
 
 

"Att lära är nästan som att leka…" 
Intervju med Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson författare till boken "Att 
lära är nästan som att leka" Lek och lärande i förskola och skola 

 
Vad krävs av läraren för att lek och lärande ska kunna mötas i en målrelaterad 
verksamhet? Kan man leka och lära samtidigt? Jo, det är nog de flesta pedagoger 
övertygade om. Ändå är det många som skiljer mellan ”lektid” och planerade aktiviteter 
för lärande.  
 
I boken Lek och lärande i förskola och skola visar Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson 
hur lek och lärande kan integreras i den pedagogiska verksamheten. 
De förespråkar två olika typer av samspel, så kallade explorativa samspel och berättande samspel, 
som båda utmärks av att de är kreativa, överskridande och innefattar såväl verklighet som fantasi. 
  

- Det är viktigt att se lek i lärande och lärande i lek, hela dagen – inte bara när man har 
planerat det, menar Ingrid Pramling Samuelsson. 

 
Boken är en omarbetning av den vetenskapliga redovisningen av ett forskningsprojekt, där syftet 
var att undersöka och bidra med kunskap om vilka relationer mellan lek och lärande som 
kommer till uttryck i den pedagogiska verksamheten, samt vilken betydelse dessa kan ha för barn 
och lärare i förskola och skola. 
 

- Lärare i allmänhet läser ju inte vetenskapliga rapporter. Vi har försökt att ta fram det 
centrala för brukarna, för vi tycker att det är viktigt att det kommer dem till del som det 
handlar om. Vi måste göra vetenskapen tillgänglig, annars är det ju inte mycket nytta med 
den, menar Ingrid Pramling Samuelsson. 

 
Boken innehåller rikligt med förklarande exempel, där vi får ta del av barns och pedagogers 
tankar kring lek och lärande. Den är tänkt såväl för lärarutbildningen som för praktiserande 
lärare. 
 

- Och boken är lika aktuell i förskolan som i skolan. Lek och lärande handlar inte bara om 
små barn, det är lika betydelsefullt i skolvärlden, poängterar Ingrid. 

 
I forskningsprojektet följdes den pedagogiska verksamheten i sex olika arbetslag och barn och 
lärare intervjuades. Intresset riktades inte i första hand mot barns egen lek, utan mot de samspel 
kring lek och lärande som både barn och lärare varit involverade i. Här kunde tre olika teman 
urskiljas, som beskriver huvuddrag i lärarnas agerande: stödja barns sociala lek, skolinfluerad 
verksamhet samt kreativitet och lekmiljöer. 
 

- Det vi propagerar för är det sista, de kreativa miljöerna – för då blir det en helhet. Väljer 
man ut det sociala, så signalerar man att det finns annat som inte hör dit, som inte är 
socialt, säger Ingrid Pramling Samuelsson. 

 
Författarna menar att det finns vissa gemensamma karaktäristika för lek och lärande: fantasi och 
kreativitet samt kontroll, makt och positioner. Hur ska då den pedagogiska verksamheten kunna 
understödja kreativitet, fantasi och barns meningsskapande, samtidigt som läraren styr mot 
verksamhetens övergripande mål? 
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- För att arbeta målorienterat och integrera lek och lärande krävs att läraren är både kunnig 
om innehållet i det som ska läras ut och lyhörd för barns livs- och erfarenhetsvärldar, 
säger Eva Johansson. 
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