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Abstract 

 
The purpose of this study is to gain knowledge about how teachers in preschool regard their 

participation in children's play. Through this study you will get an insight into how teachers' 

involvement affects children's learning. I have chosen to look at the study from a socio-

cultural perspective.  

The study is based on qualitative interviews with four pre-school teachers. 

The result shows that teachers believe that it is important to attend in children's play to 

support, challenge and develop their play. One sees that teachers take different roles based on 

the needs of the children’s group, such as actively participate in the play, being a supportive 

teacher, serve as inspiration or to be an observer. This result also shows that by participating 

in children’s play, sometimes the play becomes a subject of teachers' control when the 

educator consider that some plays are better suited than others in pre-school. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare i förskolan ser på sitt 

deltagande i barns lek. Genom denna studie får man insikt i hur förskollärars deltagande 

inverkar på barns lärande. Jag har valt att se studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Jag har använt mig av en kvalitativ intervjumetod som insamlingsmetod. Intervjuer har gjorts 

med 4 förskollärare.  

Resultatet visar på att förskollärare tycker att det är viktigt att vara närvarande i barns lek för 

att kunna stödja, utmana och utveckla deras lek. Man ser att de har olika roller utifrån de 

behov som finns i barngruppen så som att delta aktivt i leken, vara en stödjande pedagog, 

fungera som inspiratör eller vara observatör. I resultatet ser man också att genom deltagande i 

leken kan leken bli ett föremål för styrning då förskollärare anser att vissa lekar lämpar sig 

bättre än andra i förskoleverksamheten. 
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Inledning 
Barns lek har länge setts som barnens egen arena och något som har varit fritt ifrån 

inblandning av vuxna. Men de senaste årtiondena ser man att synen på pedagogers delaktighet 

i leken har börjat förändras (Lillemyr, 2013). När förskolan fick en läroplan 1998 (Skolverket, 

1998) så betonades ett ökat lärande. I den reviderade läroplanen 2010 (Skolverket, 2010) 

kunde man se ännu mer fokus på lärande. Jag upplever det som att man som pedagog ska vara 

intresserad, stöttande och utmanande i sitt förhållningssätt och på så vis tycker jag att det är 

viktigt att reflektera över hur man förhåller sig till delaktighet barns lek eftersom leken och 

lärandet går hand i hand.   

Pedagogers förhållningssätt till lek började intressera mig när jag läste Tullgrens (2004) 

avhandling Den välreglerade friheten. Där får man ta del av hennes forskning kring hur 

pedagoger både medvetet och omedvetet styr barnen till lekar som ska anses vara goda och 

som på så vis hjälper till att fostra barn att bli de goda samhällsmedborgare som vårt samhälle 

idag är i behov av. Denna avhandling fick mig att fundera mycket över mitt eget 

förhållningssätt i leken. Jag har sett både pedagoger som går in och är delaktiga i barns lek, 

som är stöttande och utmanade men även de som ibland även tar över leken. Sedan har jag 

sett de som helt håller sig utanför barnens lek.  

 

Efter min senaste verksamhetsförlagda utbildning i förskolan kom ännu fler tankar kring 

förskollärares delaktighet i leken. I den barngrupp jag befann mig i var det mycket liv och 

rörelse, en stor grupp med barn, där det fanns en del barn som har svårt att komma igång med 

lek och att fokusera på en lek under längre stunder. Här kunde jag se skillnad på barnens 

aktivitet då en pedagog var delaktighet i leken. Det hjälpte dessa barn både med det sociala 

samspelet och med att kunna få igång en lek som genom stöttning kunde pågå en längre tid. 

Utifrån Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) så tolkar jag det som att lek och lärande ska 

ses som en helhet i verksamheten. Det är här vi ska lägga grunden för det livslånga lärandet 

och detta ska ske med hjälp av förskollärare som är intresserande och närvarande. Krävs det 

då att förskollärarna för att kunna utmana barnen i deras lärande är delaktiga och närvarande i 

leken?  

Dessa olika syner på delaktighet i barns lek har fått mig att reflektera många gånger över mitt 

eget förhållningssätt och det har gjort mig än mer nyfiken på hur andra förskolelärare ser på 

sin egen delaktighet i barns lek och deras reflektioner kring hur och varför de agerar som de 

gör. 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att få mer kunskaper om hur förskollärare i förskolan förhåller 

sig till sin delaktighet i barns lek. Detta för att få en större förståelse för hur förskollärarens 

deltagande i leken kan inverka på barns lek. Det kan innebära att jag och de som läser min 

uppsats bättre kan välja de leksituationer där förskollärares deltagande främjar barns lek på 

bästa sätt. 
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Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vilka föreställningar har förskollärare kring sitt deltagande i barns lek? 

 Hur kan förskollärares deltagande i barns lek se ut? 

 På vilket sätt anser förskollärare att barn kan påverkas av vuxendeltagande i leken? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Här kommer jag att presentera olika författares syn på lek och deltagande i leken. 

 

Olika syn på lek och vuxnas deltagande i lek då och nu 

Genom åren har det lagts fram olika synsätt för fostran och bildning och dessa synsätt har 

även fått konsekvenser för hur man ser på lek. Detta påverkar i sin tur hur man arbetat med 

lek i praktiken (Lillemyr, 2013). Tittar man i offentliga dokument om förskolan, från 

grundandet av barnträdgårdar och fram till förskolans läroplan (Skolverket, 2010) idag 

beskrivs leken som grundläggande för barns utveckling, även om man genom tiden har utgått 

ifrån olika idéer och avseenden om vad ett barn är (Tullgren, 2004). Här kommer jag 

presentera några olika synsätt på barns lek och vuxnas deltagande i leken. 

 

Fröbel såg på lek som ett sätt för barnen att utrycka sina tankar, upplevelser och känslor och 

att de på så vis fick erfarenheter och kunskaper. Han menade också att de vuxna skulle 

organisera för barnens lärande och utveckling, men utan att blanda sig i barnens aktiviteter för 

mycket (Lillemyr, 2013). 

 

Utifrån personlighetsteorin som förespråkats av bland andra Freud och Erikson utgår man 

ifrån egot, vilket innebär att man har en strävan och förmåga att söka och bevara sin egen 

identitet. Freud ansåg att genom leken får barnet möjlighet att ge utlopp för sina omedvetna 

motiv och sina primära drifter och genom leken kan konflikter och ångest bearbetas. Erikson 

ser även han att leken fyller en ego-funktion, det vill säga att den utvecklar barnets 

identitetsutveckling. Leken uppfyller främst två behov menar Erikson och det ena är behovet 

av att ha en aktiv roll, alltså att visa att man klarar saker, medan det andra är ett behov/önskan 

att vara (som en) vuxen (Lillemyr, 2013). Utifrån detta synsätt så menar man att leken ska 

vara fri från vuxnas delaktighet eftersom man anser att leken är ett sätt för barnen att hävda 

sig mot vuxenvärlden och att det inte blir möjlig med vuxnas inblandning (Tullgren, 2004).  

 

Jean Piaget menade att barnets kognitiva utveckling sker i olika stadier och han delade in 

barns utveckling i 4 olika stadier. Enligt Piaget skulle leken vara fri från de vuxnas 

inblandning, då inblandning av vuxna i leken sågs som hämmande på så vis att leken blev 

alltför strukturerad, dock ansågs att de vuxna ska vara till stöd för leken genom att bistå med 

tid, utrymme och material (Tullgren, 2004). 

 

De flesta barn kan när som helst gå in i en lekvärld, det vill säga att de när som helst kan kliva 

innanför lekens ramar. Då de är i leken är det lekens regler som råder, men de är även fria att 

när som helst de vill kliva ut ur leken. Man kan se att barn signalerar lek på många olika sätt, 

bland annat genom att de skrattar, talar med olika röster eller säger ”Vi leker att …” eller ”Vi 

låtsas att …”. Barn som får leka färdigt blir nöjda och medgörliga medan barn som ofta blir 

avbrutna i sin lek visar aggressivitet missnöje (Knutsdotter Olofsson, 1992). Barn använder 

sig ofta av metaforer i sin lek. Knutsdotter Olofsson (1992, s. 15) ger ett exempel på ett barn 

som är en försiktig och rädd pojke men som med stöd av pedagogen försöker skaffa sig mod 

genom leken. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att leken både är symbolisk och 

kommunikativ och genom att den är kommunikativ så ses den också som social, dock menar 
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de att det inte behöver betyda att barnet att har en konkret person som barnet kommunicerar 

med utan det kan vara någon (fiktiv) eller något (en föreställd värld) som barnet agerar med i 

leken. De menar vidare att barns lek är kroppslig och direkt levd där fantasi, tankar, språk och 

kroppsliga uttryck är invävda i varandra och att barn alltid har en intension med sin lek. 

En del barn har svårt för att ge leksignaler som uppfattas som just leksignaler av andra barn, 

dessa barn behöver stöd och stimulans i att kunna kommunicera tydliga leksignaler 

(Knutsdotter Olofsson, 1992). Både Knutsdotter Olofsson (1992) och Lillemyr (2013) menar 

att trygghet är en viktig aspekt för att barnen ska vilja leka. Harmonin i leken kan brytas om 

man blir rädd eller känner sig otrygg. Det är de vuxnas ansvar i en barngrupp att se till att 

barnen känner sig så trygga att de vågar ge sig in i leken (Knutsdotter Olofsson, 1992). 

Knutsdotter Olofsson menar att barn är födda med en förmåga att leka, men för att kunna 

utveckla sin lekförmåga behöver de bli lärda i hur de ska tolka leksignaler, bli lärd hur man 

gör när man låtsas osv, därför anser hon att det viktigt att man leker med barnen så de kan 

utvecklas i sin lek och fantasi. 

