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Abstract

The purpose with this survey is to find out how teacher´s in preschool see on their participa-
tion in children’s play. There is also an interest to find out if teachers believe they can affect
the children through the environment in preschool. My curiosity is based on whether or not I
as a teacher can affect the children in preschool.

My work is based on three questions:

 Which meaning does teachers think they have in children’s play?

 What possibilities do the teacher´s think they have to affect the environment in the
preschool?

 What effect has my presence in the children’s play and how can I adjust the environ-
ment to stimulate the play?

To explore this I had help from literature, research and qualitative semi-structured interviews.
I interviewed four teacher´s in two different preschools.  
The studies have shown that teacher´s participation has great influence on the children’s play.
How teacher´s choose to participate in the play has great meaning for the experience the chil-
dren carries with them. The study also shows that the environment is important for which play
the children emerges in.
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Sammanfattning

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger i förskolan ser på sitt deltagande i
barns lek. Det finns även ett intresse för att undersöka hur pedagogerna anser sig kunna
påverka barnen genom den miljö som finns på förskolan. Därmed vill jag själv få en djupare
förståelse för hur mitt agerande som pedagog kan påverkar barnen i verksamheten.

De frågeställningar som är vägledande i mitt arbete är:

 Vilken betydelse anser sig pedagogerna ha i barns lek?
 Vad anser pedagogerna om sina möjligheter att påverka miljön i förskolan?

 Vilken betydelse får min närvaro i barnens lek och hur kan jag som pedagog anpassa
miljön för att stimulera barns lek på bästa sätt?

För att utforska detta har jag valt att använda mig av litteratur, forskning och kvalitativa
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts på två olika förskolor med hjälp av
fyra pedagoger.

Studien har visat att pedagogerna har en stor påverkan på barnen i deras lek. Hur pedagogerna
väljer att delta i leken får betydelse för vilka kunskaper barnen kommer erövra. Studien visar
även att miljön som barnen har runt om sig får betydelse för vilka lekar som uppstår.

Nyckelord

Lek, förskola, pedagogens deltagande, sociokulturellt perspektivet



Innehåll

1 Inledning ....................................................................................................................................... 1

1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 1

2 Forsknings- och litteraturgenomgång ......................................................................... 2

2.1 Leken .............................................................................................................................................2

2.2 Vad säger läroplanen om barns lek i förskolan? ........................................................................... 2

2.2.1 Utvecklingsperspektiv ............................................................................................................ 3

2.2.2 Lärandeperspektiv.................................................................................................................. 3

2.2.3 Sociokulturellt perspektiv.......................................................................................................3

2.3 Men vad är egentligen lek? ........................................................................................................... 3

2.4 Miljöns påverkan ........................................................................................................................... 4

2.5 Pedagogens deltagande i leken..................................................................................................... 5

3 Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................7

3.1 Mediering ...................................................................................................................................... 7

3.2 Den proximala utvecklingszonen – lärlingskap ............................................................................. 7

3.3 Redskap ......................................................................................................................................... 8

4 Metodologisk ansats och val av metod ....................................................................... 9

4.1 Metodval ....................................................................................................................................... 9

4.1.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer ...............................................................................9

4.2 Urval ..............................................................................................................................................9

4.3 Genomförande ............................................................................................................................ 10

4.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet ................................................................................10

4.5 Bearbetning av mitt data.............................................................................................................11

4.6 Etiska överväganden....................................................................................................................11

5 Resultat och analys ............................................................................................................... 13

5.1 Resultat av empirin...................................................................................................................... 13

5.1.1 Anser sig pedagogen påverka barnen i leken?.....................................................................13

5.1.2 Anser pedagogen att deras deltagande är positivt eller negativt för barnen?....................14

5.1.3 Hur anser pedagogen att miljön påverkar barnens lek? ......................................................15

5.1.4 Hur ser pedagogerna på sina möjligheter att utforma miljön så att den stimulerar barns
lek? ................................................................................................................................................15

5.1.5 Sammanfattning: ..................................................................................................................16

5.2 Analys .......................................................................................................................................... 17

5.2.1 Pedagogens deltagande i barnens lek..................................................................................17



5.2.2 Miljöns påverkan i barns lek................................................................................................. 18

6 Diskussion ..................................................................................................................................20

6.1 Resultatdiskussion.......................................................................................................................20

6.1.1 Pedagogers deltagande i leken.............................................................................................20

6.1.2 Pedagogernas möjligheter att stimulera barns lek genom miljön .......................................22

6.2 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 23

6.3 Lärdomsdiskussion ...................................................................................................................... 24

Referenser ......................................................................................................................................25

Bilagor



1

1 Inledning

Jag har valt att skriva examensuppsats om leken i förskolan. Intresset för ämnet har hos mig
växt under de år jag utbildat mig till förskollärare. Under utbildningens gång har jag kommit i
kontakt med barns lek genom de verksamhetsförlagda utbildningarna. Jag har här utvidgat
mitt intresse för barns lek och skapat mig en bredare förståelse för hur viktig leken egentligen
är för barns utveckling. Det är genom leken som barnen får möjligheten att bearbetar känslor,
erfarenheter och upplevelser. Leken ses som en självklar och dominerande företeelse inom
förskoleverksamheten som barnen utvecklas och erövrar nya kunskaper genom (Skolverket,
2010). ”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska
prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket, 2010. s. 6).

Leken har alltså en mycket betydande roll i förskoleverksamheten. I mitt fortsatta yrkesliv är
det av stor vikt att jag skapar mig kunskaper om hur jag som pedagog ska agera och medverka
i barns lek för att leken ska bli så utvecklande som möjligt för barnen. Jag vill därför
undersöka vad mitt deltagande i leken får för betydelse för barnen och hur jag ska medverka i
den för att utveckla barnen så mycket som möjligt. Jag vill även skapa mig kunskaper om hur
jag som pedagog kan utveckla den fysiska miljö som finns på förskolan så att den ska främja
och stimulera barns lek. ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar
och lockar till lek och aktivitet” (Skolverket, 2010. s. 6). Det är då viktigt att jag som pedagog
är medveten om hur den fysiska miljön i verksamheten är formad, hur jag kan skapa
lekmiljöer för barnen som stimulerar deras lek.

För att undersöka detta och skapa mig mer kunskaper om området har jag valt att genomföra
min studie ur ett vuxenperspektiv. Jag vill ta del av pedagogers tankar om sitt deltagande i
leken samt vad de anser om sina möjligheter att stimulera barns lek genom den miljö som
finns på förskolan.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna undersökning är att synliggöra pedagogernas förhållningssätt till barns lek
ute i förskolan. Jag vill skapa mig erfarenheter om hur pedagogerna i förskolan ser på sitt
deltagande i barns lek och vad de anser om sina möjligheter att stimulera barnens lek genom
den fysiska miljö som finns på förskolan. Därmed vill jag själv få en djupare förståelse för hur
mitt handlande som pedagog ute i verksamheten kan påverka barnen.

Tre frågeställningar är vägledande:

 Vilken betydelse får min närvaro i barnens lek och hur kan jag som pedagog anpassa
miljön för att stimulera barns lek på bästa sätt?

 Vilken betydelse anser pedagoger att de har i barnens lekande?

 Vad anser pedagogerna om sina möjligheter att påverka miljön i förskolan?
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång

Här redogör jag för en liten del av den forskning och annat som finns skrivet om lek, lekens
betydelse, lekmiljöns inflytande på barnens lek, betydelsen av pedagogers deltagande i barns
lek samt även vad läroplanen säger om barns lek i förskolan. Forsknings- och
litteraturgenomgången knyter jag senare an till det empiriska resultatet inom
diskussionsdelen.

