval. Detta löste vi genom ett 
bekvämlighetsurval, vilket, enligt Stukát (2005), menas vara att man väljer 
något som är lätt att få tag på, vilket var skolor vi tidigare samarbetat med. 
Intervjuerna är utförda på en skola och en förskola i mellersta Sverige. Skolan 
och förskolan ligger i samma stad, men har förutom det ingen koppling till 
varandra. På skolan bestod fokusgrupperna av elever i år ett och 
fokusgrupperna på förskolan bestod av barn i åldern fyra till fem år. Vi valde 
att samla in så mycket material att vi kände att vi nått teoretisk mättnad, 
vilket blev totalt fem intervjuer, tre med förskolebarn och två med skolbarn. 
 
Då Wibeck (2010) anser att fokusgrupper ska genomföras med fem till sex 
respondenter för att få ett bra resultat, var vårt mål att sträva efter detta. 
Utifrån missivbreven visste vi hur många barn som fick delta i 
undersökningen och när grupperna skulle sättas samman var det detta som 
styrde, tillsammans med vilka av dessa barn som var närvarande. I förskolan 
genomfördes fokusgrupper med både fem och sex respondenter och i de två 
fokusgrupper genomförda i skolan deltog fem respondenter per fokusgrupp. 
 
Vid transkriptionen av det inspelade intervjumaterialet har vi utgått från vad 
Wibeck (2010) presenterar om olika transkriptionsnivåer. Hon menar att det 
finns tre olika nivåer att välja mellan då ett material ska transkriberas, där 
nivå ett är den mest detaljerade nivån, vilken kräver att bland annat tvekljud, 
talhastighet, betonade ord och talstyrka markeras. Nivå två innebär även den 
en noggrannhet i form av omtagningar, felstarter och alla identifierbara ord. 
Här fångas även talspråket och de flesta ord skrivs ut som de sägs, exempelvis 
jobba istället för jobbade och pauser markeras ut med antalet sekunder. På 
nivå tre har oavslutade meningar, tvekljud och omtagningar tagits bort och 
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skriftspråket används till störst del. Syftet med att transkribera enligt nivå tre 
är enligt Wibeck att få fram det huvudsakliga innehållet i det som sägs. Det 
syfte vi hade med intervjun och den efterföljande transkriptionen och 
analysen var att urskilja den upplevda essensen av lustfyllt lärande, vilket vi 
ansåg att vi kunde nå genom att förhålla oss till det Wibeck beskriver som 
transkriptionsnivå tre. Genom att transkribera enligt nivå tre skrev vi fram 
vad informanterna berättade, men uteslöt det vi fann irrelevant för studiens 
syfte, såsom tvekningar, skratt, tillrättavisningar och pauser. Slutligen skriver 
Wibeck (2010) att moderatorn själv bör transkribera för bästa resultat, då 
denne kan koppla röster till ansikte vilket förenklar transkriberingen. Detta 
tog vi till oss av och valde att transkribera den inspelning vi själva gjort, för att 
sedan lyssna på varandras för att få kännedom om alla intervjuer.  

3.3 Tillvägagångssätt 
Kvale (1997) anser att det finns nio typer av intervjufrågor som kan vara 
användbara i den halvstrukturerade intervjuformen. Vi har tagit del av dessa 
typer av frågor när vi utformat våra intervjufrågor (Bilaga B). De nio typerna 
är enligt Kvale: inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, 
specificerande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor, 
tystnad och tolkande frågor.  Det handlar om att börja med att ställa frågor 
som är breda och öppna för att sedan, för varje steg, smalna in mot det 
specifika ämnet. Detta för att respondenterna först ska få möjlighet att 
uttrycka vad de anser vara de viktigaste dimensionerna hos de undersökta 
fenomenen. För att därefter styra och följa upp intervjun efter dessa 
dimensioner. 
 
Intervjuerna på förskolan genomfördes i en grupp med barn i åldern fyra till 
fem år. En av oss deltog som moderator. Tre gruppintervjuer utfördes med 
fem till sex barn i varje grupp. De två första intervjuerna introducerades med 
att moderatorn läste en bok som handlade om en dag på en förskola. Detta 
gjordes för att leda samtalet in på ämnet, men barnen hade svårigheter med 
att koppla ihop berättelsen med sina egna upplevelser. Efter två 
intervjutillfällen kändes det som om det var möjligt att utvinna mer 
uttömmande svar genom att använda ett mer konkret material. Till den tredje 
intervjun valde därför moderatorn, efter utvärdering och reflektion, att starta 
intervjun med ett samtal kring fotografier från förskolans verksamhet, och 
själva intervjun utfördes sedan med hjälp av dessa bilder som inspiration för 
barnen. Bilderna speglade alla olika aktiviteter som fanns på förskolan, 
exempelvis skogsaktivitet, samling, projektarbete och olika pysselsituationer. 
Bilderna låg på golvet i mitten av den ring som respondenterna och 
moderatorn utgjorde. Intervjuerna genomfördes i ett rum där barnen i 
vanliga fall har samling. I rummet fanns inga bord eller stolar och golvet var 
täckt av en stor matta. Moderatorn ställde en fråga i taget till barnen, som i 
tur och ordning fick svara. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
ljudupptagning och höll på i cirka 15 minuter.  
  
Under de två intervjuer som genomfördes i skolan var en av oss 
moderator.  Moderatorn och respondenterna var placerade runt ett 
rektangulärt bord, där moderatorn satt längs ena kortsidan och 
respondenterna var slumpvis placerade runt om bordet. Bordet var placerat i 
ett delvis avskilt grupprum med en öppning ut mot korridoren. Båda 
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intervjuerna startades med ett samtal kring intervjuer, vad det är för något 
och om respondenterna har tidigare erfarenheter kring detta. Därefter 
diskuterades om hur just denna intervju skulle gå till och vilka regler som 
gällde. Intervjun öppnades med en första fråga och en av respondenterna fick 
ordet. För att skapa en tydlighet i vem som hade ordet skickades en penna 
runt bland respondenterna. Den som pennan var hos, var den som hade 
ordet. När aktuell respondent svarat färdigt gick pennan, och därmed ordet, 
vidare till nästa respondent som var placerad till vänster. Respondenterna 
fick turas om att vara den första att svara på frågorna vid båda 
intervjutillfällena. När ungefär hälften av de planerade frågorna var 
bearbetade under första intervjun, märktes en trötthet hos respondenterna. 
Svaren blev kortare och respondenterna verkade ha tappat fokus. Under 
intervju två gjordes därför en kortare paus när halva tiden gått. Vissa av 
frågorna fick under båda intervjuerna mer fokus än andra, beroende på hur 
mycket respondenterna hade att berätta. Varje intervjugrupp bestod av fem 
respondenter i åldern sex till sju år. Intervjuerna tog 20-30 minuter. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Den analysmetod som använts för insamlad och transkriberad data är 
kvalitativ, fenomenologisk analys av empiriska data. Szklarski (2009) skriver 
om Giorgis fenomenologiska analysmetod som med fördel kan användas om 
studien i fråga innefattar färre än 50 respondenter. Denna analysmetod delas 
upp i fem steg. Det första steget är bestämning av helhetsbetydelsen. Var och 
en av respondenterna tilldelas ett identitetstecken i form av en bokstav, i 
denna studie A-K. Först tas det bort som inte är begripligt för studiens syfte 
och som inte har fokus på det studerade fenomenet. Ett exempel på detta från 
vår insamlade data kan vara en sekvens hämtad ur en av intervjuerna när en 
respondent diskuterar hur en bra lärare ska vara.  
 