 

Vygotskij var en av de främsta förespåkarna av den sociokulturella teorin. Han menade att 

barnen själva skapar sin egen närmaste (proximala) utvecklingszon i leken. Detta genom att 

de i leken är ”ett huvud högre än sig själva”, genom att de skapar situationer på låtsas där de 

kan tillfredsställa sina behov eller lösa sina problem (Lillemyr, 2013). Vygotskij ansåg att 

barnen förhåller sig till regler i leken genom att de ger uttryck för det i leken, därefter genom 

den regi för leken som barnet deltar i tillsammans med andra. På så vis bearbetar barnet den 

mening som leken innebär. Genom det, får leken en inre mening på så vis att handlingen är 

underordnad tanken, i det verkliga livet menar han är det tvärtom, där är tanken underordnad 

handlingen. Utifrån det sociokulturella perspektivet har pedagogerna fått en mer aktiv roll i 

barns lek då man som pedagog ska på ett medvetet och planerat sätt använda leken för att 

främja lärandet (a.a.). Lindqvist (2002) menar att leken är en gruppverksamhet där 

kommunikation ses som en viktig del. Hon anser att barn gärna vill ha vuxna som lekkamrater 

och genom att de vuxna tar sig roller i leken, så skapar de tillsammans lekvärldar. På så vis 

vill barnen samarbeta med de vuxna som genom leken blir intressanta och spännande för 

barnen. Genom sin roll ses den vuxna som lekfull och leken kännetecknas av humor, 

improvisation och förvandlingar. I enlighet med Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) ska 

pedagogerna se leken som ett ”pedagogiskt redskap” då man är med och stödjer och utvecklar 

barns lek- och lärprocesser (Tullgren, 2004). 

 

De mål och riktlinjer som finns i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) genomsyras av en 

barnsyn som ser barn som aktiva deltagare i så väl verksamheten som i dagens samhälle. Man 

ser barn som kompetenta, medskapande och att lärande utvecklas genom deras handlingar och 

genom den sociala gemenskapen (Lillemyr, 2013).  Med dagens barnsyn utgår man alltmer i 

skolverksamheten ifrån att se barnens möjligheter istället för att peka på barnens brister och 

att se barnen som individer med känslor, förundran och åsikter (a.a.). Johansson & Pramling 

Samuelsson (2006) menar att lek och lärande är oskiljaktiga i barns värld och på så vis ska 

man även förhålla sig till det inom pedagogiken som riktar sig till de yngre åldrarna. De 

menar vidare att barn från början av livet är lekande och lärande individer som är nyfikna på 

sin omvärld och försöker finna kunskap och förståelse kring denna. Sommer (2005) menar att 

vi alltmer måste se barnen som subjekt redan ifrån barnets födsel, istället för att se dem som 

objekt som ska påverkas och formas. 
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I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) finner man mål och riktlinjer på hur 

förskollärarna ska agera i verksamheten för att ge varje barn goda förutsättningar för lek och 

lärande. Man finner inga direkta mål eller riktlinjer för förskollärarnas delaktighet i leken, 

men jag tycker att man kan utläsa i många av målen att de vuxnas delaktighet i barns lek är 

viktig för att skapa lärande. Förskolan ska innebära en trygg miljö för barnen, där de vuxna 

ska se varje barns möjligheter och där de ska engagera sig i samspelet med barnen. Leken ses 

som viktig och gynnar barns utveckling och lärande och som förskollärare ska man använda 

sig av leken som ett verktyg för att främja barns utveckling och lärande. Samspelet mellan 

vuxna och barn likväl som samspelet mellan barnen ses som viktig för att främja lärandet. 

Barn som behöver stöd i sin utveckling ska få det stöd de behöver för att kunna utvecklas och 

utmanas i sitt lärande (Skolverket, 2010). 

 

Pedagogers delaktighet i lek 

Inom förskoleverksamheten har det länge varit rådande att undvika att delta i barns lek just för 

att leken har setts som barnens egna arena och fortfarande finns det pedagoger som motsäger 

sig delaktighet i barns lek (Lillemyr, 2013). Lillemyr menar att vuxnas inblandning i barns lek 

blir allt vanligare och är oundviklig, men att man som vuxen ska vara försiktig och visa 

respekt för barns lek och att det kan vara bra om man riktar in sin inblandning i leken mot 

vissa mål så som exempelvis att utveckla social kompetens eller att stärka barnets/barnens 

självkänsla. Han menar vidare att utifrån det synsätt vi har på barn och barndom så påverkas 

vårt sätt att se på barn och lek.  

 

Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver hur de på en förskola myntade begreppet ”Det 

förlösande ordet”. Detta begrepp kom till när pedagogerna genom att ge barnen ett ord eller 

mening fick igång en lek som stannat upp eller en lek som på något vis blivit orolig och på så 

sätt fick leken en ny riktning som fortsatte leken med en fungerande handling. Genom att titta 

på barn som leker får vi mycket kunskap om barns lärande, utveckling och socialisation.  

 

Åm (1986) var en av de första som började föra diskussion kring vuxnas deltagande i leken. 

Hon menade att det bör finnas vissa villkor för pedagogerna att överväga när de går in som 

deltagare i leken. Hon ansåg bland annat att en del barn behöver läras roller för att kunna delta 

i lek med andra barn och att en del barn också behöver vuxna för att hjälpa dem att bli 

accepterade som deltagare i leken. Hon menade vidare att vuxna kan hjälpa barnen att 

utveckla leken för att göra den allsidig och innehållsrik. 

 

Folkman och Svedin (2003) menar att ett barn som har svårt för att leka måste själv finna 

meningen i leken, det vill säga att barnet måste själv ha en egen drivkraft men att vi som 

förskollärare ska finnas till hands för att inspirera och ge positiv vägledning. Får de inte det 

stödet finns risken att barnet helt enkelt ger upp sina försök till lek. 

 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att lärandet utifrån ett socio 

kulturellt perspektiv skall ske genom ett ömsesidigt samspel där läraren är den som 

organiserar och möjliggör lärandet, dock är det viktigt att som lärare inte se sig som fullärd 

utan att se sig själv som en lärande lärare som är med och skapar en lärande kultur.  
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En del kritiska röster har höjts mot sättet att se på vuxnas delaktighet i barns lek, bland annat 

menar Steinsholt (i Tullgren, 2004) att genom deltagande i leken så kan vi tygla barnens lek, 

genom att vi visar vilka lekar vi anser vara nyttiga lekar och att vi ser till att tala om vilka 

lekar vi anser som olämpliga, på så vis menar han att leken inte alls blir fri utan är under 

styrning av oss vuxna. Vidare menar han att vi inte ser leken ur ett här-och-nu-perspektiv utan 

att vi ser leken som ett redskap att forma goda vuxna. 

 

Styrning i leken  

Tullgren (2004) menar att dagens barnsyn beskriver barn som en socialt skapad kategori som 

visar att barn har förmågan och rättigheten att själva ge uttryck för vad det innebär att vara 

barn. Barnen beskrivs som kompetenta aktörer som är medkonstruktörer i sitt lärande. Att se 

på barn på utifrån detta synsätt menar hon kan ses som positivt och konstruktivt. Men 

samtidigt uttrycker hon att vi måste vara medvetna om att det är en konstruktion som kan ses 

som en del av de processer som vill styra barn genom att fastslå vad barnet är och vad det kan 

vara, och som utgår från att individen är delaktig i sin egen styrning. Tullgren diskuterar 

Michel Foucaults syn på makt som en styrningsstrategi som på svenska kallas rationaliteter 

för styrning. Man kan förstå begreppet rationaliteter för styrning som en idé om vad 

människor är och hur de ska styras. Det är en sorts styrning som formar, vägleder, 

administrerar och reglerar människors uppförande. Foucault menar att det finns olika tekniker 

för att kunna styra människor till att bli goda samhällsmedborgare. Makten utövas på så vis att 

medborgaren ändå upplever sig som fri, aktiv och självstyrande fast de i själva verket är 

påverkade av de rådande diskurser som finns i samhället. Tullgren har vidare kommit fram till 

att man styr in barnen på de goda lekarna, exempelvis familjelekar genom inneslutande 

tekniker, det vill säga att man till exempel uppmuntrar, berömmer och bjuder in till lek. De 

lekar som anses som dåliga märkte hon att pedagogerna ofta använde sig av en uteslutande 

teknik, genom att de ignorerade, uteslöt eller tillrättavisade de barn som inte höll sig till de 

lekarna som ansågs vara bra, exempelvis krigslekar eller tjuv och polis. Hon menar att 

styrningens syfte inte är att förtrycka friheten utan att styrningen är till för att få barnen att 

uppleva sig fria trots att det är en ”välreglerad frihet” som utövas, detta genom lust och 

välmening i en tro om att man skapar den goda samhällsmedborgaren (a.a.). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Här presenterar jag det teoretiska perspektiv som jag utgår ifrån i min studie 

Sociokulturellt perspektiv 

I min studie har jag valt att utgå från sociokulturellt perspektiv. Lev S. Vygotskij är den som 

man ser som upphovsman till den sociokulturella teorin, den teori som dagens pedagogik i 

förskola och skola till stor del bygger på. Vygotskij betraktade utvecklingen hos den enskilda 

människan som en del i en historisk och kulturell process. För att man ska kunna förstå en 

människas handling, beteende och kompetens behöver vi se den i ett historisk och kulturell 

kontext. När ett barn föds hamnar den i en viss kulturell gemenskap som kommer att ha 

betydelse för barnets utveckling (Askland & Sataøen, 2003). Leken ses som betydelsefull för 

barnets lärande och utveckling, även om vi på kort sikt inte kommer kunna se vilka effekter 

den har på språket eller de kognitiva och sociala färdigheterna (Lillemyr, 2013).  

 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv så sker lärande genom interaktion, det vill säga att när 

barn (eller vuxna) samspelar sker lärande genom att de tar till sig sätt att tänka, tala och utföra 

fysiska handlingar utifrån den handlingen de är delaktig i (Williams et al., 2000). Genom att 

interagera med omvärlden skapar vi kultur på så vis att vi förvärvar idéer, värderingar och 

kunskaper. Kulturen består även av verktyg, så kallade artefakter, så i det socio kulturella 

perspektivet samspelar både det immateriella och det materiella (Säljö, 2000).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses språket som ett viktigt psykologiskt redskap som 

används för att förstå och tolka sin omgivning. Kommunikationen ses som en viktig del i 

lärandet eftersom man på så vis kan förmedla kunskaper mellan varandra (Säljö, 2000). 