2.1 Leken

Leken har länge haft en stor betydelse ute i förskolorna. ”Från 1930-talet och framåt, när de
utvecklingspsykologiska teorierna kom att dominera förskolans teoretiska grund, har leken
haft dubbla funktioner” (Löfdahl, 2014. s. 38). Det har härifrån vuxit fram en föreställning om
att det är genom leken som barnen utvecklas inom många olika områden. Leken hjälper oss
att utvecklas både kognitivt och socialt (Löfdahl, 2014). ”Leken ses som en mycket viktig del
av barns lärande, ett sätt att utforska och förstå sig själv och världen runt omkring” (Tullgren,
2004. s.21).

Man kan säga att lekforskningen utgår ifrån tre dominerande perspektiv:

� Det sociokulturella perspektivet

� Utvecklingsperspektivet
� Lärandeperspektivet

Det sociokulturella perspektivet är ett övergripande perspektiv som omfattar
lärandeperspektiv och utvecklingsperspektiv. Vi lär oss en kultur i socialt samspel och
utvecklas från barn till vuxna i denna process. ”Det sociokulturella perspektivet på lärande
hävdar med bestämdhet att människors lärande inte sker exklusivt inuti individen, utan att
lärande uppstår i konkreta praktiker och med hjälp av materiella artefakter” (Lenz Taguchi,
2012. s.11). I ett utvecklingsperspektiv läggs fokus på att det är genom leken som barnens
psykosociala mognad sker. I ett lärandeperspektiv betonas den kunskapsmässiga utvecklingen
hos barnen.

I det sociokulturella perspektivet betraktas leken som en av de viktigaste aktiviteterna för
barnets utveckling. Genom leken skapar sig barnet en medvetenhet om världen runt om
(Tullgren, 2004).

2.2 Vad säger läroplanen om barns lek i förskolan?

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 ,rev 2010, framkommer det tydligt att leken är en mycket
betydande del i verksamheten. ”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns
utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket, 2010. s. 6).
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Tullgren (2004) nämner att man i läroplanen kan betraktar pedagogens deltagande som ett
pedagogiskt redskap. I leken kan pedagogen utveckla och stötta barnens lek och lärande
samtidigt som de skapar sig en klarare bild av det enskilda barnets lärande samt dess
kunskaper.

Jag kommer nedan ge en lite klarare bild om vad jag menade med de tidigare nämnda
perspektiven. I läroplanen kan man se tydligt hur lärandeperspektivet, utvecklingsperspektivet
samt sociokulturella perspektivet framkommer.

2.2.1 Utvecklingsperspektiv

Det är alltså genom leken som barns utveckling och lärande sker. Det är genom den som
barnen ska stimulera förmågor som fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbete,
problemlösning samt bearbeta olika uttryck så som upplevelser, känslor och erfarenheter.
”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter”
(Skolverket, 2010. s. 9).

2.2.2 Lärandeperspektiv

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2010. s. 5). Det är då
viktigt att miljön är trygg och tilltalande samt en inspiration för barnen för att de ska vilja
utforska omvärlden. Miljön i verksamheten ska vara öppen, rolig och lärorik där barnen ska
kunna variera mellan olika aktiviteter varje dag. Det är vi vuxna som ska vägleda barnen
genom förskolans vardag och uppmuntra deras lust att vilja söka och erövra ny kunskap. På så
sätt utvecklas de som individer (Skolverket, 2010).

2.2.3 Sociokulturellt perspektiv

Vi vuxna pedagoger ute i verksamheten ska se till varje barns behov och ge barnen de rätta
förutsättningarna för att de ska kunna bilda sig sina egna uppfattningar samt göra egna val.
Varje barn ska få känna att det blivit bemött på ett värdigt sätt. Vi ska även ”stimulera barnens
samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och
respektera varandra” (Skolverket 2010. s. 9).

2.3 Men vad är egentligen lek?

Lek är både något självklart och samtidigt en mångfacetterad social företeelse som är svår att
definitionsmässigt avgränsa. Alla har vi någon gång lekt och vet som sagt vad det innebär.
Många av oss har nog skapat vår egen uppfattning om vad vi själva anser är lek och inte lek.
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De första åren i livet handlar leken till största delen om att barnen ska utforska och upptäcka
den värld de lever i. När vi som barn blir äldre blir lekarna alltmer sociala och vi börjar leka
rollekar (Knutsdotter Olofsson, 2003).

Leken är meningsskapande för barnen och det är genom leken barnen erövrar kunskap samt
skapar nya erfarenheter som de bär med sig. Meningsskapandet och lärandet sker med både
kropp, språk och den omgivande miljön som innehåller olika redskap och material (Pramling
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014).

Bateson beskriver lek som en mental inställning, ett förhållningssätt till
verkligheten, där det som görs, sägs, tänks inte skall tolkas bokstavligt. Det
som görs, sägs, tänks är inte vad det ser ut att vara, det är lek och skall
förklaras utifrån intentioner (Knutsdotter Olofsson, 2003. s. 6).

Enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) blir barn och vuxna delaktiga i leken inom en så
kallad ”lekram”. Det är endast inom den som leken existerar. Man har ibland hört att en lek
kan vara på låtsas eller ”på riktigt”. Detta beror helt på om man står innanför eller utanför den
så kallade lekramen. Är man inne i leken är det på riktigt, men är man på utsidan är den på
låtsas. Man brukar ju säga att ”de bara leker”. Men hur vet man om något är på lek eller inte?
Knutsdotter Olofsson (2003) nämner att det är genom leksignaler som barnen för omvärlden
bekräftar att något är på lek. Hon beskriver det som att ”leksignalen hjälper oss att förstå om
det som händer är lek eller ej” (Knutsdotter Olofsson, 2003. s. 9). Barnen har därför många
sätt som signalerar att detta är lek, det kan vara genom att de gestikulerar, skrattar, uttrycker
sig som olika varelser eller personer osv. (Knutsdotter Olofsson, 2003). Kännetecknande för
en god lek är att den är frivillig och därmed en process som kan avbrytas när man vill det.

2.4 Miljöns påverkan

Som jag poängterat vid ett flertal tillfällen så är leken något som sker i samverkan mellan
människan och den miljö som finns runt om oss. Hur vi bygger upp avdelningen i förskolan
får betydelse för vad barnen kommer att leka med och vilka lekar som uppstår (Davidsson,
2008 ). Det är genom miljön som pedagogerna bjuder in barnen till lek. Miljön organiseras på
det sätt att lek är möjligt. Här kan barnens lekar styras in på olika teman, så som affär,
restaurang osv. (Tullgren, 2004).

Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver betydelsen av att ha hemliga lekvärldar inne på
avdelningen. Med det menas att det ska finnas små utrymmen, som små rum, garderober,
lådor osv. som baren får vara lite hemliga i. Här kan barnen få en känsla av att de är skyddade
från vuxenvärlden. Här sker då oftast lekar där vuxna inte är inbjudna (Sandberg & Vuorinen,
2008). Varje rum tilltalar barnen genom sitt material och sin inredning. Det är materialet och
rummets inredning som talar om för barnen vad som är acceptabelt och inte i detta rum. Säger
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rummet att det är okej att springa, hoppa, vara högljudd osv. eller säger det att här är det är
här den lugna leken ska infinna sig? (Davidsson, 2008)

”Den fysiska miljön har både en social, emotionell, kulturell och en historisk dimension
genom att den väcker minnen hos människor”(Sandberg & Vuorinen, 2008. s.13). I alla olika
miljöer som barnen vistas i utvecklas olika färdigheter och beteenden hos barnen. Detta
betyder att det är viktigt att barnen har en varierad miljö runt om sig för att de ska få chansen
att byta lekvärldar och bearbeta nya färdigheter och beteenden. Det är i samspel med alla
olika miljöer som barnet vistas i som utgör vardagslivet (Sandberg & Vuorinen, 2008).