G: Att man ska vara mittemellan hård, och sen ska hon höja rösten om man inte 
lyssnar och är klantig, eller beter sig svårt eller dumt. Typ som när M rör mig när 
jag ritar, då kan fröken säga åt en. Sen att man är rar och snäll och man gillar 
barn. 

 
Detta ansåg vi i efterhand inte ha någon betydelse för studiens syfte, då detta 
var att utforska och beskriva det essentiella i barn och elevers uppfattningar 
av att känna motivation och lust till lärande, och att försöka förstå hur 
traditioner och institutioner formar barn och elevers möjlighetsvillkor. 
 
Nästa steg är avgränsning av meningsbärande enheter.  Här bryts insamlad 
data ner i mindre delar, för att hitta olika synteser som alla har en egen 
betydelse för studiens fenomen. Det kan vara enstaka ord, fraser eller 
meningssekvenser, som alla ska säga något nytt om fenomenet. Här får alla 
enheter ett nummer efter identitetstecknet, exempelvis A1, och utsagorna 
omvandlas från första- till tredjeperson, vilket markeras i fet stil. 
 
Indelning:  
 

K1: M jag tycker om när man har en lyckodag! K2: Typ som när man fyller år, K3: 
och när man får tacos på skolan, K4: och man ska sova över, K5: och sen får man 
leka med leksaker. K6: När man får leka hur länge man vill ute. K7: När vi kollar på 
film K8: och pysslar. K9: När vi gjorde planeterna.  
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Sammanställning: 
 
K1: K tycker om när hon har en lyckodag!  
K2: Typ som när hon fyller år,  
K3: och när hon får tacos på skolan,  
K4: och hon ska sova över,  
K5: och sen får hon leka med leksaker.  
K6: När hon får leka hur länge hon vill ute.  
K7: När K kollar på film  
K8: och pysslar.  
K9: När K gjorde planeterna.  
 
Steg tre är transformering av vardagliga beskrivningar. Vid detta steg 
analyseras och tolkas enheterna som hittats i steg två. Uttrycken identifieras 
och vardagliga beskrivningar ges mer exakta formuleringar och begrepp, för 
att komprimera innehållet. Meningsenheten K1 har tolkats och formulerats på 
detta sätt:  
 

K1: K tycker om speciella dagar. 
 
Steg fyra är framställning av fenomenets situerade struktur och detta 
innebär ännu en komprimering av empirisk data. Möjliga oväsentliga utsagor 
och upprepningar utesluts och meningsenheter med likartad innebörd 
sammanfogas. Här har vi till exempel uteslutit meningsenheterna K2: ”Typ 
som när hon fyller år” och K9: ”När K gjorde planeterna”, då vi ansåg att 
dessa är upprepningar eller har likartad innebörd av K1: ”K tycker om när 
hon har en lyckodag” och K8: ”och pysslar”. 
 
Steg fem är framställning av fenomenets generella struktur. Här 
struktureras meningsenheternas gemensamma nämnare i centrala teman och 
invarianta teman separeras från teman som varierar. De varierande temana 
är oväsentliga. För att få fram de mest väsentliga temana valde vi att behålla 
de kategorier innehållande fyra eller fler meningsenheter med gemensamma 
nämnare. De kvarvarande kategorierna bildade studiens teman. Här har vi till 
exempel låtit meningsenheter som pyssla, måla, rita och liknande, 
tillsammans bilda ett tema kallat Skapa.  
 
Fortsättningsvis presenterar vi vårt resultat i resultat- och analysavsnittet, där 
vi först på en beskrivande och sedan en analyserande nivå besvarat 
forskningsfråga ett till tre. Vidare har vi under diskussionsavsnittet tolkande 
behandlat och besvarat forskningsfråga fyra. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Stukát (2005) menar att en risk med gruppintervju kan vara att 
respondenterna påverkar varandra i sina svar och att åsikterna blir 
majoritetens, men egentligen inget någon av respondenterna egentligen 
tycker. Det kan också bli så att respondenterna väljer att inte berätta en del 
saker som kanske skulle ha sagts om inte resten av gruppen var där. Wibeck 
(2010) menar däremot att fördelen med fokusgrupper är just att deltagarna 
kan välja på vilket plan de vill lägga samtalet, generellt eller personligt. Hon 
berättar om att metoden många gånger underlättat för deltagarna att dela 
med sig av sådant som kan vara känsligt, då de själva i gruppen uppmanar 
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varandra att öppna sig, till skillnad från i en enskild intervju, då forskaren för 
detta. En nackdel med fokusgruppsintervjuer menar Wibeck kan vara att 
irritation och dålig stämning inom gruppen kan ske.  
 
Wibeck (2010) påstår att var man väljer att genomföra intervjun är av vikt för 
reliabiliteten. Resultatet blir oftast bättre om fokusgruppssessionen sker i ett 
mindre rum då det finns forskning som visar att diskussionen i gruppen blir 
mer intensiv. Saker som kan distrahera respondenterna kan vara om rummet 
är fullt av dekorationer eller om man är på en plats som känns främmande. 
Hur deltagarna sitter kan också vara avgörande för resultatet. Uppfattning om 
grad av deltagande, ledarskapsbeteende, rang och samspel kan påverkas av 
hur deltagarna är placerade i rummet. De som väljer att sitta mer centralt i 
gruppen är ofta personer som är mer ledande, menar Wibeck. Hon menar 
också att ett runt bort är betydelsefullt för att alla deltagare ska sitta mitt 
emot varandra, då det har visat sig att personer som sitter mitt emot varandra 
kommunicerar mer än om de sitter bredvid varandra.  
 
Den unga åldern som barnen i studien innehar kan innebära att en del 
faktorer kan ha påverkat trovärdigheten. Barnen lever i nuet och mycket att 
svaren som vi fick i intervjuerna handlar om sådant som är kopplat till 
barnens verklighet i nutid, exempelvis vad barnen gjorde på samlingen eller 
lektionen under dagen som intervjun utfördes. Stukát (2005) menar att svar 
kan vara medvetet eller omedvetet sanna. Hur sanningsenligt barnen svarat 
på intervjufrågorna är också en faktor som spelar in på tillförlitligheten. Det 
finns risk för att barnen har besvarat vissa frågor för att vara moderatorn till 
lags eller har svarat utifrån vad de tror att moderatorn förväntar sig som svar. 
Vi har dock förutsatt att den respons vi fått är sann, men det är något som vi 
inte kan bevisa. Studiens tillvägagångssätt har beskrivits noggrant och 
intervjufrågorna har bifogats (Bilaga B), vilket för med sig att andra forskare 
kan genomföra studier som liknar denna. 
  