Vygotskij betonar också att fantasi är viktig för lärandet och att det är barns upplevelser och 

känslor som ligger till grund för att utveckla fantasin hos barnet. Det är så barnen bli kreativa 

(Lillemyr, 2013). Vygotskij ansåg att ju rikare verklighet, desto mer möjlighet till fantasi och 

vice versa (Vygotskij, 1995). Utifrån det sociokulturella perspektivet har förskollärarna fått en 

mer aktiv roll i barns lek än tidigare, då man som förskollärare ska på ett medvetet och 

planerat sätt använda leken för att främja lärandet (Lillemyr, 2013). 

Proximal utvecklingszon  

Det man inte kan idag, kanske man kan med hjälp av en vuxen eller en kompis och i morgon 

kanske man klarar det själv, det var så Vygotskij såg på lärande och det var det han kallade för 

den proximala utvecklingszonen. Han menade att den existerande utvecklingsnivån är den 

som redan är uppnådd medan den potentiella utvecklingsnivån är den nivån som man kan 

klara av med hjälp av en vuxen eller ett annat barn som kommit längre i utvecklingen. Han 

menade att det är i avståndet mellan den existerande utvecklingszonen och den potentiella 

utvecklingszonen som undervisning i skolan måste planeras efter, för att barnet hela tiden ska 

utvecklas och tycka att lärande är spännande och roligt (Lillemyr, 2013). Vygotskij myntade 

begreppet mediated learning” med vilket han menade att vissa delar av tänkandet är i ett 

beroende av ett bemästrande av det verbala och skrivna språket, vilket barn endast kan lära sig 

genom att de exponeras för ett rikt språkbruk. Detta uppnås genom att barnet får hjälp att 

tolka och förstå sin omvärld genom att en annan person benämner och kommunicerar sitt sätt 

att förstå omvärlden, Vygotskij menade alltså att barnet utvecklar sin egen förmåga genom att 

de delta i dialoger med kamrater, lärare eller andra vuxna (Williams et al., 2000). Lindqvist 

(1989) menar att människan är en kulturell varelse som utvecklas i sociala och kulturella 
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sammanhang. Hon anser att konst och litteratur är något som lämpar sig i en kollektiv 

verksamhet och att spela, sjunga, dansa och dramatisera är något som man gör tillsammans. 

Med kunniga och lyhörda vuxna som skapar kultur tillsammans med barnen så menar hon att 

barnen får en rik föreställningsvärld och utvecklar sin skapande förmåga.  

 

Kritiska röster mot det sociokulturella perspektivet 

Det har framförts två riskmoment med Vygotskijs synpunkter och teorier. Det första är att om 

man som vuxen blir alltför ivrig med att staka ut en väg och gå för fort fram i sina barns 

framtida utveckling, kan det finnas risk för att barnet inte hinner med att befästa sina 

kunskaper och färdigheter. För det andra menar en del att barnen kan bli mindre självständiga 

och mindre aktiva om undervisningen är ordnad i relation till den närmaste utvecklingszonen 

(Lillemyr, 2013). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
I denna del kommer jag redovisa mitt val av en kvalitativ intervjumetod, redogöra för etiska 

hänsynstaganden, urval, genomförandet, bearbetning, tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Metodval 

Syftet med min undersökning är att få reda på förskollärares tankar, idéer och erfarenheter 

kring sitt eget deltagande i leken och för att då få så detaljerade svar som möjligt har jag valt 

att använda mig av kvalitativa intervjuer. Användandet av kvalitativa intervjuer ger en djupare 

förståelse av den intervjuades ståndpunkt (Bryman, 2008). Att jag valt semistrukturerade 

intervjuer som är en form av kvalitativ intervjumetod beror på att jag vill ha möjlighet att 

använda mig av en intervjuguide, i min intervjuguide finns vissa frågor/teman som jag 

kommer att beröra under intervjun. Jag har möjlighet att kunna ställa följdfrågor och ändra 

frågeordningen. Detta anser jag vara till fördel då jag vill kunna följa upp deras svar genom 

följdfrågor, för att få en djupare förståelse för deras ståndpunkter kring delaktighet i leken. En 

annan orsak till att jag vill använda kvalitativ intervjumetod är för att ha en öppen 

frågeställning, där respondenten, det vill säga den som blir intervjuad har möjlighet att ge svar 

utifrån sina egna tankar.  

Kvalitativ intervjumetod 

Intervjuer är den vanligast förekommande metoden inom kvalitativ forskning. Att den är så 

vanligt förekommande beror på att det är en flexibel metod där det finns många olika sätt att 

gå tillväga på när man gör kvalitativa intervjuundersökningar (Bryman, 2008). I kvalitativ 

forskning så som semistrukturerade intervjuer, lägger man vikten vid respondentens egna 

uppfattningar och synsätt och att forskaren vill ha djupa och detaljerade svar. Detta till 

skillnad mot om man använder sig av en kvantitativ metod, där man följer ett strukturerat 

frågeschema med slutna svarsalternativ och där man är ute efter att få fram mätbara resultat 

och svar på sina frågeställningar. Bryman menar vidare att en kvalitativ intervju kan röra sig i 

olika riktningar och man är inte bunden att följa färdigformulerade intervjufrågor till vare sig 

ordningsföljd eller frågeformuleringen, utan man har en intervjuguide med de tänkta teman 

som man tänkt berör vid intervjun. Frågorna i intervjuguiden behöver inte följa en viss 

ordning utan det är upp till forskaren att efterhand som intervjun fortgår ställa relevanta 

frågor/följdfrågor utifrån guiden. Bryman menar att när man formulerar en intervjuguide är 

det viktigt att tänka på att formulerar frågor/teman som syftar till att ge svar på 

undersökningens frågeställning, att man använder ett förståeligt språkbruk och att man 

undviker ledande frågor. Det är också viktigt att spela in intervjun för att lättare kunna 

analysera materialet. Annat som är viktigt att tänka på vid en intervju för att den ska bli så bra 

så möjligt är bland annat att vara väl förberedd och påläst, låta respondenten välja tid och 

plats och ha testkört inspelningsutrustningen (a.a.). Löfgren (2014) menar att vid en intervju 

är det mycket viktigt att respondenten får förtroende för intervjuaren och att man som 

intervjuare är en god lyssnare genom att man visar att man är intresserad av vad respondenten 

har att säga, visar man dessa egenskaper menar han att respondenten kommer att kunna delge 

mycket information om det tänkta ämnet. Viktigt att tänka på när man gör en kvalitativ 

intervju är att man inte halkar över till en strukturerad intervju, vilket lätt kan ske om man vill 

följa sina intervjufrågor och inte lyssnar uppmärksamt på respondentens svar. Det är 

respondentens svar som ska se till att föra intervjun framåt kring det valda temat (Johansson 
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& Svedner, 2006). Johansson och Svedner menar vidare att det även kan vara en svår 

balansgång även åt andra hållet, att man i sin intervju blir helt ostrukturerad och svävar iväg 

ifrån det tänkta temat.  

 

Etiska hänsynstaganden 

Vid forskning ska forskaren ta hänsyn till de lagar och regler som finns. I God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011) kan man läsa att det är viktigt att informera deltagarna i 

undersökningen om vad deras uppgift i projektet är, vad det handlar om, hur den kommer att 

publiceras samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. En annan viktig aspekt är att 

deltagarna samtycker till undersökningen, det innebär att undersökningsdeltagarna ska vara 

väl medvetna om vad de har tackat ja till att delta i. Undersökningsdeltagarna har själva rätt 

att bestämma över sin medverkan och de får inte utsättas för påtryckningar om deltagande. 

Alla uppgifter om undersökningsdeltagare eller uppgifter som undersökningsdeltagarna 

lämnat ska hanteras konfidentiellt och insamlad data ska förvaras på sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av det. Deltagarna ska vara anonyma i studien. Insamlad data ska endast att 

användas till forskningsändamålet. Efter avslutad forskning ska all data förstöras. Något som 

även ska tas hänsyn till är individskyddskravet och det innebär att man ska se till att 

uppgiftlämnaren inte utsätts för skada eller kränkningar under forskningens gång 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Urval 

Jag valde att kontakta 4 stycken förskollärare som arbetar på tre olika förskolor. De 

förskollärare som arbetar på samma förskola arbetar på olika avdelningar. Förskolorna är 

belägna i två olika kommuner. Förskollärarna har arbetat från 1 år upp till 11 år. 

 

Genomförande 

Jag började med att kontakta förskolechefer per telefon för att fråga om det gick bra att göra 

intervjuer på någon utav deras förskolor. Jag fick tips på vilka förskolor som kunde tänkas 

medverka. Kontakten med förskolorna sköttes både med mail-, telefon- och personlig kontakt. 

Jag skickade ut en informationsblankett (Bilaga 1) med information om mig och vad mitt 

arbete skulle komma att handla om, vilka rättigheter de hade som deltagare och hur arbetet 

skulle redovisas. På informationsblanketten fanns även information om att samtalet skulle ta 

runt 30 minuter och att det skulle spelas in. Denna information skickades till både 

förskolechefer och till förskollärare.  

 

Respondenterna fick själv välja tid och plats för intervjuerna just för att de skulle känna sig 

bekväma med platsen och för att det bäst skulle passa deras verksamhet. Alla valde att 

genomföra intervjuerna på sina respektive förskolor. 

Inför intervjuerna sammanställde jag en intervjuguide (Bilaga 3) med frågor som fanns med 

som ett stöd under intervjuerna. Denna guide mailades till förskollärarna några dagar innan 

intervjuerna för att de skulle få möjlighet till att kunna förbereda sig inför intervjun. De fick 
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även informationen om att det var är en intervjuguide och att frågorna kunde förändras under 

intervjuns gång i form av eventuella följdfrågor, beroende på hur intervjun utvecklades. 

Vid intervjutillfället fick respondenterna åter information om arbetet och att det skulle spelas 

in som en ljudfil i datorn. De fick även fylla i en samtyckesblankett (Bilaga 2) där de skrev 

under på att de fått ta del av informationen och vilka rättigheter de hade.  