”Förskolan är en miljö fylld med saker som på olika sätt talar till barn och vuxna, och att barn
skapar mening och sammanhang i den värld de möter i förskolan” (Johansson & Pramling
Samuelsson, 2003. s.75). Att pedagogerna sätter sig ner och planerar hur de vill att
avdelningen ska förändras är viktigt. Vilka material som ska tas in och hur avdelningen inreds
får stor betydelse för barnen. Detta eftersom att pedagogernas barnsyn speglas genom den
inredda miljön på förskolan. När en förändring är gjord i miljön ska man då inte vara nöjd och
säga; ”Så nu var det gjort, behöver vi inte tänka på det mer”. Utan förändringar i miljön ska
ske parallellt med de förändringar som sker i barngruppen. Den pedagogiska miljön ska
anpassas till barngruppen och följa barnens utvecklig. Förändringar i miljön gör att barnen
blir utmanade av den (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).

2.5 Pedagogens deltagande i leken

När ett barn föds bär barnet med sig olika förmågor som vi i samhället ska hjälpa barnet att
utveckla. Det är exempelvis förmågan att prata, gå, äta osv. Detsamma gäller för leken,
barnen föds med förmågan att leka men inte med vetskapen om hur man leker. I början av
livet är det den vuxne som är den bästa lekkamraten, alla barn älskar när den vuxne är med i
leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). Men gäller även detta på förskolan? Många barn börjar
på förskolan vid en mycket tidig ålder, vid ca ett och ett halvt års ålder. Knutsdotter Olofsson
(2003) menar på att det är vid den ålder som den vuxnes deltagande i leken är extra viktigt
just för att leken hos barnen ska tränas upp och stimuleras. När vi vuxna medverkar i barns
lek förmedlar vi en trygghet hos barnen. Vi vuxna är mycket potenta förebilder för barnen i
leken genom att vi själva lever oss in i leken och tar den till en annan nivå. Vi vuxna ska ses
som handledare i barns lek, det är vi som ska ge näring till leken och få barnen att vilja leka.
Men att sitta i sandlådan med barnen och enbart gräva räcker inte, det krävs mycket mer av
oss pedagoger för att barnen ska tycka att sanden blir intressant. Vi pedagoger måste sätta oss
in i leken och börja leka med barnen, använda oss av lekens språk. Om sanden bara är sand
för den vuxne kommer det bli detsamma för barnen. Här är det fantasin som ska sprudla för
att leken ska utvecklas till något intressant, roligt och upptäcksväckande (Knutsdotter
Olofsson, 2003). Det hela handlar om att pedagogens lekfullhet, det är den som avgör om
barnen tycker att det är roligt att pedagogen är delaktig i leken eller inte. ”Pedagogernas
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lekfullhet skapar lust och välbefinnande hos de lekande barnen, vilket leder till att barnen ofta
vill ha med pedagogerna i leken” (Tullgren, 2004. s.103).

Som jag tidigare nämnt ska pedagogen ses som en handledare i barns lek. Detta är även något
som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) nämner. Pedagogen ska ha en handledande
roll där barnens erfarenheter ska vara som utgångspunkt. Här blir det viktigt att pedagogen
närmar sig barns perspektiv för att skapa sig en förståelse för vad som händer och sker i den
gångna leken. Vid många tillfällen går pedagoger in fel i barns lek, de går in och löser ett
problem som uppstått. Här är det då inte säkert att barnen ens förstått hur problemet löstes och
barnen tar inte med sig några nya erfarenheter från situationen som uppstod. Det är därför
viktigt att pedagogen istället handleder barnet genom problemlösningen, att barnen får lösa
det med hjälp av handledning från pedagogen (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).

I en artikel skriven av Chia-Yen Tsai (2015) kan man läsa om vilka strategier pedagoger
använder sig av vid deltagande i barns lek. Hon utgår bland annat från det sociokulturella
perspektivet i sin undersökning.

Chia-Yen kommer i sin undersökning fram till att medvetenheten hos pedagogen är viktig.
Hon menar att pedagogens delaktighet får en positiv effekt om pedagogen kommer in på rätt
sätt i barnens lek. Med det menas att pedagogen fått barnens bekräftelse på att få vara med
och delta. Det framkommer i artikelns slutsats att både för mycket och för lite delaktighet kan
påverka barnen negativt, det krävs att man hittar en bra balans. Hur man som vuxen väljer att
gå in i barnens lek är en bedömningsfråga och beroende av vilken pedagogisk filosofi man
ansluter sig till. Relationen till barnen i leksituationen är också viktig.
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3 Teoretiska utgångspunkter

Här redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter. Liksom Chia-Yen utgår jag från Lev S
Vygotskij sociokulturella perspektiv. Det handlar som sagt om att man lär sig i samspel med
sin sociala och kulturella omgivning (Kroksmark, 2011). Det sociokulturella perspektivet är
väldigt brett och det finns många olika begrepp och teorier inom det. Här presenterar jag de
begrepp som senare återkommer i analysen av mina intervjuer.

3.1 Mediering

Mediering är ett viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet. ”Begreppet är nära knutet
till föreställningen om att människan, till skillnad från andra varelser, är en
redskapsanvändande och redskapsutvecklande varelse” (Forssell, 2011. s.162). Begreppet
mediering förklarar hur människor samverkar med de kulturella redskapen i omgivningen.
Begreppet ger oss en förståelse för människors tänkande, handlande och hur omgivningen
runt om oss samverkar med varandra. Kunskaper medieras genom interaktioner med
omgivningen. Vi upplever inte världen direkt utan det sker genom samspel med andra
människor och det material vi har runt omkring oss. Det menas alltså att det är omgivningen
runt om oss som ”triggar” igång vårt tänkande och handlande. Allt i vår omgivning (materiellt
samt mänskligt) har betydelse för varför vi handlar eller förmedlar oss på ett visst sätt
(Jakobsson, 2012).  Det sociala och kulturella sammanhanget är ett ”medium” som förmedlar
verkligheten till oss. Och vi hamnar så sett i ett ”lärlingskap”.

3.2 Den proximala utvecklingszonen – lärlingskap

Lev S Vygotskij presenterar den proximala utvecklingszonen. I den proximala
utvecklingszonen fokuseras vad barnet klarar av utan någon annans stöd och vad barnet klarar
av med stöttning. Barnen tar del av nya kunskaper och skapar nya erfarenheter med hjälp av
stöttning från den vuxne, eller någon med mer kunskaper om det berörda området.
Utvecklingszonen uppkommer genom aktiviteter. Barnet bär med sig vissa kunskaper och
färdigheter och behärskar dessa med säkerhet i sin aktivitet. Men vidare kunskaper och
färdigheter kan behövas för att klara hela aktiviteten. Barnet befinner sig då i en så kallad
utvecklingszon, där det behöver stöttning. ”Man kanske kan identifiera problemet och lösa en
del av det, men man behöver stöttning för att klara av att genomföra hela uppgiften” (Forssell,
2011. s. 168). När man tagit del av den nya kunskapen skapas hela tiden nya utvecklingszoner
som man behöver stöttning i. I utvecklingszonen ses barnet som en lärling, barnet hamnar
alltså i ett lärlingskap med den vuxne eller med den mer kompetente deltagaren (Forssell,
2011).

Proximalt utvecklingsarbete kan sägas ske i flera steg. I första steget löser barnet ett problem
med hjälp av någon som är mer kompetent än barnet självt. I ett andra steg har barnet skaffat
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sig den erfarenhet som krävs för att det ska kunna lösa problemet själv. I ett tredje steg,
slutligen, kan barnet använda den förvärvade kunskapen i nya sammanhang (Kroksmark,
2011).

Lev S Vygotskij tar upp att till en början ses alla barn som lärlingar. Enligt Vygotskij ”är det
viktigaste lärandet i människans liv det som sker i samhandling med viktiga andra”
(Hundeide, 2006. s.71). Med ”viktiga andra” menar han andra människor som har bredare
kunskaper om det berörda området. Det Lev S Vygotskij menar på är att

barns utveckling måste vara en assisterad utveckling där mer kompetenta
deltagare i den kulturella gemenskapen vägleder barnet in i den värld av
färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att fungera där
(Hundeide, 2006. s.72).

Här ligger syftet i att barnen ska utvecklas genom den mer kompetente deltagaren. Den mer
kompetente deltagaren ska vägleda barnen när de erövrar nya kunskaper, inte ge raka svar.