Studiens tillförlitlighet kan ha påverkats, dels av att respondenter kan ha 
påverkats av yttre störningar, samt att de kan ha feltolkat frågorna menar 
Stukát (2005). Eftersom vi gjort intervjuer med barn, så har det varit 
betydelsefullt att konkretisera språket, vilket gjort att vi har varit tvungna att 
lägga in våra tolkningar av vissa begrepp. Detta kan ha påverkat svaren vi fått 
från respondenterna. Vidare ska nämnas att om studien skulle genomföras 
igen skulle man inte kunna garantera samma resultat eftersom att barnen 
utvecklas och ständigt influeras. 
  
Att vi är oerfarna intervjuare spelar in på intervjuernas kvalité.  Vi har därför 
tagit hänsyn till andras erfarenheter och försökt utföra intervjuerna efter vad 
Stukát (2005), Wibeck (2010), Szklarski (2009), Kvale (1997) och Denscombe 
(2011) pekar på som viktigt för att genomföra intervjuer. Men vår oerfarenhet 
kvarstår och kan ses som en faktor som kan ha påverkat studiens trovärdighet 
negativt. 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Som forskare har man vissa etiska principer att förhålla sig till, som berör 
frågor om att ta hänsyn till och skydda respondenter och andra deltagare som 
berörs av forskningen.  Till dessa fyra principer hör enligt Vetenskapsrådet 
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(u.å.) informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet och dessa har vi tagit hänsyn till i vår undersökning.   
 
Informationskravet innebär att deltagare ska informeras om undersökningen 
och vad deras uppgift är. De ska få veta syftet med undersökningen och 
informeras om att det är frivilligt att medverka och att de har rätt att avbryta 
sitt deltagande om de vill. Vi har informerat barn och elever om att vi var där 
för att genomföra en uppgift vi fått från skolan och att vi behövde deras hjälp. 
Vi berättade också att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta när 
helst de ville. Deltagarnas vårdnadshavare har även de informerats om detta.  
 
Samtyckeskravet innebär att undersökningens deltagare ska ge sitt samtycke 
innan de är med i undersökningen. Det ska vara upp till var och en om de vill 
delta, och då respondenterna är under 15 år ska även deras vårdnadshavare 
informeras och ge deras samtycke. Detta har de fått göra genom ett 
missivbrev som vi i förväg skickade ut, där de fick information om 
undersökningen och kunde ta ställning till om deras barn fick delta eller ej 
(Bilaga A).   
 
Konfidentialitetskravet handlar om att medverkandes namn och namn på 
den verksamhet där undersökningen utförs inte ska nämnas, om inte alla 
medverkande gett tillstånd om detta. Detta krav uppfyllde vi genom att inte 
namnge varken deltagarna i rapporten eller verksamheten undersökningen 
utförts på. Inspelat material har endast använts till att transkribera 
intervjuerna, och det transkriberade materialet har endast använts som 
underlag i denna uppsats.  
 
Nyttjandekravet innebär att information och resultat som kommer fram av 
undersökningen inte får användas i andra syften än denna forsknings 
ändamål. Resultaten från denna studie har endast använts i examensarbetet 
och redovisningen av detta. 
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4. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi fått fram från denna 
studie, alltså essensen i barn och elevers uppfattningar av lustfyllt lärande. De 
kommer att presenteras genom att vi redovisar och förklarar kring de 
genomförda intervjuerna och de teman vi funnit, och kompletterar dessa med 
exempel från intervjuer. Vi kommer genom detta att besvara forskningsfråga 
ett och två. För tydlighetens skull väljer vi att skilja på resultaten under 
rubrikerna förskola och skola, för att sedan under egen rubrik presentera de 
likheter och skillnader vi anser uppträder mellan de olika institutionerna, och 
därmed besvara forskningsfråga tre.  

4.1 Hur uppfattar förskolebarn att lärandet blir lustfyllt? 
Under denna rubrik besvaras forskningsfråga ett. Vi har valt att först bemöta 
resultatet på en beskrivande nivå och därefter på en analyserande nivå. 

4.1.1 Beskrivning  
Utifrån respondenternas svar från den första frågan som ställs i den första 
intervjun på förskolan finns det inte mycket att utvinna. De flesta av barnen 
rycker på axlarna, skakar på huvudet och svarar kortfattat. På första frågan, 
där moderatorn ber respondenterna berätta om någon gång då det hände 
något riktigt roligt på förskolan, svarar de såhär: 
 
A. Jag vet inte. 
B. Skakar på huvudet. 
C. Skakar på huvudet. 
D. Nej. 
E. Nähä. 
F. Näe. 
 
Många av respondenterna fortsätter att ge liknande svar, men vissa 
meningsbärande enheter finns att urskilja ur den första intervjun på 
förskolan. När moderatorn ber respondenterna att berätta om något de lärt 
sig på förskolan ser svaren ut som nedan. 
 
B. Rita.  
C. Måla en lastbil. Hur kände du när du lärde dig det? Jätteroligt.  
F. Att pärla.  
 
Det är ett trevande samtal under första intervjun som aldrig riktigt kommer 
igång. Stämningen var stel och respondenterna hade svårt att komma fram till 
svar på moderatorns frågor. Andra intervjun på förskolan börjar, även den, 
trevande. Respondenterna påverkas mycket av varandra och när det är nästas 
tur att svara berättar denne vidare på det föregående talare berättat om. 
Under denna intervju var stämningen mer avslappnad. Respondenterna 
berättar utförligt, men många av svaren var oväsentliga och svarar egentligen 
inte på moderatorns fråga. Troligtvis beror detta på att förståelsen saknas. 
När moderatorn ber respondenterna berätta om någonting de lärt sig på 
dagis, svarar en respondent som nedan. 
 
I. Jag gillar blodpudding och potatisbiff. Det är gott, med lingonsylt.  
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Detta visar att svaren är oväsentliga gentemot syftet och frågan som 
moderatorn ställer. Den andra intervjun tar längre tid än den första, då 
respondenterna är mer pratglada, och moderatorn lyckas utvinna svar som är 
relevanta. Ett exempel i andra intervjun kan ses nedan och visar dels en del 
som är väsentlig för studien, och dels hur respondenterna följer upp 
varandras svar. Moderatorn ber respondenterna berätta om något som varit 
roligt på dagis och två respondenter svarar: 
 
G. Att vi har lerat med vatten. Utomhus eller inomhus? Inomhus. Lera lergubbar och så 
blir det hårt, så man kan spara det och måla. Kunde man bara göra gubbar eller kunde 
man göra vad som helst? Man kan göra vad som helst. Vad gjorde du?  Jag gjorde en 
krokodil. Varför var det roligt att skapa med lera? Man kunde göra gubbar och 
snögubbar. Man fick ta hem det. Det var roligt att skapa.  
H. Ja, jag gjorde en flugsvamp av sådan lera. Man får ha vatten på den och det får man inte 
på annan lera. Tycker du om vatten? Ja, för då blir det lite glänsigare.  
 