 

Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter. Under intervjuerna ställde jag frågor utifrån 

intervjuguiden och det förekom också följdfrågor. Jag försökte låta respondenten prata så 

mycket så möjligt och dessutom försökte jag hålla mig så neutral så möjligt i mina egna 

värderingar under intervjuerna. 

 

Bearbetning 

Efter varje intervju, transkriberades det inspelade materialet, det vill säga att jag skrev 

ordagrant ner allt som sades under intervjuerna. Det krävdes att man lyssnade noggrant, 

pausade och spolade tillbaka och spelade upp igen för att få ner allt som sades under intervjun 

på ett korrekt sätt. När allt material fanns tillgängligt skriftligt skrevs det ut, för att jag lättare 

skulle kunna analysera materialet. När jag gjorde min analys gick jag igenom det materialet 

jag transkriberat för att se om jag fann mönster i intervjuerna. Dessa mönster sammanställdes 

sedan till ett resultat.  
 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

I min undersökning har jag stävat efter att ha en så hög reliabilitet och validitet så möjligt. 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är och med validitet menas hur 

trovärdig undersökningen är.  

Reliabiliteten kan även påverkas av slumpmässiga och tillfälliga förutsättningar (Bryman, 

2008). Det vill säga att undersökningen kan påverkas av exempelvis min intervjuteknik eller 

den utrustning som används för att utföra undersökningen. Jag kände att för varje intervju som 

genomfördes utvecklades min intervjuteknik och man blev allt mer bekväm med rollen som 

intervjuare. Efter första intervjun märkte jag av att det fattades frågor för att göra intervjuerna 

kompletta, därför tillkom ytterligare en fråga. Denna fråga skickades även till den första 

respondenten så att även denna fick möjlighet att svara på frågan. Under intervjuerna la jag 

aldrig in några egna åsikter eller värderingar och på så vis undvek jag att påverka 

respondenterna i deras åsikter. Att jag valde att spela in intervjuerna berodde på att jag ville 

kunna gå tillbaka för att lättare kunna analysera mitt material på ett trovärdigt sätt, vilket ökar 

tillförlitligheten i undersökningen. Hade jag valt att enbart anteckna under intervjuerna hade 

jag missat mycket information genom att inte hinna med att anteckna allt som sades, dessutom 

hade jag inte kunnat ha fokus på respondentens svar, vilket hade blivit problem då jag inte 

kunnat ställa de följdfrågor som var relevanta utifrån det som sades i intervjun. Jag upplevde 

aldrig under intervjuerna att respondenterna var besvärade av att samtalet spelades in, men det 

jag kan ångra lite var att jag inte lät ljudinspelaren vara på även efter vi avslutat intervju, då 

respondenterna efter intervjun fortsatte att prata och diskutera sådant som kunnat vara 

relevant för undersökningen. 

 

Eftersom mitt antal av intervjuer är så få, så kan inte undersökningen generaliseras över 

samtliga förskollärare i Sverige. Det hade krävts många fler intervjuer och detta hade inte 
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varit möjligt då tiden för examensarbetet är alldeles kort för att hinna med en så stor 

undersökning. För att öka validiteten på undersökningen hade det krävts fler intervjuer. 

Undersökningen kan ha påverkats av mitt val av förskollärare, exempelvis kan det både finnas 

fördelar och nackdelar med att jag intervjuat förskolelärare jag känner till sen tidigare. 

Fördelarna som jag kan se det är att man känner sig bekväm i deras närvaro och att man 

eventuellt känner till deras arbetssätt. Men att man känner till deras arbetsätt kanske inte alltid 

är till fördel, då man kan ha förutfattade meningar och redan gjort värderingar av 

respondenten. Nu kände jag att det endast var den ena respondenten som jag sett hur hon 

arbetar i barngrupp och det tyckte inte jag påverkade varken vår intervju eller resultatet. 

Sedan finns det ju en risk att jag som blivande förskollärare sitter inne med tankar och åsikter 

utifrån det jag tagit till mig under mina år som student och att det kan påverka studien. Jag 

anser att det är omöjlig att inte påverkas av de tankar man har kring barn och lärande, men att 

försöka hålla sig så neutral så möjligt i mitt förhållningssätt vid intervjuerna bidrog till att jag 

inte tyckte att jag påverkade svaren jag fick. 
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Resultat och analys 
I detta kapitel behandlar jag det empiriska materialet för studien. I resultatdelen presenteras 

material ifrån intervjuerna. I analysen tittar jag på resultaten utifrån mitt teoretiska perspektiv 

som jag valt att utgå ifrån i denna studie.  
 

Resultat 

Här kommer jag presentera de delar av intervjuerna som jag anser är relevanta utifrån mitt 

syfte med studien. För att förskollärarna ska vara anonyma benämns de inte vid namn utan 

benämns som förskollärare A, B, C eller D.  

Jag har sett fem olika typer av roller som förskollärarna har i barns lek; deltagande 

förskollärare, stödjande förskollärare, inspiratör, observatör och styrande roll. Det är utifrån 

dessa roller jag kommer presentera mitt resultat.  

 

Olika sätt att närvara i leken 

Att vara närvarande i barns lek kan se ut på olika sätt. Utifrån de förskollärare jag intervjuat 

har jag fått fram att förskollärare ofta har olika roller i barns lek under en dag. De olika sätt att 

närvara i barns lek som jag funnit är att vara delaktig förskollärare i barns lek, att finnas som 

en stödjande förskollärare, att vara inspiratör, att observera, eller att styra. Dessa roller kan 

snabbt skifta och ibland kan man ha flera roller på en och samma gång. Olika sätt att förhålla 

sig till leken beror exempelvis på hur barngruppen ser ut för tillfället, vilka lekar som leks 

eller hur det ser ut på personalfronten. Även om förskollärarna inte aktivt deltar i leken så 

försöker de finnas nära tillhands om det skulle vara så att de skulle behöva gå in och hjälpa till 

i leken. 

Alla förskollärare i studien är eniga om att leken är en stor del av barnens vardag i förskolan 

och att lek är något som ska genomsyra hela verksamheten. De menar att det är igenom leken 

som barnen skapar nya kunskaper och att förskollärarna har en viktig roll för att hjälpa barnen 

att utveckla sin sociala och kommunikativa förmåga. De nämner också att det är viktigt att 

barnen känner sig trygga i förskolan och att de ser att de genom sin roll som förskollärare 

försöker skapa trygghet genom sin närvaro och att de interagerar med barnen. Hur de väljer 

att interagera och närvara i leken beror på barnens behov och utefter de förutsättningar barnen 

har i leken. 

 
Förhoppningsvis ger det barnen en trygghet och en grund och att de själva vågar ta för sig i 

leken och vågar ta kontakt med andra barn och vågar tala om vad de vill och det handlar 

mycket om att ge barnen en, en trygg grund i leken så att säga, de ska våga (Förskollärare A). 

 

 

Deltagande förskollärare 

Att vara en deltagande förskollärare i leken är när förskolläraren är med och har en aktiv roll i 

leken tillsammans med barnen. Detta görs när ett behov finns för att hjälpa barn som 

exempelvis behöver bli trygga i det sociala samspelet. Till en början leker kanske bara 

förskollärare – barn, för att allteftersom öka den sociala interaktionen med de andra barnen. 

Målet är att förskolläraren allt mer ska kunna avlägsna sig ifrån leken allt eftersom barnet blir 
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tryggare i leksituationer och att de då efterhand mer och mer intar en roll som stödjande 

förskollärare. Förskollärarna kan också delta i leken om de har för syfte att skapa lärande eller 

att utmana barnen vidare i sitt lärande.  

 

Alla förskollärare anser att det är ett viktigt jobb att stötta de barn som har svårt för att delta i 

sociala lekar och detta gör man genom att själv vara delaktig i leken. Vissa barn behöver mer 

stöttning i leken och en del barn blir mest störda i sin lek när en vuxen är med interagerar. Att 

finnas tillgänglig för de barn som behöver och hjälpa dem i leken så att de vågar börja ta för 

sig, delta i lekar med andra barn, lära sig att förstå sig på lekregler ses som en central del i 

förskollärares deltagande i barns lek.  

 
Barn som har lite, ja, vad ska man säga, hmm, som inte riktigt kommer igång med 

lekar eller som har svårt att samspela med andra barn, dessa barn behöver stöttning, 

hjälp i leken och då är det en fördel att jag själv deltar i leken (Förskollärare D). 

 

 

I flera av intervjuerna berättar förskollärarna om tillfällen där de deltagit i leken och där de 

lyckats fånga barnens intresse genom att själva använda sin fantasi och på så vis sett till att 

skapa en spännande lekvärld. 

 
En dag tog vi en spontan promenad, och det va nåt, vi såg någonting i buskarna 

som fladdrade till, det var nån plast eller nåt och jag sa, hittade väl på att nån, nåt 

som fladd, alltså att det inte var plast utan att det var en spännande sak som 

fladdrade till, och då kom dom på att det kanske var nån drake och längs hela 

promenaden, vi såg en massa olika saker i häckar och barnen blev delaktiga och 

sen när vi vände och gick hem så, det var så himla verkligt och dom var så himla 

inne i sin lek så att ett barn blev rädd till och med, så illa var det. Men man ser hur 

dom går in i det om man bara är med, för om man inte är med så kanske det inte 

drivs vidare, man ger dom små tankar hela tiden som gör att, att dom får nytt tänk 

och man återupplivar det man hade. Så det var långt efter som barnen liksom 

pratade om det när vi gick den här promenaden (Förskollärare C). 

 

 

Att vara deltagare i leken ses oftast som positivt bland förskollärarna, men de menar att leken kan bli 

sårbar genom att de går in och deltar i leken. Förskollärarna beskriver olika situationer där en lek 

bara kan dö ut genom att de försöker delta leken eller att det kan räcka att man bara vill titta in 

och se hur allt fungerar. På samma sätt kan leken dö ut om en förskollärare deltar i en lek men 

blir tvungen att avbryta sitt deltagande av olika anledningar. En utav förskollärarna menade 

även att hon önskade att hon kunde delta mer i leken, men att barngruppen är stor och att man 

beläggs med så mycket annat arbete att det är svårt att räcka till i alla situationer. 