3.3 Redskap

Vi människor använder oss dagligen av alla möjliga redskap, redskapen ses som ett
hjälpmedel i vår vardag. Exempel på detta är att när vi skruvar i en skruv, då skruvmejseln är
en förlängning av vår kropp. Eller när vi skriver en kom ihåg lapp, då lappen är ett stöd för
vårt minne. Vygotskij delar upp redskap i två olika kategorier, de fysiska och psykologiska
redskapen. ”De fysiska redskapen kan man också kalla artefakter, det vill säga av människan
tillverkade föremål” (Forssell, 2011. s. 163). Hit räknas redskap som hammare, papper,
penna, mobiltelefon, dator osv. Ju längre fram i tiden vi kommer desto mer artefakter kommer
vi att använda oss av i vardagen. Världen utvecklas hela tiden och skapar nya artefakter som
vi kan använda oss av.

Psykologiska redskap använder vi för att tänka och kommunicera. Hit räknas siffersystem,
alfabetet, former osv. Vygotskij menar att vi människor måste använda oss av olika redskap
för att kunna kommunicera och tänka, framförallt språket. Språket är ett av de viktigaste
redskapen som vi använder oss av. Språket verkar båden mellan och inom människor
(Forssell, 2011).
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4 Metodologisk ansats och val av metod

Här redovisar jag hur min undersökning genomförts.

4.1 Metodval

Syftet med denna studie var att undersöka förskolepedagogers uppfattningar om barns lek och
deras möjligheter att anpassa lekmiljön. Jag har därför valt att använda mig av kvalitativa
intervjuer, med semistrukturerad inriktning, för insamling av data, inte minst för att
möjliggöra en dialog. ”Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så
uttömmande svar som möjligt” (Johansson & Svedner, 2010. s.31).

4.1.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer

Jag har genomfört tematiska semistrukturerade intervjuer. Utifrån temarubrikerna
”personligt”, ”leken” och ”miljön” har jag ställt ett antal utgångsfrågor och sedan följt upp
dessa med olika följdfrågor beroende på hur intervjupersonerna svarat (Bryman, 2011).

4.2 Urval

Min undersökningsgrupp bestod av 4 pedagoger som arbetar på två olika förskolor i en liten
kommun i mellersta Sverige. Att det inte blev fler intervjupersoner var för att examensarbetet
endast omfattar 10 veckor. Jag skulle helt enkelt inte ha möjligheten att analysera fler
intervjuer. De pedagoger jag fick möjlighet att intervjua var tre utbildade förskollärare samt
en barnskötare. Just dessa pedagoger hade möjligheten att gå ifrån barngruppen där och då:

Rosa är 61 år gammal och har arbetat inom förskolan i 46 år. Hon tog sin förskollärarexamen
år 1977. Hon arbetar på en 5-6 års avdelning med 11 barn.

Karin är 40 år gammal och har arbetat inom förskolan i ca 10 år. Hon tog sin
förskollärarexamen år 2012. Hon har alltså arbetat som utbildad förskollärare i 3 år. Hon
arbetar på en 5-6 års avdelning med 11 barn.

Anna är 56 år gammal och har arbetat inom förskolan i 14 år. Innan det jobbade hon som
dagmamma. Anna har ingen utbildning som förskollärare utan är barnskötare. Hon arbetar på
en 1-5 år avdelning med 9 barn.

My är 55 år gammal och har arbetat inom förskolan i 33 år. Hon tog sin förskolarexamen år
1983. Hon arbetar på en syskonavdelning med 20 barn där ålder är mellan 1-6 år.
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4.3 Genomförande

Innan jag bestämde mig för metodvalet intervjuer tog jag del av andra alternativ att utforska
mitt arbete genom. Jag kom snabbt fram till att det var just intervjuer jag ville använda mig
av. Jag började med att läsa in mig på hur man genomför en intervju, vilka metoder man kan
använda sig av osv. Även här drog jag en snabb slutsats om att metoden kvalitativ
semistrukturerad intervju skulle passa bäst för mig. Detta eftersom att det var genom denna
metod jag skulle få ut mest relevant fakta för min frågeställning. Efter detta började jag att
skriva ner vilka frågor jag ville utgå från i mina intervjuer, valet blev att utgå från tre
temarubriker för att beröra de ämnen jag behöver.

Sedan kontaktade jag förskolechefen i den aktuella kommunen. Fick klartecken från chefen
och blev tilldelad två olika förskolor inom kommunen. Jag ringde sedan upp förskolorna som
jag blivit tilldelade och bokade tid för intervjuerna. Ena förskolan hade tre avdelningar, två 1-
5 års avdelningar och en 5-6års avdelning. På denna förskola var det 3 pedagoger som ville
medverka i min undersökning, två av dem var från 5-6års avdelningen och en från 1-5års
avdelningen. På den andra förskolan fanns endast en 1-6års avdelning. På denna förskola var
det en pedagog som medverkade i undersökningen. Samtliga intervjuer genomfördes på
samma dag.

Varje pedagog som skulle delta i min undersökning fick läsa igenom ett informationsbrev där
jag förklarade varför jag gör denna undersökning samt vilka rättigheter de har (se bilaga 1).
Alla gav mig samtycke och nu var det dags att börja intervjua. En av intervjupersonerna
önskade att få läsa upp frågorna själv från pappret, vilket hon också fick. De andre tre
intervjupersonerna läste jag själv upp frågorna för. Under intervjuerna använde jag mig av
både ljudinspelning och egna anteckningar. Jag förklarade för intervjupersonerna att jag ville
använda det inspelade materialet för att kunna gå tillbaka till och lyssna av vad vi sagt under
intervjun. Samtliga pedagoger som deltog gav samtycke till ljudinspelningar. Mina
anteckningar bestod av enbart stödord för att veta vad vi tagit upp under intervjuerna.
Intervjuerna tog allt mellan 15 minuter till 30 minuter beroende på vilka diskussioner som
uppstod.

4.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet

När man diskuterar reliabiliteten är det tillförlitligheten av det data man samlat in som man
pratar om. Det handlar om hur jag samlat in mina data. Har jag samlat in materialet på
liknande vis? Har frågorna varit enkla att förstå eller har det uppstått missuppfattningar? Var
det någon fråga som saknades? (Johansson & Svedner, 2010) Jag valde att utgå från samma
frågor i samtliga intervjuer vilket gör att allt material samlades in på samma sätt. Samtliga
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frågor var enkla att förstå och jag fick förväntade svar på frågorna. En fråga jag saknade var
frågan om pedagogers barnsyn, jag anser att denna fråga skulle vart användbar i min
undersökning.

Ordet validitet menas hur pålitligt mitt data är, ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker
det vi avser att undersöka” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009. S.112). Har
intervjuundersökningen gett svar på mina undersökningsfrågor? Är min undersökning valid?
(Johansson & Svedner, 2010) Jag anser att intervjuundersökningen gett mig bra empiri att
arbeta med. Jag har utifrån intervjuerna och intervjufrågorna kunnat sammanställa ett resultat
för mina frågeställningar.

Generaliserbarheten handlar om ”i vilken grad resultaten kan generaliseras, gälla för fler än de
som undersökts” (Johansson & Svedner, 2010. s. 83). För att ta reda på detta tittar man
tillbaka på det urval man gjort i undersökningen. ”Är de som ingår i undersökningsurvalet
representativa för den grupp som generaliseringen skall gäll” (Johansson & Svedner, 2010.
s.83). Jag har i mitt fall en mycket låg generaliserbarhet då den grupp jag intervjuat inte kan
representera hela Sveriges pedagoger i förskolan. Här görs endast en studie om vad fyra
pedagoger säger om sitt deltagande. Det skulle i mitt falla vara omöjligt att få en god
generaliserbarhet i min undersökning då jag endast har 10 veckor att förhålla mig till.