Inför intervju tre reflekterar moderatorn med hjälp av barnens förskollärare 
och diskuterar kring hur intervjuerna kan utföras för att bli mer konkreta för 
barnen, så att de håller sig till ämnet. Till denna intervju väljs olika fotografier 
ut, fotografierna föreställer bilder på aktiviteter som barnen brukar 
sysselsätta sig med på förskolan. Det är stor variation på bilderna, vilka ska 
spegla alla aktiviteter på förskolan och fungera som inspiration för 
respondenterna. Detta ger ett positivt resultat och på den sista intervjun 
utvinns störst empiriskt material. Respondenterna i sista intervjun berättar 
inte lika mycket på frågorna som respondenterna gör i andra intervjun, men 
de ger relevanta svar på frågorna som moderatorn ställer, exempelvis svarar 
de så här på frågan vad är roligast att göra på dagis. 
  
L. Att rita. 
M. Att pärla. 
N. Jag tycker att pärla och rita. 
O. Leka med bilar och pärla och bygga och leka, jag måste tänka, och leka med plusplus. 
 
Detta visar på att de förstår frågan som ställs och genom att titta på bilderna 
kan de få inspiration till svar och hjälp att låta tankarna löpa bakåt i tiden till 
något de gjort förr.  

4.1.2 Analys  
Respondenternas svar från intervjuerna som utfördes på förskolan har 
sorterats i centrala teman och invarianta svar har sorterats bort. De teman 
som innehöll fyra eller fler gemensamma meningsbärande enheter behölls. 
De två teman som blev kvar var skapa samt berätta, stå i centrum. Dessa 
teman utgör därmed essensen av förskolebarnens uppfattning av lustfyllt 
lärande, alltså svaret på forskningsfråga ett; hur förskolebarn uppfattar att 
lärandet blir lustfyllt. Vidare presenteras de två centrala temana mer utförligt. 
  
Det centrala temat skapa innehåller tio gemensamma meningsbärande 
enheter, som vi tolkat handlar om någon form av skapande. Dessa tio 
meningsbärande enheter presenteras här nedan. 
 
 
 
 



 22 

  
SKAPA: 
C1. C tycker att det är jätteroligt att måla lastbilar. 
G3. G tycker att det är roligt att skapa. 
L1. L gillar att rita i ateljén. 
M1. M gillar att pärla. M3.  Tycker om att vara i byggrummet. 
N1. N gillar att pärla. N2. N gillar att rita. N3. N gillar att bygga. 
O2. O gillar att pärla. O3. O gillar att bygga. 
 

 
För att göra resultaten mer begripliga ges exempel på intervjusvar som 
analyserats och kategoriserats in i det centrala temat skapa. 
  
På frågan ”vad är roligast att göra på dagis?” fick moderatorn detta svar av 
respondenten O: ”Leka med bilar och pärla och bygga och leka, jag måste 
tänka, och leka med plusplus”. 
 
O:s svar delades upp i tre meningsbärande enheter: O1. O gillar att leka med 
bilar, O2. O gillar att pärla., O3. O gillar att bygga. O1. har sorterats ut, 
eftersom det har varit ett varierande svar. O3. har skrivits om som en 
sammanfattning och tolkning av att bygga och leka med plusplus (ett material 
som används för att bygga med) och förkortats till att O gillar att bygga. Vi har 
tolkat det som att bygga och pärla handlar om skapande och därför har dessa 
meningsbärande enheter kategoriserats och skapat ett tema. 
  
Temat berätta, stå i centrum innehåller fyra gemensamma meningsbärande 
enheter som vi anser har koppling till temat. Här ges exempel, för att 
förtydliga tolkningsresultatet, på intervjusvar som analyserats och efter vår 
tolkning kategoriserat in i det centrala temat berätta, stå i centrum.  
  
Moderator: - Berätta om en rolig samling. 
A: - Om ögon. 
Moderator: - Varför var den rolig? 
A: - Jag kommer inte ihåg. 
Moderator: - Vad var det som var roligt på den samlingen? 
A: - Att man fick säga hur många ögon man hade i familjen. Vi satt i en ring och jag fick prata 
mycket. 
  
Respondentens svar har delats upp såhär: 
A1. Räkna ögon. 
A2. Att man fick säga hur många ögon man hade i familjen. 
A3. A satt i ring. 
A4. A fick prata mycket. 
  
A1. och A3 var invarianta och har sorterats bort. A2. och A4. har tolkats som 
att de har en liknande innebörd, vilken är att A uppskattar att få berätta. 
  
De fyra gemensamma meningsbärande enheterna i det centrala temat 
presenteras nedan. 
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BERÄTTA, STÅ I CENTRUM: 
A2. A uppskattar att få berätta. 
D2. D gillar att berätta. 
L2. L uppskattar att vara i centrum ibland. 
M4. M gillar att bli uppmärksammad. 

 
 

4.2 Hur uppfattar skolbarn att lärandet blir lustfyllt? 
I denna del besvaras forskningsfråga två. Vi har även här valt att dela in 
avsnittet i en beskrivande del och en analyserande del.  

4.2.1 Beskrivning  
Utifrån transkriptionerna från den första av de två intervjuerna som 
genomfördes med elever i skolan framkom en del användbart material. 
Respondenterna deltog med intresse och var lyhörda på moderatorns frågor 
och samtalspunkter, vilket resulterade i många förslag på vad lustfyllt lärande 
kan innebära. Exempel på svar som uppkom då moderatorn bad 
respondenterna berätta om vad som var extra roligt i skolan ser ut som 
följande: 
 
M: Inomhusgymnastik. Måla. Frukosten. God mat. Och jag tycker om att leka roliga lekar, 
och spela tv-spel på klubben. Och rita. Roligt när man får göra vad man vill. Allt är roligt! 
Dansa är roligt. Disco och övernattning.  
K: När vi kollar på film och pysslar. När vi gjorde planeterna.  
G: När vi pratar engelska. Och när det är matte.  
 
Ur dessa svar fick vi fram invarianta meningsbärande enheter som senare 
tillsammans med andra svar kom att resultera i olika teman. Vi fann även en 
del varierande meningsbärande enheter inom dessa svar som kom att sorteras 
bort, i detta exempel frukosten, god mat och engelska, då dessa enheter inte 
förekom tillräckligt för att anses vara invarianta.   
 
Andra svar som sorterats ut under arbetet med att analysera 
transkriptionerna kan vara exempelvis då moderatorn frågat respondenterna 
hur en bra lärare ska vara. Respondenternas svar kunde se ut på detta vis: 
 
K: den ska vara snäll, men också lite hård. För de som inte lyssnar eller så.  Och härlig och 
älskar naturen. För att jag vill bli tigerfadder och stoppa affärerna från tigersaker. Då älskar 
man naturen.  
 
Detta valde vi alltså att sortera bort, då vi kände att det inte bidrog till arbetet 
med att få fram essensen av lustfyllt lärande.  
 
Andra intervjun som genomfördes i skolan visade på liknade svar från 
respondenterna. Även denna gång var svaren någorlunda uttömmande, även 
om en del av svaren kom att sorteras bort. Här vill vi visa på ett exempel då 
respondenterna ombads att berätta om en lektion som var rolig.  
 
