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Lek i første klasse? På vei mot en lekbasert
pedagogikk for de yngste barna i skolen?
• Del 1. Forskningsmessig begrunnelse internasjonalt og nasjonalt
• Del 2. Vårt eget prosjekt fra en skole i Oslo

• Sosiale relasjoner ved skolestart
• Lek i første klasse – på vei mot en lekbasert pedagogikk

• Del 3. Muligheter for å skape «en lekbasert pedagogikk»
• Annbjørg Håøy

Aslaug
Andreassen Becher

Vårt prosjekt: Forskning om oppstart i skolen
og den første tida
Metoder:
• Casestudie – mellomstor skole
• Vi observerer og intervjuer i mindre grupper – elever (20) lærere (4), foreldre (18)
Forskningsspørsmål:
• Hvilke utfordringer opplever et utvalg barn, foreldre og lærere ved overgang fra
barnehage til skole med tanke på mulighet for å etablere nye kontakter og
vennskap?
• Hvilke muligheter har barna for lek og lekende tilnærminger til læring i første
klasse?
Forbehold:
• ikke ferdig analysert
• ikke generaliserbare funn, gjenkjennbare for noen, egnet til videre undersøkelser

Del 1: Barn er kompetente
• Forskning viser at barn har egne tanker om skolen (Einarsdottir, 2011)
• Å sitte stille, vente, lære fag, lite kreative oppgaver

• Lillejord, Børte og Nesje (2018) bekrefter i en internasjonal
forskningsoversikt at elevaktive arbeidsformer for de yngste i skolen
forekommer i liten grad.
Systematiske kartlegginger av læringsresultater i lesing og regning – over hele verden

• Hogsnes, 2019, - kontinuitet i overgang barnehage og skole, arbeidsmåter
som lek og læring og aktiviteter, gjenkjennelse for barna, om betydningen
av kontinuitet i erfaringer – sosiale plan, innholdsmessig i barnehage –
skole
• Brostrøm, 2019, viser til at barn forventer at skolen er et sted for lek, å få
være sammen med venner, at det er utelek, kreativ lek og skoleoppgaver
læring- lese – og matematikk. Utvikla begrepet Rammelek.

Forskning om integrering av lek i skolen
• Flere land integrerer nå lek i skolen for de yngste barna
• Australia, Canada, Irland, UK, Norge
• Jay & Knaus, Australia
• Forskere etterlyser et lekbegrep og en lekbasert pedagogikk som er
tilpasset de yngste barna i skolen
• Fri, barnestyrt lek

lærerstyrt lek

Del 2: Sosiale relasjoner
• Beklager men kan ikke sette inn resultater pga at det ikke enda er
publisert.

Skal skolen eller barnet tilpasse seg …?
• Forskerne er samstemt i at
skolen må tilpasse seg barnet
Dvs: 5-6 årige, gutter og jenter, og
kompetansen barnet har fra
barnehagen. Det må skapes
kontinuitet, ikke ved at

barnehagen blir lik skolen.

Lek – vet vi hva det er?
• Lek – et aspekt ved det å være
menneske
• Lek har verdi i seg selv – uten
mål («barneverdi»)
• Barn har indre motivasjon til å
leke
• Lekens uttrykk er mangfoldig og
relatert til konteksten
• Barn lærer gjennom lek

Del 3: Muligheter for mer lekbasert
pedagogikk?
Rammelek

Rollelek

Rammelek
• Veiledet lek som bygger på at..

• Barn og voksne sammen, planlegger og
gjennomfører leken over tid, på
bakgrunn av et tema

• Tema bygger på barnas interesser og
ønsker
• Barna har erfaringer, for eksempel fra
sykehus, postkontor, dyrebutikk
• Skriving i begynneropplæringa - Rammelek Sykehusleken – YouTube

I morgen er det lek i parken. . Alle lekeapparatene har fått hvert sitt nye navn og pris.
Foto: Hanne
Myrheim

Rollelek på Lysejordet

Lysejordet avis, av Marthe 7b:
• Forteller om lærer Emmy Haugen
som arrangerer rollelek for alle
klassene etter tur på Lysejordet
• Et eget klasserom fullt med
utstyr og «innbydelser»
• Elever fra 6. klasse hjelper til
gjøre klar før leken slik at elevene
fra 2. klasse blir fristet til å leke
• «Elevene forteller at de pleier å
leke hotell på gruppa. Der er det
mye å gjøre!
• Rollelek på 2. trinn: Lysejordet
MEGA (webnode.com)

Om Lek og læring,
Marthe (7b) skriver:
• Elevene forteller at de kan lære
mye
• - Man kan også få nye venner
når man leker rollelek.»
• å få leke uten avbrudd er viktig
• «det bobler av glede i hele
rommet!!

Lek om krig - flukt –
fødsel – gode naboer
• Noen ganger skrives brev og tekster
ut fra hva som skjedde i leken
• Anna skrev to sider ..
• ..: Om familen Helberg som måtte flykte
fra Malaysia – til Frankrike. Og måtte
føde et barn på veien … men som fikk
noen hyggelige naboer i Frankrike og det
blir dåpsfest …

OBS: Rektors rolle – støtte og
tilrettelegger gjennom mange år

På vei mot en mer lekbasert pedagogikk – hva er
relevante elementer?
• Noen grader av frivillighet og
barnestyring
• Noen grader av indre
motivasjon, lyst, eget driv
• Noe som appellerer og åpner for
fantasi og kreativ utfoldelse.
• Et felles TEMA i leken – som
barna kan utvikle i roller
• Lek – skaper fellesskap,
tilknytning og trygghet

Lekbasert undervisning i skolen trenger ….
• Rektor må støtte og tilrettelegge
• Lærere må kunne noe om lek og
verdien av ulike lekeformer
• Jfr – fri lek …… lek for læring

• Rom og fysisk utforming og
muligheter for flere rom?
• Lærerteamene jobber sammen– og
gjerne samarbeid mellom klassetrinn
på tvers
• Samle utstyr
• Samle på «leker» - gode tema som
egner seg for lek og fag
• Begynn «i det små» …
NB: Undervisning kan føre til lek og lek
fører til læring

Sluttord fra en av foreldrene

Noen kilder
• Becher, Bjørnestad & Hogsnes (2019)
• Per Brodal, hjerneforsker:

• Abels tårn - Abels tårn - radio - NRK Radio
• Einarsdottir, J.(2011). Icelandic children`s early education transition experiences
• Hogsnes, H.D. (2019)
• Lillejord mfl (2015) (kunnskapsoversikt)
• Lilljord m fl (2018) (kunnskapsoversikt)
• Palm & Michalsen (red), (2018)
• Øksnes og Sundsdal (2019)
Og en relevant konferanse
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