4.5 Bearbetning av mitt data

När intervjuerna var genomförda började jag transkribera mitt material. Jag lyssnade av mitt
inspelade material gång på gång och skrev ner ordagrant vad som sas. Jag tog stöd av mina
anteckningar som jag fick under intervjuerna vid min transkribering. Vid transkriberingen
gjorde jag sen en sammanfattning av alla svar och delade upp svaren under kategorierna miljö
och lek. Jag sorterade vad varje person hade svarat under varje fråga för att sedan kunna
analysera vilket svar jag egentligen fick fram utifrån varje frågeställning. Detta för att
synliggöra olika mönster i det insamlade materialet. Efter detta kunde jag sammanställa mitt
data och få fram ett resultat. Resultatet analyserade jag sedan med hjälp av begreppen
proximal utvecklingszon, mediering och redskap.

4.6 Etiska överväganden

Jag gör ett examensarbete som visserligen inte utgör professionell forskning, men som ändå
ska följa forskningens etiska principer (Löfdahl, 2014).
De etiska principerna som Bryman (2011) Löfdahl,(2014) samt vetenskapsrådet (2011) tar
upp och som jag har förhållit mig till i min studie är: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
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Jag har förhållit mig till samtyckeskravet då deltagarna har fått ta del av information som
säger att de har rätt att hoppa av när de vill och att samtycke endast gäller så länge de inte
säger något annat (Bryman, 2011).

Enligt samtyckeskravet är det viktigt att informera alla de inblandade i undersökningen samt
att få deras samtycke att medverka (Bryman, 2011). Deltagarna i min undersökning har gett
samtycke om att delta.

Enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har deltagarna informerats om att all data
som samlas in kommer att behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av
materialet (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna har även garanterats anonymitet och
informerats om att mina data enbart ska användas i denna undersökning (Löfdahl, 2014). Jag
kommer använda mig av fiktiva namn när jag skriver mitt resultat för att stärka deltagarnas
anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011).
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5 Resultat och analys

Här nedan kommer jag att redogöra för vad jag har fått ut av mitt empiriska material. Först
presenteras vilken betydelse pedagogerna anser sig ha i barns lek och sedan hur de ser på sina
möjligheter att påverka miljö för att främja barnens lek. Slutligen kommer jag att analysera
detta med hjälp av det sociokulturella perspektivet genom de begrepp jag presenterat tidigare.

5.1 Resultat av empirin

5.1.1 Anser sig pedagogen påverka barnen i leken?

Utifrån mitt empiriska material fick jag fram att pedagogerna anser sig ha stor påverkan i
barnens lek när de är med och deltar i leken. Det är dock inte alltid pedagogerna anser att de
ska vara med och delta i leken. De är eniga om att barnen leker mycket bra själva. De vill inte
”störa” barnen för mycket i deras lek. Två av pedagogerna, Rosa och Karin, tycker att de
viktigaste delarna i barns lek är att barnen utmanar varandra utan den vuxnes medverkan.
Barnen ska få chansen att vara kreativa och upptäcka saker i samspel med sina kamrater. ”Jag
tycker att barnen leker bra själva. Jag vill inte kliva in i leken och riskera att förstöra
den”(Karin, intervju den 25 april 2016).

Det är inte alltid jag väljer att delta i barnens lek. Jag anser att det är viktigt
att barnen får utmana varandra och utveckla leken med hjälp av sin fantasi
(Rosa, intervju den 25 april 2016).

En annan pedagog, Anna, deltar endast när hon känner att hon är på humör för det. Hon
menar på att det inte är någon idé att ge sig in i leken om hon inte är på lekhumör då det
istället kan förstöra leken. Hon är då ärlig mot barnen och säger att hon inte vill vara med.

Jag tycker att om jag går in i leken och egentligen inte vill leka kommer
barnen att märka av detta fort. Detta kan leda till att de inte tycker det är kul
att ha med mig i leken och leken blir förstörd istället (Anna, intervju den 25
april 2016).

Den leken som Karin och Rosa anser sig påverka barnen mest i är den styrda samlingen, alltså
den styrda leken. ”Här är det jag som bestämmer vad barnen ska erövra för kunskap. Olika
ämnen ligger i fokus och jag som pedagog ska vägleda barnen genom leken” (Rosa, intervju
den 25 april 2016). Men vid den fria leken vill de som sagt inte vara allt för deltagande utan
där ska barnen få chansen att utmana varandra mer.

När pedagogerna väl kliver in i leken beror det oftast på att barnen valt att bjuda in dem.
Karin, Anna och Rosa nämner att de endast går med i leken om barnen bjuder dem. Anna
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säger att ju äldre barnen blir desto mindre delaktigt blir hon i barnens lekar. ”De äldre barnen
leker mycket bra själva så där behövs det inte lika mycket stöd”(Anna, intervju den 25 april
2016). Den fjärde pedagogen, My, nämner att hon endast är med i leken om barnen vill att
hon ska vara med. Annars sitter hon bara med i rummet och iakttar vad barnen gör. Men när
hon väl blir inbjuden i leken ser hon sig själv som en medresenär. Hon följer barnen i deras
lek och finns där som en hjälpande hand om barnen stöter på problem. Medresenär är något
som alla pedagoger ser sig som. Här nedan visas ett exempel på hur Anna ser sig som en
medresenär i leken. Man kan se tydligt att hon inte vill ha den styrande rollen i leken.

Häromdagen kom några barn fram till mig och frågade om jag ville vara
med och leka, vilket jag ville. Leken var mamma, pappa, barn och de gav
mig rollen som mamma. Jag kände att det var en mycket dominant och
styrande roll i leken så jag frågade om jag kunde få vara lillasyster istället,
vilket jag fick. Jag följde barnens idéer och gjorde som de sa, jag levde mig
verkligen in i rollen som lillasyster. Detta var mycket uppskattat både från
barnen och mig själv, vi hade jättekul tillsammans (Anna, intervju den 25
april 2016).

Alla fyra pedagoger är överens om att de alltid kliver in i barnens lek när det uppstått
konflikter. Här är pedagogerna eniga om att de då vägleder barnen genom konflikterna och
löser problemen tillsammans.

5.1.2 Anser pedagogen att deras deltagande är positivt eller
negativt för barnen?

Pedagogerna i min undersökning är eniga om att deras deltagande kan både vara negativ och
positivt för barnen. Vilket beror helt på hur pedagogen väljer att delta i leken och hur de väljer
att gå in i barns lek. Rosa säger att hon anser sig påverka barnen positivt om hon får de att
tänka steget lägre, alltså om barnen utmanas genom leken. Men hon anser att en negativ effekt
på barnen kan uppstå om hon kommer in och ger svar på de problem som uppstår i leken.
”Jag kan då hämma barnen till att utvecklas och de får inte chansen att tänka steget längre”
(Rosa, intervju den 25 april 2016). Karin nämner även hon att det är genom den vuxnes
deltagande i leken som leken kan tas till en annan nivå. När hon deltar i leken får hon chansen
att utmana barnen genom utmanade frågor, på detta sätt anser hon sig ta leken till en annan
nivå. ”Jag vill anpassa mig efter barnen, inte vara den som styr. Jag vill vara en som är
delaktig i leken och ställa mycket frågor till barnen för att de ska utmanas” (Karin, intervju
den 25April 2016). Karin anser att sitt deltagande får en negativ effekt på barnen när hon går
in i leken på fel sätt. Det kan vara när hon vill komma in och observera barnen i leken. Hon
upplever att detta ofta ses som ett störande moment för barnen och leken blir störd.

Anna anser att humöret har stor påverkan på om pedagogens deltagande ger en positiv eller
negativ effekt på barnen. Går hon in med en negativ attityd upplever hon att barnen tycker det
är tråkigt och de lockas inte till att leka eller lösa det problem som har uppstått. Men går hon
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in med ett glatt humör och viljan att leka anser hon att det nästan alltid ger en positiv effekt på
barnen. ”Går jag in i leken med en positiv känsla för leken så utmanas både jag och barnen
väldigt mycket” (Anna, intervju den 25 april 2016). My strävar också mot att alltid vara
positiv när hon kliver in i leken. Hon anser att det är då barnen vill leka med henne.