R: Måla med vattenfärger.  
A: Jag tycker alla är roliga! Jag vill ha jättemycket matte men jag får bara lite.  
O: Matte och måla med vattenfärger. Måla med både pennor och vattenfärg.  
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K: Måla med vattenfärger.  
OL: När vi gjorde vulkaner och målade med vattenfärg och att ha svenska. 
 
Ur dessa svar kunde vi bland annat urskilja att måla med vattenfärger var en 
invariant meningsbärande enhet, och sorterades som en liknande innebörd 
som pyssla och göra planeter, som uppkom ur första exemplet från intervju 
nummer ett.  

4.2.2 Analys  
Intervjuerna som genomfördes i skolan har efter transkriptioner och analys 
av dessa visat på fyra olika teman. Under databearbetningen behölls de teman 
som innehöll minst fyra meningsenheter med gemensamma nämnare, vilka 
blev de fyra mest invarianta. Det är dessa fyra teman som utgör essensen av 
skolbarns uppfattningar av lustfyllt lärande, alltså svaret på forskningsfråga 
två; hur skolbarn uppfattar att lärandet blir lustfyllt. De fyra temana är skapa, 
leka, matematik och rörelse, dessa kommer att presenteras noggrannare 
nedan. 
 
 

SKAPA: 
K8: Pyssla. 
A10: Fingervirka. 
M2: Måla. M7: Att rita. 
O5: Måla med både pennor O6: och vattenfärg. O7: Rita. 
OL4: Rita. OL8: Måla med vattenfärg. OL7: Tillverka vulkaner. 
K4: Måla med vattenfärger. K5: Rita.. 
R3: Måla med vattenfärger. 
A3: Att pyssla och tillverka saker. A5: Att rita av mallar. 

 
 
Inom temat skapa ryms alla de meningsenheter vi anser har en koppling till 
området. De meningsenheter som presenteras i rutan är svar på någon av 
frågorna som diskuterades under fokusgrupperna. Ett exempel kan vara då 
moderatorn bad respondenterna att berätta om en lektion som var rolig, och 
den respondent som fått identitetstecknet R3 svarat ”Måla med vattenfärger”. 
Detta svar tolkades och kategoriserades in under området skapa. Åtta av tio 
respondenter har minst en gång under någon av gruppintervjuerna givit ett 
svar som kategoriserats in i detta tema. 
 
 

LEK: 
K5: Leka med leksaker.  
A11: Leka roliga lekar.  
M5: Att leka roliga lekar,  
K6: När K får leka hur länge K vill ute.  
M6: Att spela tv-spel på klubben.  
A8: Lego.  

 
 
Inom temat lek har vi kategoriserat in de meningsenheter som uttrycker 
någon form av lek. Det kan ha varit respondenterna själva som kallat 
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aktiviteterna för lek, exempelvis M5: ”Att leka roliga lekar”, men det kan 
också vara meningsenheter som vi efter analys av data uppfattar kan passa in 
under kategorin leka, till exempel M6: ”Att spela tv-spel på klubben”. 

 
 

MATEMATIK: 
G5: När det är matte. 
R5: Matematik. 
A1: Matematik.  
O4: Matte O3: Räkna med plus. O2: Räkna med minus. 
A2: Matematik.  

 
 
Inom detta tema ryms de meningsenheter som uttrycker ämnet matematik. 
Här har respondenterna själva uttryckt att det är just matematik det handlar 
om, exempelvis frågar moderatorn vad som är roligt i skolan, och A2 svarar: 
”Matematik”.  Fem av tio, alltså hälften av respondenterna har någon gång 
under intervjuerna nämnt matematik i diskussionerna om lustfyllt lärande. 
 
 

RÖRELSE: 
A6: Idrott.  
M1: Inomhusgymnastik.  
OL1: Idrotten. OL2: Innebandy.  
R1: Spela fotboll på skolgården gillar R. R2: Att spela hockey. 
M10: Dansa är roligt. M11: Disco.  

 
 
Inom temat rörelse har vi kategoriserat meningsenheter med innebörden att 
röra på sig under någon form. På frågan ” Vad tycker du är extra roligt i 
skolan” har respondenten M svarat ”Dansa är roligt” (M10) och ”Disco” 
(M11).  
 
Dessa fyra teman är alltså en sammanfattning av det mest väsentliga i 
skolbarns uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande, det vill 
säga essensen av skolbarnens uppfattning av lust att lära. Vi kommer 
fortsättningsvis att ställa dessa fyra teman i relation till de två teman som 
sammanfattningsvis visar det mest essensen, av förskolebarns uppfattningar 
av att känna motivation och lust till lärande, alltså skapa och berätta, stå i 
centrum, för att hitta likheter och skillnader mellan uppfattningarna inom de 
olika institutionerna.  
 
4.3 Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan 
förskolebarn och skolbarns uppfattningar? 
Nedan kommer vi att presentera de svar vi kommit fram till utifrån 
forskningsfråga tre, det vill säga de likheter och skillnader vi funnit då vi 
analyserat de resultat vi kommit fram till.  
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När vi analyserat resultatet har vi funnit både skillnader och likheter mellan 
de centrala temana i förskola och skola. Både förskolebarnen och skolbarnen 
har lyft skapande som en del av essensen av deras uppfattning av lustfyllt 
lärande. Inom båda verksamheterna beskrivs skapande i form av att rita och 
måla, dock visar en större mängd svar från skolan, att rita och måla hänger 
samman med det lustfyllda lärandet. Varken förskolebarnen eller skolbarnen 
lägger vikten vid vad de skapar. Det talas inte särskilt mycket om (även om 
det förekommer) vad det är de vill skapa av materialet. Det verkar inte som 
att målet med skapandet är det viktiga utan att det väsentliga ligger vid att 
just skapa.  
 
När transkriptionerna från intervjuerna analyserades och intervjusvaren 
delades in i teman, blev temat skapa det tema som kom att innehålla flest 
gemensamma meningsbärande enheter, både på förskolan och på skolan. Den 
mest utmärkande skillnaden vi kan urskilja mellan förskolebarns och 
skolbarns uppfattningar av lustfyllt lärande är att det kommer fram fler 
teman ur skolbarnens uppfattningar, trots att det deltagit fler respondenter i 
förskolans fokusgrupper och dessutom genomförts en fokusgruppsintervju 
mer än i skolan. Ännu en skillnad är att ur skolbarnens intervjusvar har 
matematik framträtt som ett tema i form av ett uttalat ämne, vilket inte 
nämns bland respondenterna i förskolan.  
 
Inom det tema som båda institutionerna har gemensamt, alltså skapa, finns 
även skillnader. Förskolebarnens uppfattningar av att skapa består till stor del 
av att pärla, bygga och en liten del rita, medan respondenterna i skolan har till 
störst del svarat måla. Respondenterna i skolan har genom fokusgrupperna 
fått fram att rörelse och lek är en viktig faktor för att lärandet ska bli lustfyllt, 

    LIKHETER: 
• Skapa som det främsta 

temat med flest gemen-
samma meningsbärande 
enheter utifrån båda 
institutionerna. 