 
Eller tillfällen när man faktiskt deltagit i leken och så kommer en annan pedagog 

med något viktigt papper eller att telefonen ringer och då måste jag resa på mig och 

då bryts allt det här magiska som precis höll på att hända. Då känner man ju sig 

inte så nöjd (Förskollärare B). 
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Det är viktigt att förskollärare är inkännande och försöker läsa av när ens deltagande i leken är 

önskvärt eller nödvändigt. Några påpekade även att det är viktigt att barnen även får tid till att 

leka ostört utan vuxendeltagande just för att inte hämma barnens fantasi.  
 

En del barn måste man leka in i leken för annars så, de kan ju inte de här signalerna 

och en del barn blir man ju just störande av att bara finnas till för de har så mycket 

egen kraft och driv i leken (Förskollärare C). 

 

Stödjande förskollärare 

Som en stödjande förskollärare finns man tillhands i de situationer då barnen behöver 

stöttning i leken. Det kan vara att finnas nära tillhands för att hjälpa till i de fall då något barn 

behöver hjälp att komma igång med lek eller komma in i en lek tillsammans med andra barn. 

En stödjande förskollärare har ingen aktiv roll i leken utan finns enbart med som stöd. Att 

finnas där som en stödjande förskollärare utan att delta i leken kan vara en trygghet för de 

barn som på något vis är osäkra i miljön eller i det sociala samspelet. Att ha en stöttande roll 

innebär också att förskolläraren stöttar och utmanar barnen vidare i sitt lärande. Man hjälper 

även barnen att kunna hantera konflikter. Förskollärarna ser att det är viktigt att stötta de barn 

som har behov av det. 

 
Sen finns det ju andra tillfällen där man hjälper barn i leken till exempel som har 

svårt att komma in och att man sen ser att det fungerar och att det barnet sen blir 

inbjuden i leken igen, eller att det tar egna initiativ till att delta. Då är man ju nöjd 

(Förskollärare B).  

 

Inspiratör 

Som inspiratör kommer förskolläraren med idéer till olika lekar eller så hjälper de barnen att 

utveckla och förverkliga deras redan pågående lekar. De ser sig lite som ett bollplank för 

barnen, där förskolläraren kan bolla idéer med barnen för att finna nya infallsvinklar som 

utvecklar barnens lärprocesser. En inspiratör är den som hjälper barnen med lekar som stannat 

upp eller om de ser en lek som inte anses vara lämplig och att de då som inspiratör går in och 

styr upp leken genom att inspirera till att den får en ny form eller riktning.  

Flera utav förskollärarna nämner också att det är genom att fånga barnens intressen som de 

kan hjälpa dem vidare i deras utveckling. De menar att om de finner det som verkligen fångar 

barnens intressen så ger det dem möjlighet att finna de vägar som bäst gynnar varje individs 

utveckling och lärande. Detta kan göras genom att komma med inspiration till hur barnen kan 

utveckla sina lekar. 

 
Det finns inga gränser när det gäller att vad barn lär sig i leken. Det är ju det 

som är så fantastiskt, att det liksom finns alla möjligheter i leken. Det är bara att 

man hittar rätt vägar för att nå barnen helt enkelt (Förskollärare A). 

 

Om man är intresserad och närvarande i en lek och visar att man är intresserad av 

vad de leker, och det kan utifrån se ut som en våldsam lek fast det kanske ändå är 

ett bra samspel. En dialog mellan barnen och ja man får se till att ta leken till nästa 

nivå och gå in som pedagog och hjälpa till. För de här krigarna behövde nånstans 
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att bo. Var bor de någonstans? Hur ska vi lösa det här? Och det kanske blir nån 

koja. Ja, lite så (Förskollärare B). 

 

Observatör 

Som observatör fungerar förskolläraren som den som håller koll på leken, utan att barnen 

egentligen är medvetna om de finns där. De ser så att leken är en väl fungerande lek och att 

leken är en lek som gynnar lärandet. Som observatör får förskollärarna kunskaper om barnen 

och deras lek som de sedan kan ha nytta av vid senare lärprocesser.  

 
Man kollar in genom fönsterrutan eller man lyssnar ju bara så man hör så att det är 

en bra och gynnsam lek så att säga och så att alla får vara med och sådär. Så att 

även om man inte är delaktig personligen, så är man ju ändå, man hör och ser vad 

som händer och så (Förskollärare A). 

 

En utav förskollärarna upplever att speciellt i rollekarna bland de lite äldre förskolebarnen, att 

barnen kan bli hämmade i sin fantasi och lek om det finns en vuxen med som deltar i leken 

och då passar det bättre att fungera som observatör.  

 
Jaa, öhhhh, det är nog mer i rolleken bland de äldre barnen kan jag känna, att, det 

är min upplevelse ibland att ibland så kan vi hämma barnens fantasi till att de vågar 

kanske inte ta ut svängarna mer liksom om, om man som vuxen är med, för de är ju 

så vana att vi fröknar, vi har ju lite maktroll, eller vad man ska säga, att det kan 

hämma eller hindra leken (Förskollärare A). 

 

 

Styrande roll 

Att ha en styrande roll är när förskolläraren går in och styr upp en lek som inte anses passa 

verksamheten. Lekar som innebär mycket spring eller lekar som ses som stökiga anses vara 

lekar som är mindre lämpade i förskolans verksamhet. Förskollärarna kan då känna ett behov 

av att styra upp dessa lekar genom att komma med förslag på hur leken ska kunna utvecklas. 

Man kan se att styrning i leken förekommer men att förskollärarna då styr barnens lekar för 

att de anser att det behövs för att passa verksamheten här och nu, eller för att gynna barnens 

lärande i leken. Några förskollärare menar att de går in i leken för att styra upp en lek som är 

på väg att spåra ur och att man då försöker få in nya infallsvinklar i leken. 

 

Ibland när det är stökigt i barngruppen, mycket spring och så då spelar det ingen 

roll hur mycket vi pedagoger säger till barnen att lugna sig, för vissa dagar bara är 

såna. Men går jag in i leken och skapar ett intresse som utgår ifrån leken de leker 

brukar det ordna sig, barnen får, öhh, ett nytt fokus om man säger så, i leken som 

ofta kan utvecklas och bli en riktigt bra lek. Man kan väl säga att jag då styr 

barnen, men jag har ju en tanke med det jag gör och leken blir oftast mer 

meningsfull än den tidigare där de annars oftast slutar i nån form av konflikt 

(Förskollärare D). 
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Några utav förskollärarna menar att vissa lekar är att föredra framför andra. Exempelvis kan 

det bättre lämpa sig med lugnare lekar inne än lekar där det är högt tempo och hög ljudnivå. 

De menar då att om de går in i leken för att styra upp den genom att se till att tillför nya 

infallsvinklar som intresserar barnen och att de gör sig själv delaktig i leken så kan leken 

fortsätta men på en ny nivå, där de kan få igång en bra lek med ett bra samspel som gynnar 

barns lärande. 

 

Och att, och att vi kanske uppmuntrar mer, ja lekar som gör att, att dom är, alltså 

med vänskap och så här att, att man försöker främja såna lekar mot krigslekar och 

att det här att som vilar på våran värdegrund här i förskolan liksom (Förskollärare 

A). 

 

Förskollärarna tycker att det är viktigt att fundera över sitt förhållningssätt och att man 

behöver ha en tanke med det man gör och att fundera över varför man gör som man gör och 

att man är medveten om hur man kan påverka barnen genom att vara med i leken. 

  
Vi går ju inte in och styr om vi inte, om vi inte tycker att det behövs så att säga utan 

det kan ju vara om nåt barn inte får vara med eller att vi ser att, att dom är på väg 

att bli osams eller att det är på nåt sätt är någonting som inte är bra i leken 

(Förskollärare A). 

 

 

 

Analys av resultat 

I denna del kommer jag att analysera mitt resultat sett utifrån den teori jag valt att utgå ifrån. 

Analysen är gjord utifrån syftet att få veta mer om hur förskollärarna ser på sin delaktighet i 

leken sett utifrån sociokulturellt perspektiv. Detta har gjorts utifrån dessa frågeställningar: 

 

 Vilka föreställningar har förskollärare kring sitt deltagande i barns lek? 

 Hur kan förskollärarnas deltagande i barns lek se ut? 

 På vilket sätt anser förskollärare att barn kan påverkas av vuxendeltagande i leken? 

Utifrån dessa frågeställningar har jag tittat på materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Genom interaktion sker lärande 

Man kan se att förskollärarna anser att leken har en viktig betydelse i barnens vardag på 

förskolan och att det är igenom leken som lärande sker. Social kompetens ses som ett viktigt 

lärande och något som övas i leken. Några av förskollärarna nämnde att de använder sig av 

leken som ett redskap för att skapa lärande och för att nå upp till de mål och riktlinjer som står 

i förskolans läroplan. Utifrån det sociokulturella perspektivet har förskollärarna fått en mer 

aktiv roll i barns lek än tidigare, då man som förskollärare ska på ett medvetet och planerat 

sätt använda leken för att främja lärandet (Lillemyr, 2013). Man ser att genom de olika 

rollerna förskollärarna har interagerar de på olika sätt och i olika nivåer med barnen efter 

deras behov. Förskollärarna anser att genom delaktighet i barns lek och genom interaktion 
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med barnen lär de känna barnen och får kunskaper om deras intressen. Deltagande i barns lek 

ser förskollärarna som något positivt men att de måste vara inkännande och kunna läsa av när 

ens deltagande är önskvärt eller inte. 