5.1.3 Hur anser pedagogen att miljön påverkar barnens lek?

Samtliga pedagoger anser att den miljön som finns runt om barnen har en mycket stor
påverkan på leken. ”Vi presenterar alltid de olika lekmiljöerna för barnen. Detta gör vi för att
barnen ska veta vad vi skapat för lekmiljö, exempelvis restaurang, affär, frisörsalong osv.”
(My, intervju den 25 april 2016). Pedagogerna är eniga om att den lekmiljö som finns på
förskolan avgör vilka lekar som uppstår. På den avdelning som My jobbar på får barnen
endast leka med leksakerna på ”rätt” ställe, barnen får alltså inte ta med sig leksakerna från
rum till rum. Men vid de andra tre pedagogernas avdelningar har barnen tillgång till allt
material när de vill och vart de vill. Där får barnen hämta saker från olika avdelningar om de
frågar först. Den enda regeln de har är att leksakerna som finns ute inte får tas med in och
leksakerna inne får inte tas med ut. Karin tycker att det är positivt om barnen kan gå mellan
avdelningarna eftersom de då har tillgång till fler lekmiljöer. ”Jag anser att det är bra att
barnen varierar lekmiljöer och lekar” (Karin, intervju den 25 april 2016).

Tre av fyra avdelningar har tillgång till en mycket stor utegård där det även finns en stor skog
som barnen kan leka fritt i. Detta ser de som en mycket stor tillgång vid utevistelsen då det
inte finns ett så stort behov av andra leksaker. I skogen menar pedagogerna att barnen leker
alla möjliga sorters lekar och fantasin används i en mycket stor utsträckning. ”Det finns ingen
bättre lekmiljö än skogen”(Rosa, intervju den 25 april 2016).

5.1.4 Hur ser pedagogerna på sina möjligheter att utforma miljön
så att den stimulerar barns lek?

Samtliga pedagoger utgår från att förändra miljön efter barnens intresse. Alla pedagoger har
liknande uppfattningar om när de anser att det är tid för att byta ut miljön. De lyssnar alla på
vad barnen tycker är intressant och vilka lekar barnen leker mest. ”När vi ser att lekmiljöerna
inte längre stimulerar barnen byter vi ut dem. Vi byter miljöer flera gånger om året beroende
på vad barnen är intresserade för” (My, intervju den 25 april 2016). Anna tycker att
förändringar i miljön är viktigt för barnen. ”Förändringar behövs för att miljön ska få ny
energi” (Anna, intervju den 25 april 2016). Både Rosa och Anna påpekar att en förändring i
miljön inte behöver betyda nytt material. ”Vi brukar möblera om på avdelningen för att skapa
nya lekmiljöer, detta för att framkalla nya utmaningar i miljön för barnen” (Rosa, Intervju 25
april 2016). Något som man måste ha i åtanke som alla pedagoger håller med om är att
förändring i miljön endast ska ske om det behövs. Alla barn är inte alltid bekväma med
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förändringar. ”Alla är vi olika, vissa tycker om förändringar och andra inte” (Anna, intervju
den 25 april 2016).

Karin tar upp att hon vill att planeringen av den nya miljön ska ske i samspel mellan
pedagogerna och barnen.

Jag vill att barnen ska få önska och ge idéer om vad de vill att det ska finnas
för material på avdelning. Det är ändå barnen som ska leka med materialet
och skapa nya kunskaper genom miljön (Karin, intervju 25 april 2016).

5.1.5 Sammanfattning:

Samtliga pedagoger är eniga om att barnen leker bra på egen hand. De deltar oftare i de yngre
barnens lekar jämfört med de äldre barnens lekar. De vill att barnen ska utmana varandra utan
den vuxnes närvaro. Pedagogerna påpekar att de deltar i barns lek när de blivit inbjudna av
barnen. Annars anser de att barns lek kan bli störd och avbruten. En av pedagogerna anser att
hennes ”lekhumör” är det som avgör om hon vill vara med och delta i leken eller inte när
barnen frågar henne. Hon anser att ett positivt ”lekhumör” gör att barnen tycker det är roliga
att hon deltar i deras lek. Tillfällen då pedagogerna tillträder leken utan inbjudan från barnen
är när det uppstått konflikter. Pedagogerna tar steget in i leken och vägleder barnen genom
problemet som uppstått. Vid deltagandet i leken ser samtliga pedagoger sig som
medresenärer. De ställer utmanade frågor till barnen för att de ska utvecklas och få
möjligheten att erövra nya kunskaper samt erfarenheter. På det sätt anser sig pedagogerna att
deras deltagande fått en positiv effekt på barnen. När deras deltagande i leken får en negativ
effekt på barnen är när pedagogerna ger svar på problem och frågeställningar som uppstår
samt när leken blir störd av den vuxnes närvaro.

Pedagogerna anser att miljön får betydelse för vilka lekar som uppstår hos barnen. Barnens
lekar speglar oftast den miljö de befinner sig i. Samtliga pedagoger säger att de vill ha
varierade lekmiljöer som barnen kan röra sig fritt mellan. Även att förändringar i miljön ska
ske när barnen tappat intresse för den nuvarande miljön. De anser att förändringar är bra då
det tillför ny energi. En skillnad är att materialet på ena avdelningen endast får användas där
pedagogerna tänkt att det ska användas. Men vid de andra tre avdelningarna har barnen
tillgång till allt material oavsett vilken lekmiljö de befinner sig i.

Tre av fyra avdelningar har tillgång till skogen på utegården. Detta ser pedagogerna på
avdelningarna som en stor tillgång då de anser att alla olika sorters lekar kan där uppstå. Här
behövs inget genomtänkt material för att lekarna ska uppstå.
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5.2 Analys

Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna kommer jag här nedan att analysera
intervjuresultaten.

5.2.1 Pedagogens deltagande i barnens lek

Samtliga pedagoger är eniga om att de deltar mer i barns lek desto yngre barnen är.
Pedagogerna anser att barnen leker bättre självständigt när barnen blir äldre och de vuxna vill
då inte riskera att gå in i leken och förstöra den. ”De äldre barnen leker mycket bra själva så
där behövs det inte lika mycket stöd” (Anna, intervju den 25 april 2016). Här kan man se ett
tydligt exempel på den proximala utvecklingszonen. Pedagogerna anser att de äldre barnen
har utvecklats mer och samlat på sig bra med kunskaper, vilket också stämmer. De anser
därför att de äldre barnen inte behöver lika mycket stöd som de yngre. Detta kan bero på att
eftersom de kunskaper eller färdigheter de äldre barnen behöver stöttning i inte framkommer
lika tydligt som det gör för de yngre barnen. Men även de äldre barnen behöver stöttning
eftersom att man hela livet stöter på nya utvecklingszoner. Allt handlar om en balansgång i
den proximala utvecklingszonen. När ska pedagogen vara med och stötta och när ska
pedagogen backa och låta barnen själva bearbeta problem? Det hela kretsar kring en
balansgång mellan närhet och distans, aktivitet och passivitet osv.

Forssell (2011) nämner att utvecklingszoner uppstår genom aktiviteter. Det är i leken som
barnen utmanas och deras kunskaper blir prövade. Pedagogerna behöver enligt den proximala
utvecklingszonen därför finns där även för de äldre barnen. De barnen behöver också
stöttning i utvecklingszonerna. För de handlar det nu mer om en avancerad kunskap att
erövra. Men det behöver inte alltid vara den vuxne som stöttar barnen i deras utvecklingszon.
Det viktigaste är att personen i fråga har mer kunskaper om det berörda ämnet än vad
”lärlingen” har. ”Jag tycker det är viktigt att barnen även får utmana varandra i leken, utan
den vuxnes deltagande” (Rosa, intervju den 25 april 2016). Här handlar det om ett
lärlingskap. Den som befinner sig i den så kallade utvecklingszonen ses som en lärling för
den mer kompetente deltagaren.
När det gäller de yngre barnen framkommer det oftast mer tydligt vilka färdigheter och
kunskaper de behöver stöttning i. De yngre barnen behöver ofta mer stöttning när det gäller
hur man äter, pratar, leker osv. Medan de äldre barnen behöver mer stöttning när det gäller
fördjupade kunskaper, så som varför saker och ting är på ett visst sätt. För att synliggöra de
olika utvecklingszonerna för barnen är det viktigt att också vara med och delta i leken.