• Skapa, utan fokus på 
målet av skapandet 
utifrån intervjusvaren 
från båda 
institutionerna.  
 

      SKILLNADER: 
• Skillnader inom temat skapa – 

skolbarnens fokus ligger 
främst på att måla, medan 
förskolebarnen lagt större 
vikt vid att bygga och pärla.  

• Fler teman utifrån 
skolbarnens intervjusvar. 

• Skolbarnen lyfter skolämnet 
matematik. 

• Lek och rörelse är två centrala 
teman hos skolbarnen, som 
inte finns med som centrala 
teman hos förskolebarnen.  

• Förskolebarnens centrala 
tema berätta, stå i centrum 
finns inte med som ett tema 
utifrån skolbarnens 
intervjusvar.  
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vilket inte nämns bland respondenterna i förskolan. Förskolebarnen däremot 
har visat att det är viktigt att få berätta och stå i centrum för att lärandet ska 
kännas lustfyllt, vilket skiljer sig från skolbarnen. 
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5. Diskussion 
För att försöka förstå de variationer vi funnit för vi här en diskussion kring 
dessa i förhållande till de olika traditionerna och institutionerna, och besvarar 
därmed forskningsfråga fyra. Vidare diskuterar vi de slutsatser vi kommit 
fram till och de resultat studien har visat i förhållande till tidigare forskning. 
Slutligen presenterar vi förslag på vidare forskning och studiens pedagogiska 
relevans.     

5.1 Hur kan variationerna i resultatet förstås i 
förhållande till de olika traditionerna och 
institutionerna?  
Det vi först kom att reagera på då vi fann dessa likheter och skillnader var de 
två teman som uppkom ur skolbarnens intervjuer, vilka vi kom att kalla lek 
och rörelse. Dessa två teman har vi inte funnit i förskolebarnens svar, trots att 
det är något som kan förväntas vara centralt i förskolan. Dahlberg och Lenz 
Taguchi (2009) beskriver att förskolans traditioner länge varit präglade av 
tanken om barnet som natur, vilket innebär idén om att lek och skapande 
utvecklar självständiga och fria människor, och därför varit en viktig grund 
för den pedagogiska praktiken i förskolan. Man utgår från att det ska vara 
roligt för stunden och sådant som ligger barnet nära för att väcka intresse och 
lust. I skolan däremot, där man enligt Dahlberg och Lenz Taguchi ser barnet 
som kultur- och kunskapsåterskapare, arbetar man på grund av läroplanen 
framtidsinriktat och barnen själva har föga möjlighet att påverka vad som 
beslutas. Det är mer tydligt vad som är rätt och fel och läraren besitter den 
största makten i klassrummet.  
 
Vi tror att anledningen till att denna skillnad framkommit är att 
förskolebarnen har lek och rörelse som ett naturligt inslag i sin vardag, och 
därför inte reflekterar över detta som något som gör lärandet extra lustfyllt. 
Skolbarnen däremot, vilka nämnt de båda områdena lek och rörelse, har inte 
dessa teman som något ständigt återkommande i vardagen, utan upplever 
detta vid speciella tillfällen som något som gör lärandet till något speciellt och 
roligt. Skolinstitutionens traditioner är inte sådana som ger eleverna de 
möjlighetsvillkoren till lek och rörelse på det sättet man gör i förskolan, och 
därför tror vi att detta är något skolbarnen gärna ser.  
 
På ett liknade sätt tänker vi om temat matematik, vilket kommit upp endast 
bland respondenterna inom skolan. Dessa elever går sin första termin i 
skolans år ett. Barnen på förskolan nämnde inte en enda gång att matematik 
var något som gjorde lärandet extra lustfyllt, vi är dock säkra på att de utövar 
en mängd olika matematiska övningar, exempelvis då de bygger eller pärlar. 
Troligtvis har de inte fått begreppen inom matematik, vilket gör det svårt för 
dem att se att det är just matematik som är det där roliga de gör. Då 
skolbarnen just börjat första klass, är troligtvis matematiken ett tämligen nytt 
inslag i deras vardag, vilket vi tror kan göra att det är en ny och spännande 
form av vad de är vana att arbeta med, och därför något som gör lärandet 
lustfyllt, precis som att områdena rörelse och lek känns speciellt och roligt.   
 
Ur intervjuerna där förskolebarnen är respondenter har temat berätta, stå i 
centrum framkommit, vilket inte finns med som tema utifrån skolbarnens 
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åsikter. De meningsbärande enheterna inom temat handlar om att få stå i 
centrum, bli hörd och få uttrycka sig genom att berätta. Dahlberg och Lenz 
Taguchi (2009) menar att även om förskolan ska genomsyras av att vara en 
plats för fri lek och naturliga barn, så ska barnen även anpassas att klara av 
vuxenstyrda aktiviteter och olika kontrollerade gruppaktiviteter. Detta tolkar 
vi som att förskolan till störst del innehåller aktiviteter som barnen själva valt 
att starta upp, men att det blandas in en del aktiviteter liknande skolans, för 
att förbereda barn inför vad som senare kommer att komma. Här tänker vi att 
det kan vara precis som med att skolbarnen uppskattar lek och rörelse, som 
för dem är ett lite sällsynt inslag i vardagen, uppskattar förskolebarnen att få 
göra något de inte gör allt för ofta. 
 
Ännu en skillnad vi reagerat extra på är att vi genom skolbarnens intervjuer 
kommit fram till fyra teman, medan vi genom förskolebarnens intervjuer kom 
fram till två. Detta trots att förskolebarnen deltog i tre fokusgrupper medan 
skolbarnen endast deltog i två. Då vi reflekterat över detta har vi haft i åtanke 
vad Dahlberg och Lenz Taguchi (2009) tagit upp om hur man i förskolan har 
ett här-och-nu-tänk, till skillnad från hur man i skolan arbetar 
framtidsinriktat. Detta tänker vi kan påverka hur barnens möjlighetsvillkor 
ser ut gällande att möta olika situationer och upplevelser. Barnen i förskolan 
möter situationer som utgår från dem själva, vilket innebär att de har i 
princip de erfarenheter de själva valt att erövra, medan barnen i skolan möter 
situationer beroende på vad lärare och styrdokument bestämt att de ska möta. 
Detta kan ha en betydelse då skolbarnen har en större mängd erfarenheter av 
situationer och händelser, och därför fler åsikter om vad som anses lustfyllt 
eller ej.   
 