 

Man ser att förskollärarna speciellt lyfter språk, kommunikation och samspel som viktiga 

aspekter i barns lärande och att de genom att vara närvarande i barns lek stödjer barnen i deras 

lärande. Genom att förskollärarna lyfter dessa aspekter som viktiga delar i lärandet på 

förskolan ser man att de är influerade av det sociokulturella perspektivet, där dessa aspekter 

ses som grundläggande för lärandet. Förskollärarna i studien resonerar kring leken utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, då deras syn på lek och lärande utgår ifrån att lärande sker genom 

interaktion med omvärlden. Genom interaktion med omvärlden övar sig barnen både socialt 

och kommunikativt (Williams et al., 2000). Dessa egenskaper lyftes fram som viktiga och att 

det är förskollärarens roll att se till att det finns förutsättningar för lekar som stimulerar detta 

lärandet. Genom att kommunicera med varandra har vi möjligheter att dela erfarenheter med 

varandra (Säljö, 2000).  

 

Fantasi 

Tydliga influenser ifrån det sociokulturella perspektivet syns i förskolläranas sätt att se på sin 

roll som förskollärare och på hur de ser på hur fantasin påverkar leken och lärandet. 

Förskollärarna ser det som viktigt att utveckla barnens fantasi då de ser det som en viktig del i 

barns lek och utveckling. Vygotskij menade att ju mer erfarenheter och upplevelser man har 

desto mer väcker man fantasin till liv och att detta i sin tur berikar leken vilket leder till nya 

kunskaper (Lillemyr, (2013). Precis som Vygotskij (1995), menar förskollärarna att fantasin är 

viktig för att barn ska bearbeta sina känslor och utveckla sitt lärande. Utifrån de rollerna som 

jag funnit i resultatet ser man att fantasi är viktigt hos förskollärarna eftersom det är de som 

ska utmana och vidga barnens kunskaper. De intervjuade förskollärarna menar att ju mer de 

vågar använda sig av sin egen fantasi i leken desto bättre hjälper det barnen att utveckla deras 

fantasi och lärande. Genom att man som vuxen har mer erfarenheter i livet borde man kunna 

tillföra en massa meningsfull fantasi till barnens lek.  

 

Proximal utvecklingszon 

I den lärandemiljö som råder i förskoleverksamheten handlar det om att man hela tiden strävar efter att 

utveckla barns lärande och att man då kommer med väl tajmade puffar för att barnet ska klara av att ta 

sig till nästa nivå i utvecklingen. Det är viktigt att man skapar trygghet i verksamheten och detta 

kan göras genom att förskollärarna är närvarande och intresserade av barns lek. Vygotskij 

menade att det är i avståndet mellan den existerande utvecklingszonen och den potentiella 

utvecklingszonen som undervisning i skolan måste planeras efter, för att barnet hela tiden ska 

utvecklas och tycka att lärande är spännande och roligt (Lillemyr, 2013).  

Alla barn är olika och bär med sig olika kunskaper och genom att förskollärarna har olika 

roller under en dag, tillgodoses barnens behov av att utmanas för att kunna ta sig vidare till 

den potentiella utvecklingszonen. Oavsett vilken roll man har under dagen behöver man som 

förskollärare vara intresserad och närvarande i barns lek, detta för att kunna utmana barnen 

och hjälpa barnen att erövra ny kunskap. Här ser jag tydliga kopplingar till Vygotskijs teori 

om den proximala utvecklingszonen och till de roller jag funnit i mitt resultat. De olika 

rollerna som förskollärarna intar under en dag skapar lärande i olika nivåer och anpassas efter 
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de barn som finns i barngruppen. De barn som behöver hjälp eller stöd i leken får det med 

hjälp av förskollärarna eller av andra barn för att klara av att ta sig vidare till nästa steg i sin 

utveckling. Som förskollärare utmanar man hela tiden barnet att klara allt mer på egen hand 

eller med hjälp av kamraterna. När man har rollen som inspiratör utmanar man barnen i deras 

tänkande och på så vis kan barnen ta till sig nya kunskaper och genom det komma vidare i 

lärandet. Som observatör skapar förskolläraren sig kunskaper om barnen och på så vis kan de 

utmana barnen i sitt lärande, detta lärande behöver inte ske i direkt anslutning till det som 

barnen leker här och nu, utan det kan bli ett lärande som förskolläraren tar med sig till ett 

senare tillfälle. Även när förskollärarna har en styrande roll görs det utifrån tanken att barnen 

ska komma vidare i deras lärande och utveckling. 

 

Utifrån mina intervjuer ser jag att det som förskollärarna berättar kring om sitt deltagande i 

leken, influeras av det sociokulturella perspektivet och dess sätt att se på lek och lärande. 
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Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet med stöd i tidigare forskning. Jag kommer 

också att diskutera genomförandet av undersökningen och avsluta med vad som vore 

intressant att ta vidare för fortsatt forskning. 

 

Diskussion av resultatet 

Förskollärares delaktighet i leken handlar om så mycket mer än att bara delta aktivt i själva 

leken. Det finns flera olika sätt att vara delaktig och framförallt gäller det att fundera över sitt 

förhållningssätt i leken.  

De förskolelärare jag intervjuat ser social kompetens som ett viktigt lärande som sker i 

förskolan och att man genom leken övar upp den kompetensen. Jag kan även se att språket är 

ett viktigt kunnande och också något som bearbetas genom leken. Lillemyr (2002) beskriver 

att leken har en betydelse för både lärandet och socialisationen och att leken blir en frizon där 

man får använda sin uppfinningsrikedom och där man har roligt. Precis som Knutsdotter 

Olofsson (1992)  menade så är det viktigt med trygghet för att barnen ska vilja leka och att det 

är vi vuxna som måste se till att barnen finner trygghet i förskolan. Man kan även se i 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) att det är viktigt att man som vuxen skapar en trygg 

miljö där barnen kan utmanas i sin lek. Vidare är det viktigt med vuxna i förskolan som ser 

barnens möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och med 

barngruppen. Trygghet är något som förskollärarna i intervjuerna menar är viktigt och det 

insamlade materialet visar att de intar olika roller i barnens lek beroende på vilka behov som 

finns i barngruppen.  

Dessa roller skiftar under en dag och jag har funnit att genom de olika rollerna de har, så 

skapar förskollärarna trygghet i olika nivåer, allt för att passa olika barns behov. Utifrån de 

rollerna jag fått fram kan jag se att alla fyller sin funktion för att barnen ska finna den trygghet 

och lust till lek på den nivå där de befinner sig och att de på så sätt kan utveckla sitt lärande. 

Vad är då viktigt att tänka på när man på olika sätt är delaktig i leken? Inom alla de typer av 

roller som förskollärarna har, anser jag att en viktig del för att för att kunna inspirera barnen i 

leken är fantasi. Lindqvist (2002) menar att leken är ett aktivt möte mellan barnets inre och 

yttre verklighet och att leken är fantasi som utspelar sig i en handling. Jag anser att det är 

viktigt att förskollärare vågar gå in i en fantasivärld tillsammans med barnen, att vi vågar 

släppa på de spärrar som en del bär på. Precis som Lindkvist ser jag att genom att fantisera 

tillsammans med barnen så skapar man en gemensam lekvärld. Genom att fantisera kan man 

skapa ett intresse i barngruppen som leder fram till en lek som kan pågå under en längre tid 

och där man kan plocka upp barnens egna intressen. Folkman och Svedin (2003) menar att ett 

barn som har svårt för att leka måste själv finna meningen i leken, det vill säga att barnet 

måste själv ha en egen drivkraft men att vi som förskollärare ska finnas till hands för att 

inspirera och ge positiv vägledning. Får de inte det stödet finns risken att barnet helt enkelt 

ger upp sina försök till lek. Här ser jag att oavsett vilken av rollerna man har i barns lek så 

visar det hur viktig det är att man som förskollärare är närvarande och intresserad, speciellt 

för de barn som har svårigheter med det sociala samspelet. Precis som de nämner så anser jag 

att lekfulla förkollärare ger näring åt barns lekar och därför är det viktigt att de vårdar sin egen 

känsla för lek.  
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I rollerna som deltagande förskollärare eller som en stödjande förskollärare ser man att de 

barn som är i behov utav vägledning i leken ska få den hjälp de behöver för att utveckla sin 

lek.  Men det kan också vara svårt att som förskollärare kunna fokusera helt och fullt på den 

lek som man går i, då andra åtaganden som exempelvis telefonsamtal, barn som hämtas och 

lämnas kommer emellan och på så sätt kan leken bli sårbar. Hur hanterar man de situationerna 

och vad betyder det för barnen när man som vuxen plötsligt behöver bryta den interaktion 

som just pågick? Kan det vara så att det ger barnet/barnen insikter om att de vuxnas åtaganden 

är viktigare än den interaktion som pågick. Så frågan är ju hur löser dessa situationer för att 

kunna fokusera på de barn vars lek man deltar i. Är det ens genomförbart?  Som en 

förskollärare nämnde så påpekade hon vikten av att vi faktiskt är där för barnens skull och att 

det är de som ska vara det viktigaste i vår verksamhet och då får vi anpassa verksamheten 

efter det. Att ta hand om ett papper eller ett telefonsamtal är inte nödvändigt att göra i precis 

detta nu, utan något som kan hanteras vid ett senare tillfälle när man känner att barnens behov 

är tillgodosedda. Utifrån det jag fått fram är det viktigt att kunna sätta barnen i fokus i 

verksamheten. Jag anser att arbetslaget bör vara eniga om hur de deltar i barns lek och hur de 

ser till att lägga upp det övriga arbetet så att allt flyter på även om en eller flera förskollärare 

är på något sätt delaktiga i barns lek. Att visa respekt och hänsyn till de förskollärare och barn 

som befinner sig i en lek är också viktigt för att man inte ska gå in och störa den pågående 

interaktionen. Detta förhållningssätt kan man koppla till Läroplan för förskolan 2010. 

Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lä-

rande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd 

i sin utveckling (Skolverket, 2010, s. 11). 