Pedagogerna menar att deras deltagande blir som bäst om barnen har bjudit in den vuxne i
leken. Ingen av pedagogerna anser att det är bra att ”tränga sig på”. När de väl är med i leken
är pedagogerna medresenärer, de styr alltså inte leken. Karin och Rosa tar upp att den enda
leken som de är deltagande i och styr är samlingen. Där är här de som har förbestämt vad
barnen ska utforska och skapa sig kunskaper om. Pedagogen har alltså i detta fall bestämt
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vilket material som ska användas och vilket redskap som barnen ska mediera kunskapen
genom. Vi alla medierar med vår omvärld för att skapa nya kunskaper och erfarenheter,
medieringen sker genom de redskap som finns omkring oss. Det är då extra viktigt att
pedagogen använder sig av rätt redskap när de skapar lärandesituationer för barnen. Att
pedagogerna har planerat i vilken miljö de väljer att hålla samlingen och vilka redskap barnen
kommer att ha tillgång till. Det är redskapen som hjälper barnen att skapa förståelse samt
mening för den kunskap de erövrar.

Pedagogerna anser sig påverka barnen positivt om de deltar på ett sätt så att de utmanar
barnen. De vill vara frågande och få barnen att tänka steget längre. Pedagogerna vill leda in
barnen på spår de inte är bekanta med. ”Jag vill leda in barnen på andra tankebanor. Jag vill
utmana barnen på ett sådant sätt att de erövrar nya kunskaper”(Rosa, intervju den 25 april
2016). Pedagogerna vill skapa ett lärlingskap med barnen för att barnen ska erövra nya
kunskaper och utvecklas i sin lek. De vill stötta barnen i deras utvecklingszon och mediera
kunskaper i interaktion med varandra och omgivningen. Det är i utvecklingszonen som
pedagogen skapar ett så kallat lärlingskap med barnet. Slutligen är det är genom lärlingskapet
mellan barnet och pedagogen som barnet medierar den nya kunskapen.

Pedagogerna anser sig påverka barnen negativ i deras lek när de kommer och stör leken samt
deltar på ett sådant sätt att barnen inte utmanas. Samtliga pedagoger trycker på att de vill vara
frågande. De vill inte ge raka svar till barnen, utan stötta barnen när de möter på problem.
Forssell (2011) påpekar att barnen är mycket känsliga för undervisning när de är i den så
kallade utvecklingszonen. Det är därför viktigt att pedagogen inte ger barnen raka svar utan
barnen ska få möjlighet att utforska problemområdet utifrån sina kunskaper och erfarenhet,
med stöttning från den mer kompetente deltagaren. Även Hundeide (2006) tar upp att ett
lärlingskap handlar om att den mer kompetente deltagaren inte ska ge raka svar utan
utvecklingen ska ske genom stöttning.

5.2.2 Miljöns påverkan i barns lek

Att miljön har en stor påverkan på barnen i deras lek är som tidigare nämnt alla pedagoger
överens om. Pedagogerna har observerat att de lekmiljöer som finns på avdelningen
bestämmer vilka lekar som uppstår. My upplever att det därför är viktigt att presentera de
olika lekmiljöerna för barnen. Barnen får då en förståelse för om lekmiljön speglar hemmet,
en restaurang eller något annat. Samtliga pedagogerna anser att miljön, i de flesta fall, speglar
vad barnen är intresserade av. Även här handlar det om den proximala utvecklingszonen.
Pedagogerna skapar miljöer för barnen som de sedan kan ta stöd av i sina lekar. Pedagogerna
följer barnens intressen och utveckling genom miljön och när en förändring sker är det utifrån
barnens bästa. Den balans som finns inom den proximala utvecklingszonen har stor betydelse.
Hur mycket ska pedagogerna samt barnen få bestämma när det gäller vilka material som ska
vara tillgängliga i lekmiljöerna? Det material och redskap som pedagogerna väljer att utforma
lekmiljöerna med får stor betydelse för barnen. Eftersom att det är genom dessa redskap som
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barnen medierar sin kunskap och skapar mening i leken. Det är därför viktigt att även barnens
röster blir hörda när det gäller materialet i lekmiljöerna.

Miljön kan i många fall hamna i ett lärlingskap för barnen. Med detta menas att barnen får
möjligheten att utforska leken med hjälp av materialet omkring dem. Materialet hjälper till att
skapa en mer verklighetsuppfattning och förståelse för barnen. Som tidigare nämnts så har
barnen på tre av fyra avdelningar möjlighet att flytta materialet mellan avdelningarna och
lekmiljöerna. På en avdelning får det material som finns i respektive lekmiljö endast användas
i den lekmiljön. Ibland behöver barnen få nya idéer genom andra redskap (fysiska som
psykologiska) för att kunna utveckla leken. Ett exempel på detta kan vara att barnen har en
pysselhörna där pussel, bokstäver, siffror och pengar finns tillgängligt. Sedan har avdelningen
ett rum där lekmiljön restaurang eller affär finns tillgängligt. I detta fall kan siffrorna och
pengar som finns tillgängliga i pysselhörnan få stor betydelse i affären eller restaurangen. De
psykologiska redskapen är något som vi använder oss av hela tiden. Men de fysiska
redskapen, artefakterna, kan vi bestämma när vi ska använda. De fysiska artefakterna ger oss
människor en hjälpande hand i vår vardag. Det kan därför vara betydelsefullt för barnen att
kunna ta till sig det redskap de anser sig behöva för att utveckla leken, trotts att materialet då
befinner sig inom olika lekmiljöer.

Tre av fyra avdelningar har tillgång till skogen på sin utegård, där får barnen leka fritt vid sin
utevistelse. Pedagogerna anser att detta är en mycket stor tillgång som de har då skogen
lockar fram fantasin hos barnen. En av pedagogerna menar som sagt att skogen är den bästa
lekmiljön för barnen eftersom att vilken lek som helst kan uppstå där. I skogen är det barnens
fantasi som styr vad de ska leka. Barnen kan föreställa sig olika lekmiljöer och använda sig av
skogens tillgångar i leken. En pinne kan föreställa vad som helst för barnen. Här blir de fysisk
och psykologiska redskapen betydelsefulla för barnen. Med hjälp av fysiska redskap, så som
snöre, såg, målarfärg osv. kan barnen skapa det de vill i skogen. Med de psykologiska
redskapen, så som språket, kan barnen kommunicera och skapa något tillsammans. Det är
genom skogen och interaktionen mellan barnen som kunskaper medieras. Här är det viktigt att
pedagogen observerar vad barnen leker för lekar. Detta för att pedagogerna ska kunna närma
sig barnen och hitta den balans som gör att de skapar ett lärlingskap med dem i barnens
utvecklingszon.
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6 Diskussion

Här nedan diskuterar jag undersökningsresultat i relation till tidigare forskning. Sedan följer
en metoddiskussion där jag gör en kritisk granskning av mitt arbete. Slutligen kommer en
lärdomsdiskusson. Där jag presenterar vad vi lär oss i studien. Jag kommer även att presenta
förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion

Jag har fått tagit del av pedagogers syn på sitt deltagande i barns lek och även hur de anser att
de kan utforma en miljö som stimulerar barns lek. Jag har erövrat mer kunskaper om vilken
påverkan jag som pedagog har på barnen när jag deltar i deras lek. Även skapat mig olika
infallsvinklar om hur jag som pedagog skulle kunna skapa en miljö för barnen att utvecklas i
och erövra kunskaper genom.