De likheter vi funnit mellan de olika institutionerna var få, men de var ändock 
talande. Inom båda institutionerna anses skapa vara det tema med störst 
påverkan för att lärandet ska kännas lustfyllt. Även om innehållet i temat 
skapa innehåller lite skilda meningsbärande enheter, handlar de alla ändå om 
ett behov och en önskan om att få vara kreativ. För att sätta detta i perspektiv 
till vad Dahlberg och Lenz Taguchi (2009) framhåller om de olika 
traditionerna, finner vi att möjligheten att få utrymme till att skapa, till 
största del stämmer överens med det författarna anser om sättet att se på 
barn i förskolan, det vill säga barnet som natur. Då vi känner till hur 
respondenternas verksamheter och förutsättningar ser ut, vill vi ändå påstå 
att även skolbarnen i just detta fall får möjligheter att få vara kreativa. 
Dahlberg och Lenz Taguchi (2009) menar att de traditioner som råder inom 
skolan är att man ser barnet som kultur- och kunskapsåtergivare, att lektioner 
och lektionsinnehåll är styrt av lagar och läroplaner, och ett beteende som är 
ofta är rutinhandlingar. Dessa rutiner skapar en identitet, tillhörighet och 
trygghet inom institutionen, och är mycket svåra att förändra. Med tanke på 
detta anser vi att traditionerna inom just denna grupp av lärare och elever lite 
skiljer sig något från den allmänna traditionen som Dahlberg och Lenz 
Taguchi berör, och kanske är ett steg närmare de traditioner som råder inom 
institutionen förskolan.  

5.2 Slutsatser 
Slutsatsen utifrån studiens resultat är att essensen av fenomenet lustfyllt 
lärande kan delas upp i sex centrala teman. Dessa teman är berätta och stå i 
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centrum, lek, matematik, rörelse och skapa, vilket vi finner två gånger. Både 
barn i förskola och skola finner att lärandet blir lustfyllt genom skapande.  
Dock skiljer sig resultatet åt från förskola och skola genom att det 
framkommit fyra centrala teman i skolan men endast två i förskolan. 
Slutsatsen utifrån studiens resultat är att förskolebarnen uppfattar att 
essensen av fenomenet lustfyllt lärande finns i skapande och i att berätta 
eller stå i centrum. Skolbarnen uppfattar att essensen av lustfyllt lärande 
finns i matematik, lek, rörelse och skapande.  
 
Trots undersökningens begränsade omfång så kan de medverkande barnens 
svar användas för att säga något i vidare mening om fenomenet lustfullt 
lärande. Det låter sig göras genom att vi vidare relaterar 
undersökningsdeltagarnas svar till tidigare forskning. Det är svårt att dra 
generella slutsatser utifrån ett så begränsat material, men vi kan se vissa 
tendenser. Utifrån våra resultat kan vi se delar som stämmer överens med 
den tidigare forskning vi lyft fram. Dessa likheter belyser vi nedan. Vi har valt 
att återge en del av de tidigare forskarnas resultat kring lustfyllt lärande, för 
att koppla detta samman med de resultat vi kommit fram till genom denna 
undersökning.  
 
Sanderoths (2002) studie om lustfyllt lärande visar att elever i år åtta finner 
att lärande blir lustfyllt när de bland annat får känna sig medansvariga, vara 
delaktiga och vara huvudpersoner. Detta stämmer väl med de resultat vi fått 
fram ur denna undersökning, speciellt från intervjuerna som genomfördes i 
förskolan. Trots den stora åldersskillnaden, förskolebarn jämfört med barn i 
år åtta, verkar det ändå hos båda finnas ett behov av att få känna sig som en 
del i verksamheten för att lärandet ska kännas lustfyllt, även om 
förskolebarnen uttryckt det genom att de vill berätta och stå i centrum.  
 
Något som enligt Sanderoth (2002) hindrade eller tog bort känslan av lust att 
lära för eleverna i år åtta var att arbeta enligt order, inte förstå, vara 
underställd, känna osäkerhet och villrådighet, att vara i opposition, att erfara 
mekaniskt arbete, när läroboken används som styrmedel och när ens 
kunnighet inte uppmärksammas. Även om vi inte frågade våra respondenter 
om vad som kan hindra en känsla kring lusten att lära, kom de enheter vilka 
Sanderoth presenterar som hindrande aldrig upp som något som gör lärandet 
lustfyllt bland barnen i vår undersökning. Detta kan vi därför tolka som en 
likhet till Sanderoths undersökning. Sanderoth fann dock även att lärandet 
blir lustfyllt när eleverna fick uppleva rutin och kontinuitet, utmanas, vistas i 
en inspirerande arbetsmiljö, samarbete, uppleva gemenskap, prova och testa, 
känna nyfikenhet och att känna stolthet. Detta är något vi i vår studie inte fått 
fram, och därför inte kan stärka. 
 
Formosinho och Barros Araújos (2004) undersökning strävade efter att visa 
att barn tydligt kunde beskriva sina uppfattningar, såväl som de var villiga att 
delta i forskningsundersökningar kring dem själva, vilket undersökningen 
även bevisade. Även Pachtman och Wilson (2006) ville styrka att elever bör 
låtas komma till tals angående deras egen inlärning. De anser att om eleverna 
ges en röst kring sitt eget lärande ökar deras motivation, och att eleverna 
själva vet vad som fungerar bäst för dem, vilket lärare, föräldrar och politiker 
bör ha i åtanke. De bör oftare låta eleverna komma till tals och uttrycka sina 
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åsikter gällande deras lärande. Här kan vi se likheter med vår undersökning. 
Även om det ibland kunde kännas svårt att få respondenterna att svara med 
tillräckligt långa beskrivningar för att finna värdefulla meningsbärande 
enheter i vad de sa, vilket med stor sannolikhet berodde på vår oerfarenhet 
som intervjuare, fick vi ändå tillslut fram tillräckligt med material för att 
kunna presentera ett resultat, vilket stämmer överens med Formosinho och 
Barros Araújos undersökning. Vi fick också under arbetet med intervjuerna 
uppleva att respondenterna fann en lust i att delta i undersökningen och att 
de hade mycket att säga kring deras egna erfarenheter av lustfyllt lärande, 
vilket bekräftar och stärker båda dessa undersökningar.   
 
Pramling Samuelsson och Johanssons (2006) studie lyfter fram betydelsen av 
lärarens roll för utvecklingen av lek och lärande, och att det går att utnyttja 
leken för att lära. Ett av de teman som framkommit ur vår undersökning är 
just leka. Våra respondenter anser att lek gör lärandet lustfyllt, vilket 
stämmer överens med vad Pramling Samuelsson och Johanssons studie vill 
stärka. 

5.3 Metoddiskussion 
Att arbeta inspirerat av en fenomenologisk forskningsmetod var något som 
från start kändes självklart med tanke på vad vi ville få ut av arbetet. Detta val 
ställde oss dock inför en utmaning, då denna metodansats var något nytt för 
oss båda, och därmed gjorde oss tvungna att från grunden läsa in oss på allt 
vad det innebar. Dessutom stötte vi på problem i att hitta studier liknande vår 
att inspireras och lära av, då få fenomenologiska studier verkar vara 
genomförda inom liknande områden. Trots detta känner vi ändå efter avslutat 
arbete att metoden var helt rätt för vårt syfte – att utforska och beskriva det 
essentiella i barn och elevers uppfattningar av att känna motivation och lust 
till lärande, och förstå hur traditioner och institutioner formar barn och 
elevers möjlighetsvillkor. Under vägen mot att besvara detta syfte har vi stött 
på en del andra svårigheter än att forskningsmetoden var ny för oss. Det 
faktum att ingen av oss har speciellt stor erfarenhet av att intervjua barn 
påverkade intervjuernas resultat och gjorde att vi kanske inte fick fram så 
mycket värdefull information som vi skulle ha kunnat få.  
 