Förskollärarna i studien är eniga om att delaktighet i leken är viktigt och något som gynnar 

barns lärande, dock ser de ett behov av att vara inkännande och att man läser av när ens 

deltagande är önskvärt eller inte. Ibland är det så att barnen visar tydligt att de inte önskar att 

någon vuxen ska delta i leken, ibland är det så att man blir inbjuden i leken. Jag tycker att det 

är viktigt att respektera de tillfällen då barnen vill ha leken för sig själva och jag har upplevt 

att det väldigt tydligt märks av när det inte är läge att som vuxen gå in och delta i leken. Jag 

har själv upplevt det exempelvis genom att barnen dragit sig undan eller sagt att de gärna vill 

vara ensamma. Precis som Lillemyr (2013) så ser jag att delaktighet i leken gynnar barnens 

lärande men att man måste se till att det finns tid och rum för barnens egna lekar, då dessa 

lekar är meningsskapande för barnen. Vidare menar Lillemyr att som vuxen bör man vara 

försiktig och visa respekt för barns lek och att det kan vara bra om man riktar in sin 

delaktighet i leken mot vissa mål så som exempelvis att utveckla social kompetens eller att 

stärka barnets/barnens självkänsla. Jag anser att även om det är så att man blir inbjuden i 

leken så är det ändå viktigt att tänka på hur man som förskollärare tar sig an leken. Det är 

viktigt att följa barnens intentioner med leken för att inte riskera att gå in för mycket med sina 

egna tankar och idéer och på så vis verka till att leken dör ut eller att den blir för styrd. Denna 

uppfattning förekommer även bland de intervjuade förskollärarna och man kan se att det krävs 

erfarenhet och intresse ifrån förskollärarnas sida för att kunna avgöra hur man bör förhålla sig 

till deltagande i leken.  

Även om man inte deltar aktivt i leken så beskriver förskollärarna att de ändå försöker vara 

närvarande för att ha koll på vad det är som leks och hur leken ter sig, detta för att veta att 

leken är ett väl fungerande samspel där inget barn far illa. Att fungera som observatör och på 

så vis ha ett litet öga på vad som sker i leken tänker jag kan vara ett bra sätt att ha uppsikt 
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över vad som sker och det kan även vara ett sätt att få kunskap om hur barnen fungerar i 

leken. Dock anser jag att det är viktigt att tänka på hur man väljer att agera då man anser att 

leken behöver omformas eller korrigeras. Här tänker jag att det är viktigt som förskollärare att 

undvika att övervaka enbart för övervakandet skull och då enbart gå in de gånger som 

förskolläraren känner ett behov av att korrigera leken genom att tala om vad som är rätt och 

fel. Det är inte meningen att som förskollärare vara den som ska sitta inne med all makt och 

avgöra vad som är lämpligt att leka eller inte, utan att genom att ta rollen som inspiratör för en 

dialog med barnen och på så vis komma fram till en lösning på problemet eller inspirerar 

barnen att komma vidare i leken. ”Det förlösande ordet” är ett begrepp som myntades av en 

förskola som gick ut på att bara ge barnen ett ord eller mening och på så vis inspirerades 

barnen till att få igång en lek som stannat av eller få en ny infallsvinkel i leken som medförde 

att leken kunde utvecklas (Knutsdotter Olofsson, 2009). Detta arbetssätt ser jag att jag kan 

koppla till rollen som inspiratör.  

Några av förskollärarna var inne på att det är viktigt att fundera över sitt förhållningssätt i 

leken och tänka över varför man gör som man gör i olika situationer. Det är inte meningen 

som förskollärare oavsett vilken roll de har, ska ta över leken helt och styra barnen in i de 

lekar som förskolelärarna ser som meningsfulla. Man måste förstå leken som lustfylld, 

värdefull och meningsskapande för barnen och att deras lek måste respekteras och att det är 

viktigt hur man som förskollärare förhåller sig till den (Lillemyr, 2013).  

Kan det vara så att genom deltagande i leken formas barnet? Försöker vi i förskolan skapa det 

”normala” barnet genom leken? Tullgren (2004) menar att leken regleras på så vis att vissa 

lekar ses som mer givande än andra och att den lek som ses som givande är den som står för 

att skapa kompetenser inför framtiden. På så vis skulle man kunna tänka sig att man inte alltid 

tillåter barnen att vara de barn som de är, utan i leken styrs barnen till att formas till det 

önskvärda barnet. Hur man än vrider och vänder på det så innehar de vuxna en maktposition i 

förskolans verksamhet och detta är nog omöjligt att komma ifrån, men jag anser att det är 

viktigt att tänka på hur förskollärarna förhåller sig till denna makt. Den makt som vuxna på 

förskola innehar kan yttra sig på så vis att man som pedagog går in och styr i barns lekar. Men 

man kan se att makten inte bara finns i lekarna utan även i andra delar av verksamheten så 

som exempelvis matsituationer, där en förskollärare kanske går in och bestämmer att barnet 

måste smaka på en grönsak innan den får hämta mer mat. Nu handlar ju denna studie om 

delaktighet i barns lek så makt överlag kommer jag inte beröra vidare, men jag tycker det är 

viktigt att nämna att den maktposition som förskollärarna innehar inte enbart finns i leken.  

De förskollärare som jag intervjuat ser att styrning förekommer i förskolans verksamhet, men 

att de menar att styrning inte sker utan att det finns en anledning till det. De menar att de 

gånger de går in och styr en lek är det för att leken inte fungerar eller att de anser att leken 

behöver utvecklas. Jag har precis som Tullgren (2004) kommit fram till att lekar som är lugna 

och vänskapliga föredras framför lekar som är av det vildare slaget. Speciellt i inomhusmiljön 

väljer man att gå in och styra upp de vildare lekarna, genom att fungera som inspiratör och 

komma med nya infallsvinklar i leken. Att bryta leken helt är något som förskollärarna helst 

undviker. Någon förskollärare nämner att om lekarna är för vilda för att passa inomhus är det 

bättre att låta barnen gå ut och få leka de vildare lekarna ute, då hon anser att även de vildare 

lekarna kan innehålla bra samspel och vara en väl fungerande lek trots att den kan se vild ut. 

Man kan se att förskollärarna uppmuntrar lekar som är lugna som exempelvis familjelekar 

medan lekar med vapen eller lekar som innebär mycket spring ses som mindre positiva och 

dessa lekar kan kännas viktiga att styra upp. Även Tullgren (2004) har i sin studie sett hur 
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lugna lekar så som familjeleken anses av pedagogerna vara bra lekar, och att barnen 

uppmuntras till att delta i de lugna lekarna. 

Men hur förhåller sig denna styrning i leken till den barnsyn vi har idag? Synen där vi ser 

barn som kompetenta och meningsskapande, barn som är nyfikna och vill utforska världen. 

Hur förhåller vi oss till att barn är meningsskapare av sitt eget lärande? Utifrån vems 

perspektiv är det viktigt att styra upp eller forma om en lek? Ur barnens perspektiv är den lek 

de leker förmodligen meningsfull, spännande och lärande oavsett om det är en lugn lek eller 

om leken är av det vildare slaget. Barnen leker det som de för stunden anser vara spännande 

och viktigt för dem. Detta får mig att fundera på den barnsyn som ska genomsyra förskolans 

verksamhet, det vill säga att se barnen som kompetenta och att den lek som de utövar ger dem 

något. När en vuxen går in och styr en lek, krockar det då inte med vår vision om det 

kompetenta barnet?  Utifrån mina egna erfarenheter så är det oftast några barn som alltid leker 

de lekar som ses som stökiga, som inte alltid faller i god smak hos förskollärarna. Betyder det 

att det är alltid dessa barn som blir styrda i sin lek och hur kommer det i så fall att påverka 

deras sätt att leka och fantisera framöver. Ofta tror jag att det är så att förskollärare har lätt för 

att gå in och styra upp lekar både medvetet och omedvetet.  Anledningen till detta är nog för 

att man är rädd att de stökiga lekarna lättare skapar kaos, vilket inte anses passa in i förskolan 

verksamhet och att det i sin tur inte gynnar lärandet. Leken kan också bli ett föremål för 

styrning då leken ses ur ett säkerhetsperspektiv, för undvika att barnen hamnar i konflikter 

eller skadar sig. Men kan inte en lek som ses som stökig innehålla både interaktion och 

lärande? Eller är det så att de barn som leker exempelvis med vapen ses som potentiella 

skjutglada mördare i framtiden. Tullgren (2004) såg i sin studie att leken utsattes för 

normaliserande åtgärder genom att man som förskollärare prioriterar vissa lekar medan andra 

lekar korrigeras eller regleras bort. Leken anpassas så att den ska passa förskolans ordning 

och för att att barnen ska förmås att avstå från våld, konflikter och otäcka händelser som inte 

passar in i den goda barndomen. Av egna erfarenheter är exempelvis vapen och skjutlekar 

populära lekar bland barn och även om det inte finns tillgång till leksaksvapen i förskolan så 

använder de sig av andra föremål som får gestalta det som krävs för en sådan lek. Vad händer 

när vi försöker skydda barnen från den typen av lekar? Jag kan se det på två sätt. Om vi 

fortsätter med exemplet med vapen, kan det vara så den typen av lek blir ännu mer spännande 

och intressant för att det just är förbjudet. Eller om man har ett mer öppet förhållningssätt kan 

det då verka avdramatiserande och att man efter ett tag då väljer att gå vidare i leken. Jag 

anser att det inte är svart eller vitt och att det garanterat fungerar olika i olika verksamheter. 

Det jag tror är viktigt är att man är konsekvent i sitt agerande och reflekterar gemensamt både 

med barn och med arbetslaget om hur man ska förhålla sig till olika typer av lekar utifrån den 

barnsyn som råder.  

Så om man nu är delaktig i leken, finns det då risk för att pedagogerna får ännu mer makt? Jag 

kan hålla med Steinsholt (I Tullgren, 2004) om att genom deltagande i leken kan 

förskollärarna utnyttja sin maktposition genom att styra eller omforma lekar så att de passar in 

för vad som kan anses vara en bra lek. Han menar vidare att de lekar som ses som bra lekar är 

de lekar som formar barnen till att bli god samhällsmedborgare. Jag tänker att som 

förskollärare bör man fundera över hur man väljer att använda de kunskaper som fås om barn 

och barns lek genom deltagande i leken. För nog är det så att ju närmare barnen de vuxna är, 

desto mer kunskaper om barnen och deras lek får de. Det är här som jag anser att det är så 

viktigt att funderar över sitt förhållningssätt och hur man agerar i olika situationer. Genom 
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delaktighet i leken ges förskollärarna möjlighet att styra lekarna efter deras egna uppfattningar 

om vad som är bra respektive dåliga lekar.  