Formosinho och Barros Araújos (2004) undersökning visade att barn tydligt 
kunde beskriva sina upplevelser, vilket vi inte riktigt upplevde, även om vi fick 
en del användbara svar. Formosinho och Araújos hade hjälp av utbildade 
intervjuare som genomförde intervjun, vilket kanske kan förklara deras goda 
resultat. Hade vi haft mer erfarenhet av detta eller tagit hjälp av någon med 
erfarenhet och kunskap om barnintervjuer hade våra resultat kanske sett ut 
på ett annat sätt. Så här i ett senare skede av arbetet med denna uppsats har 
vi också känt att vi kanske hade kunnat få ut mer om vi hade valt att 
genomföra fokusgruppsintervjuerna med något äldre elever, då de har fler 
erfarenheter av lärande och troligtvis lättare att sätta ord på sina upplevelser 
och ge oss längre meningar att jobba med. Många gånger svarade 
respondenterna väldigt fåordigt, vilket gjorde det svårt vid bearbetningen av 
insamlad data. Vi känner dock att vi lärt oss under processens gång, och det 
faktum att vi genomförde fler än en intervju gav oss en chans att förändra och 
pröva nya vägar att nå fram till respondenterna.  
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Vårt val att ha fokusgrupper som datainsamlingsmetod innebar både för- och 
nackdelar. Fördelar med fokusgrupperna var att det gick relativt snabbt från 
det att vi börjat samla in data till dess vi kunde börja bearbeta den. Vi fick 
igång diskussioner och deltagarna kände sig trygga med varandra. I efterhand 
kan vi tänka att vi kanske kunde ha kompletterat med ytterligare någon 
datainsamlingsmetod för att få en vidare ansats, precis som Sanderoth (2002) 
resonerade i sin undersökning för att se hur lusten att lära tar sig i uttryck i 
skolan. Hon genomförde ostrukturerade observationer, deltog i spontana 
samtal, studerade skoldokument, exempelvis betyg, schema, listor över val av 
elevens val, och satte sig in i elevernas egenskrivna texter om lust att lära som 
de fått i uppgift att skriva.  

5.4 Nya forskningsfrågor 
Under arbetet med denna studie har det uppkommit en del frågor och 
inspiration till att arbeta vidare med detta område. Det vi kan se som fortsatt 
arbete inom detta område är att: 
 

• Utföra en liknande studie men med större åldersskillnad, förslagsvis 
med elever i högstadiet. 

• Genomföra en liknande studie utifrån lärares uppfattningar av lustfyllt 
lärande och se om detta överensstämmer med denna studie. 

• Observera barn i verksamheten för att se interaktionen mellan lärare 
och elever och se hur barn och elever ges handlingsutrymme inom 
institutionen.   

5.5 Pedagogisk relevans 
I detta avsnitt tar vi upp den inomvetenskapliga och utomvetenskapliga 
relevansen med detta arbete. Vi klargör hur detta arbete kan användas i 
praktiken och vilken betydelse det har för forskningen.  
 
Studiens inomvetenskapliga relevans innefattar vikten av att lyfta barn och 
elevers tankar kring det som rör deras vardag. Studien visar också att detta är 
möjligt och att barn är villiga att delta i forskning kring sådant som påverkar 
deras situation. Allt för ofta läggs fokus på lärares uppfattningar när det 
egentligen handlar om ämnen som borde ses utifrån barns perspektiv. 
Undersökningen vi gjort klargör att en fenomenologisk metodansats kring 
liknande ämnen är brukbart med små barn, vilket inte verkar har gjorts 
tidigare.  
 
Den utomvetenskapliga relevansen med detta arbete visas genom att 
resultatet av denna studie kan användas i praktiken. Det borde vara givet för 
alla förskollärare och lärare att vilja väcka det lustfyllda lärandet hos barnen, 
eftersom detta står skrivet i läroplanen för både förskola och skola. Resultatet 
från denna studie visar att barn finner att skapande är en av essenserna för att 
lärandet ska bli lustfyllt, vilket då kan tas tillvara i undervisning och 
planerandet av aktiviteter på de olika institutionerna.  
 
Studien lyfter dessutom vikten av att utgå från barnens perspektiv och låta 
barnen komma till tals för att påverka sin verklighet. Detta är något som kan 
användas i praktiken för att nå varje barns skilda uppfattning om lustfyllt 
lärande och därefter forma undervisningen och verksamheten utifrån detta.  
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Bilaga A 

Missivbrev till vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som just nu läser vår 
sista termin och skriver vårt examensarbete. Vi har valt att undersöka 
barn och elevers uppfattningar kring lustfyllt lärande och har tänkt oss 
att genomföra gruppintervjuer med 5-6 barn i varje intervjugrupp. Vi 
kommer att göra dessa intervjuer i den grupp där ert barn går, och 
intervjuerna kommer att ske mellan vecka 41-46. Det är självklart 
frivilligt för barnen att ställa upp på detta och de får avbryta 
medverkan när helst de vill. För att få så bra resultat som möjligt 
kommer vi att spela in intervjuerna genom ljudupptagning. 
 
Vi behöver nu er som vårdnadshavares godkännande för detta. När 
examensarbetet är godkänt kommer det att publiceras på 
Mälardalens högskolas databas, men barnens namn, skola eller 
bostadsort kommer givetvis inte att nämnas i arbetet eller i 
redovisningen av arbetet. 
 
Har ni några frågor får ni gärna kontakta oss: 
Johanna Thilén: jtn09001@student.mdh.se 
Lina Lilja: lla09002@student.mdh.se 
 
Tack på förhand! 
 
 
                     -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i intervjun 
 
Jag godkänner INTE att mitt barn deltar i intervjun 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Barnets namn                                             Underskrift vårdnadshavare 
 
 
 
Återlämnas senast måndag 8/10, vecka 41. 
 

mailto:jtn09001@student.mdh.se
mailto:lla09002@student.mdh.se
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Bilaga B 

Intervjufrågor 
 
Berätta om någon gång då det hände något riktigt roligt i skolan/förskolan! 
 
Berätta om något ni lärt er i skolan/förskolan! Kommer ni ihåg hur ni lärde er 
det? 
 
Kan ni berätta om en lektion/samling som var rolig? Beskriv varför den var 
rolig! 
 
Berätta om något annat som varit roligt i förskolan/skolan? 
 
Kan du säga något mer om det ni gjorde? 
 
Hur kände ni då? Vad tänkte ni då? 
 
Om ni ska lära er något, hur blir det roligast? 
 
Vad gör att ni känner att ni vill lära er något? 
 
Hur blir ni sugna på att sätta igång med en uppgift? 
 
Kan det finnas flera roliga sätt att lära sig? Kan man tycka att olika saker är 
roligt? 
 
Vad är det som gör att ni känner lust att lära?(vad är det som gör att ni 
känner att ni vill lära er något?) 
 
Hur är en bra lärare/pedagog? 
 
Ni menar alltså att….? 
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