Jag säger varken att det ena eller andra är rätt eller fel, för det finns har inget facit på hur man 

ska agera, men jag tycker att det är intressant att lyfta detta dilemma med hur vår barnsyn 

krockar med hur vi går in och styr upp lekar i förskolan. Jag själv anser att delaktighet i leken 

är bra om den inte är påtvingad och att man är med utifrån barnens villkor och följer deras 

intentioner med leken. Samtidigt är jag medveten om att i vissa lägen är det tvunget att gå in 

och styra för att en lek helt enkelt inte fungerar för stunden eller en lek där det finns risk för 

skador. Men att jag då försöker tänka på att se ur barnens perspektiv och se vad som är 

meningsskapande för dem i den här situationen och på så vis stötta dem vidare. Jag tycker att 

delaktighet i leken är en viktig fråga att reflektera över och att jag nu efter denna studie blivit 

mer medveten om mitt eget förhållningssätt och att jag hoppas även att jag väckt några tankar 

kring deltagande i barns lek hos dig som läsare. 

  

Metoddiskussion 

Arbetet med denna studie har för det mesta fungerat bra, visst har det varit ett stort och tufft 

arbete men jag tycker ändå jag går ur denna studie med många nya erfarenheter. 

Tittar jag på hur genomförandet har fungerat så tycker jag att det överlag har fungerat bra. Det 

jag mest känner har hindrat mig i arbetet är att det varit ont om tid. Jag hade gärna sett att man 

hade haft mer tid, för det hade bidragit till att jag hunnit läsa mer litteratur och göra fler 

intervjuer. Det hade förmodligen gett mer material att arbeta med och också fått en större och 

ännu mer intressantare spridning på resultatet. Valet av semistrukturerade intervjuer känner 

jag har varit ett bra val, dock anser jag att det är en svår metod som behövs tränas mycket på 

för att ge ett bra resultat. Jag kände att för varje intervju, flöt intervjuerna på allt mer naturligt, 

men jag känner att jag kunde varit bättre på att komma med mer följdfrågor än vad jag gjorde. 

Något jag mer lärde mig var att inte ska stänga av inspelningen av intervjuerna direkt efter att 

man kände sig färdig med frågorna, då respondenterna ofta fortsatte prata allmänt om det vi 

diskuterat under intervjuerna. Tanken var att intervjua en förskolelärare som jag redan kände 

till sen innan, medan de andra skulle vara okända, dock visade det sig att när jag kom till den 

ena förskolan så kände jag den ena förskoleläraren där sedan innan, dock känner jag inte till 

henne i hennes professionsroll. Jag anser att mitt val av både kända och okända respondenter 

inte medförde någon betydelse för det resultat jag kommit fram till, utan snarare att börja 

intervjua en för mig redan känd förskollärare gjorde att jag ändå kände mig lite tryggare i min 

roll som intervjuare. Till förskolläraren jag känner till yrkesmässigt ställdes aldrig några 

frågor kring hur jag sett att hon arbetade i barngruppen utan frågorna rörde sig enbart kring 

hur hon såg på sitt deltagande i leken.  

Att de fick tillgång till intervjuguiden innan intervjun ser jag som ett sätt för dem att kunna 

förbereda sig, för att kunna ge så utfylliga svar så möjligt vilket jag ser som en fördel. Om 

man ska se någon nackdel med att ge ut frågorna i förväg skulle det kunna innebära att de 

väljer att försköna sina svar. Men jag ansåg att mina frågor inte var den sortens frågor som de 

skulle känna sig obekväma med och på så vis kände jag att det inte skulle finnas någon 

anledning för dem att försköna sina svar, utan att de istället skulle kunna fördjupa sina svar.   

Visst hade man kunnat utföra denna studie med hjälp av enkäter och då kunnat få in ett större 

antal svar, vilket hade kunnat göra resultatet mätbart, men jag anser att då är det inte säkert att 
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jag fått fram någon djupare kunskap om pedagogers delaktighet i leken, vilket jag anser att jag 

fått genom intervjuerna. 

Slutsats 

Genom denna studie har vi fått ta del av förskollärares tankar kring deltagande i barns lek. 

Detta ger oss kunskap om hur de anser att deras delaktighet i leken påverkar barnen och deras 

lärande. Resultatet visar att socialt samspel och språk ses som två viktiga läranden som sker i 

leken. Det visar sig att man som förskollärare har olika roller i leken under en dag beroende 

på vilket behov som finns i barngruppen, det vill säga att man väljer att vara närvarande i 

leken på olika sätt. De barn som behöver hjälp med det sociala samspelet eller har svårt att 

leka får hjälp med det genom att en förskollärare går in och är en aktiv deltagare i leken. När 

man är en stödjande förskollärare finns man nära leken och stöttar barnet i leken om det skulle 

behövas, här har man alltså ingen aktiv deltagarroll, fast man ändå är närvarande. En annan 

roll som visar sig är inspiratörsrollen, här kommer man som förskollärare med idéer till lekar 

eller utmaningar så att barnen kan utveckla sina lekar. I rollen som observatör låter man leken 

vara så fri så möjligt från förskollärarens inblandning, men man är ändå så pass närvarande så 

att man har koll på vad som leks och hur det leks. Den sista rollen som jag fick fram var en 

styrande roll. En lek som ses olämplig eller om det blir konflikter kan förskollärarna gå in i 

leken för att styra upp den. Av denna studie kan vi lära oss att beroende på hur långt barn 

kommit i sin utveckling behöver barnen olika stöd i leken och att vi då genom att anta de 

olika rollerna finns möjlighet att stödja barnen i deras lärande. Vi har även sett att det är 

viktigt att som förskollärare fokusera på den lek och de barn man håller på med för stunden 

eftersom annars finns risk att leken förstörs av andra åtaganden. Det är viktigt att fundera över 

hur arbetet i verksamheten läggs upp för att få sin närvaro i leken att fungera. Något som 

också visat sig i denna studie är att fundera över sitt förhållningssätt när man går in och styr 

en lek. Vår barnsyn idag speglar att barn är kompetenta och att de är meningsskapare av sitt 

eget lärande. Är det då rimligt att förskollärare avgör vad som är en bra respektive mindre bra 

lek? Genom att fundera över sitt eget förhållningssätt i leken, kan det bidra till att få mer 

kunskap om hur man förhåller sig till den påverkan ens närvarande i leken kan innebära. 

 

Fortsatt forskning 

Utifrån det jag fått fram i min studie har jag fått ta del av förskollärares syn på sin delaktighet 

i barns lek. Det hade varit intressant att fortsätta forska kring detta men att då ta del av hur det 

fungerar ute i verksamheterna genom att observera hur förskollärarnas deltagande i leken ser 

ut.  

Jag tycker även att maktperspektivet hade varit intressant att forska vidare kring. Att styrning i 

leken förekommer har jag ju kommit fram till. Men hur ser förskollärarna på denna styrning 

utifrån det kompetenta barnet? Leker barnen de lekar som ses som mindre bra lekar, när 

förskollärarna inte är närvarande? 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till förskolechef och förskollärare 

 

Hej! 
Jag heter Jessica Svantesson och går min sjätte termin på 

förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet där jag läser på distans. 

Jag håller just nu på med mitt examensarbete som handlar om hur förskollärare 

ser på sin egen delaktighet i leken. I min undersökning kommer jag att använda 

mig av intervjuer som kommer att spelas in och jag beräknar att intervjuerna 

kommer att ta runt 30 minuter.  

Deltagandet är frivilligt och man har när som helst rätt att avbryta sin 

medverkan om man så önskar.  

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och både förskolan och ni som 

pedagoger kommer att vara anonyma i undersökningen. 

Det insamlade materialet kommer endast att användas till forskningsändamålet 

och när arbetet är klart och godkänt kommer allt material att förstöras. 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid 

lärarutbildningen vid Karlstads universitet. 

 

Om det är något ni funderar på är ni välkomna att höra av er. 

Telefon:  

Mail:  

 

Ser fram emot att få ta del av era tankar kring pedagogers deltagande i barns lek. 

Med vänlig hälsning Jessica Svantesson 
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 
Hej! Jag heter Jessica Svantesson och studerar vid förskollärarprogrammet vid 

Karlstads universitet. 

Jag håller just nu på med mitt examensarbete som handlar om hur förskollärare 

ser på sin egen delaktighet i leken. I min undersökning kommer jag att använda 

mig av intervjuer som kommer att spelas in och jag beräknar att intervjuerna 

kommer att ta runt 30 minuter.  

Deltagandet är frivilligt och man har när som helst rätt att avbryta sin 

medverkan om man så önskar.  

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och både förskolan och ni som 

pedagoger kommer att vara anonyma i undersökningen. 

Det insamlade materialet kommer endast att användas till forskningsändamålet 

och när arbetet är klart och godkänt kommer allt material att förstöras. 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid 

lärarutbildningen vid Karlstads universitet. 

 

Om det är något ni funderar på är ni välkomna att höra av er. 

Telefon:  

Mail:  

Med vänlig hälsning Jessica Svantesson 

 

 

Jag samtycker till att delta i denna undersökning kring förskollärares 

syn på delaktighet i barns lek. 

 

Datum och ort: 

Namnteckning: 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 
 

 Skulle du kunna berätta om hur du ser på lek?  

 

 Vad är din syn på deltagande i barns lek på förskolan? Förklara och motivera varför du 

tycker och tänker så! 

 

 

 Hur förhåller du dig till barns lek? Motivera hur du tänker. 

 

 När är du delaktig i leken? Följdfråga Varför är du delaktig i leken? 

 

 

 Finns det situationer då du anser att vuxendeltagande i leken är bra eller mindre bra? 

Motivera och förklara dina tankar. 

 

 Hur tänker du kring styrning i leken?  

 

 

 Kommer du på och vill berätta om någon/några situationer där du har varit delaktig i 

leken och som du känner dig extra stolt över eller någon situation där du kände att ditt 

deltagande i leken blev mindre lyckat. 

 

 

 

 