6.1.1 Pedagogers deltagande i leken

En utgångspunkt i denna studie är det sociokulturella perspektivet där begreppet den
proximala utveckligzonen är i fokus. Det är med hjälp av den som pedagogen kan synliggöra
vad barnen behöver mer kunskap om. Vilka aktiviteter klarar barnen av att göra utan någon
annans stötting och när behöver barnet stöttning för att kunna genomföra hela aktiviteten? Det
är genom utvecklingszonerna som lärlingskapet uppstår, som kunskap medieras och där
redskapen runt om oss får betydelse. Man kan tydligt se att pedagogernas huvudsyfte vid sitt
deltagande i leken alltid är utmana barnen så att de utvecklas, att ge dem stöttning i deras
utvecklingszoner. De vill skapa utmanade situationer för barnen, vara frågande deltagare för
att få barnen att reflektera och tänka i andra banor än vad de är bekanta vid. Detta sker genom
ett så kallat lärandeperspektiv då det är vi vuxna som ska vägleda barnen genom förskolans
vardag och uppmuntra dem att vilja erövra nya kunskaper (Skolverket, 2010).

Jag fick fram i mitt empiriska material att pedagogerna deltar mer i barns lek desto yngre
barnen är. Detta beror på att de mindre barnen behöver lära sig grunderna i hur man leker, hur
man beter sig osv. I tidigare forskning tar de upp att det är extra viktigt att vara deltagande i
de mindre barnens lek eftersom att de behöver stöttning och lärdom om hur man leker och
beter sig i vårt samhälle. Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp att vi pedagoger förmedlar en
sorts trygghet för barnen när vi deltar i deras lek. Detta blir då extra viktigt hos de minsta
barnen eftersom det är de som är mest osäkra på sitt beteende. Det är den vuxnes ansvar att
barnen lär sig hur samhället fungerar och hur barnen ska bete sig för att passa in och följa de
normer som finns. Men detta sker inte enbart de första åren i livet. Det är även viktigt att
finnas där för de lite äldre barnen, ge dem stöttning i det de behöver utvecklas. En erfarenhet
jag bär med mig från mitt arbete ute i förskolan är att det är oftast de äldre barnen som har
flest funderingar. Hur saker blir till, varför saker ser ut på ett visst sätt, hur saker hänger ihop
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osv. Detta är något som de äldre barnen känner behov av att få kunskaper om för att utvecklas
som individ. Den proximala utvecklingen sker hela livet och därför är det viktigt att våga vara
med och delta i barnens lek, stora som små barn (Forssell, 2011).

Pedagogerna menar på att de är rädda att störa barnens lek, att de inte vågar kliva in i leken
om de inte blivit inbjudna av barnen. De tillfällen som pedagogen kliver in i barns lek utan
inbjudan är när det uppstått konflikter. Vid konflikthanteringen trycker pedagogerna på att de
hjälper barnen att lösa de problem som uppstått, ger dem stöttning i deras problemlösning. I
Lpfö 98, rev 2010, nämner de som sagt att den vuxne ska hjälpa barnen ”att bearbeta
konflikter samt reda ut missförstånd” (Skolverket, 2010. s. 9). Även Johansson och Pramling
Samuelsson (2003) nämner att barnen ska handledas genom problemlösningarna.

Tre av fyra pedagoger påpekar att de i de flesta fall endast observerar barns lek, om de inte
har blivit inbjudna i leken. Tidigare forskning tar upp att det är endast när man är inom
lekramen som man kan förstå sig på leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). Om pedagogen
enbart observerar leken och inte vågar ta steget in i den finns risken att många frågetecken
och utvecklingszoner hos barnen missas. Jag uppfattar det som att pedagogerna i denna
undersökning känner en osäkerhet när de ska närma sig barns lek för att få tillträde till den.
Pedagogerna menar på att deras närvaro kan bli störande och kan avbryta leken om de närmar
sig den utan tillåtelse från barnen. Här väljer pedagogen att vara passiva och ta distans från
leken. Enbart när pedagogerna bjuds in vågar de vara aktiva och ha närhet till leken. Det är
genom leken som barnen erövrar nya kunskaper och utvecklas som person, det är där
utvecklingszonerna framkommer.” Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att
genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och
insikter”(Skolverket, 2010. s. 7). Vågar då inte vi pedagoger ta del av detta är det lätt att vi
missar utvecklingszonerna hos barnen. Som jag nämnt tidigare handlar detta om en balans
mellan passivitet/aktivitet och närhet/distans. Hur/när ska pedagogen närma sig barnen i leken
utan att förstöra den? Här är det viktigt att pedagogen lyssnar till barnen och känner av
situationen. Är det okej att jag närmar mig barnen eller springer de ifrån mig när jag närmar
mig leken? Det är detta som Chia-Yen Tsai (2015) kommer fram till i sin undersökning, att
det är viktigt att pedagogen får en bekräftelse om att få vara med och delta. Om leken kommer
att förstöras eller inte beror på hur pedagogen väljer att närma sig leken och bli deltagande i
den. Om pedagogerna är rädda att förstöra leken leder det oftast till att de inte ens försöker att
närma sig den. Om leken blir förstörd eller inte handlar egentligen om relationen till barnens
leksituation. Lyssnar man på barnen, tar man emot de signaler barnen ger en? Pedagogerna
ska vara lyhörda och ha ”tajming” när väljer att delta i leken, det är det som bestämmer om de
kommer att få delta i barnens lek eller inte. Här påpekas igen den balans som det proximala
utvecklingsarbetet handlar om.
Här har även pedagogens lekfullhet betydelse. Tycker barnen att pedagogen är rolig att leka
med? Det är detta som Anna påpekar i intervjun, hon vill inte kliva in i leken om hon inte
anser sig vara på lekhumör. ”Lekfullheten är alltså en viktig teknik som skapar välbefinnande
och leklust hos barnet och som lockar barnen till lek, samtidigt som pedagogerna får tillåtelse
att delta i lekarna” (Tullgren, 2004. s. 105).
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6.1.2 Pedagogernas möjligheter att stimulera barns lek genom
miljön

Hur pedagogerna väljer att inreda miljön och lekmiljöerna på avdelningen får stor betydelse
för barnens lek. Pedagogernas uppfattningar om hur lekvärldarna speglar barnens valda lekar
kan även kopplas till tidigare forskning. De lekar som uppstår speglar i de flesta fall den
lekmiljö barnen befinner sig i (Davidsson, 2008). Utifrån mitt empiriska material kan jag dra
slutsatsen om att pedagogerna anser att det är viktigt att lyssna in barnens intresse och
utforma lekmiljön efter det. Förändringarna som sker i miljön är oftast anpassat efter vad
barnen är intresserade av. Att förändringarna ska ske parallellt med barngruppens intresse och
utveckling är något som även Johansson & Pramling Samuelsson (2003) tar upp. Detta är
något som kan uppmärksammas när man kommer ut och arbetar i verksamheten. Barnens
lekar speglar oftast den lekmiljö de befinner sig i.  Jag har uppfattat att om en lekmiljö inte är
nog intressant eller utmanade för barnen väljs ofta den lekmiljön bort. Eller i många fall så vet
inte barnen vad de ska leka i dessa miljöer, miljön blir mer förvirrande än lockande för
barnen. Pedagogerna som jag intervjuat påpekar att när de ser att en lekmiljö inte längre
väcker något intresse hos barnen byts den ut. ”Förändringar behövs för att miljön ska få ny
energi” (Anna, intervju den 25 april 2016). Johansson och Pramling Samuelsson (2003) säger
som sagt att det är förändringarna i miljön som gör att barnen blir utmanade av den.

Samtliga avdelningar arbetar utifrån att barnen ska kunna röra sig fritt mellan olika
lekmiljöer. På tre av fyra avdelningar får som sagt barnen röra sig mellan avdelningar
beroende på vilken lekmiljö de vill vistas, även flytta över visst material mellan lekmiljöerna.
På den fjärde avdelningen är rummen mer uppdelade i olika lekmiljöer och barnen får vistas
fritt i dessa. I tidigare forskning kan man läsa om betydelsen för barnen att vistas i olika
lekmiljöer. Barnen bearbetar nya färdigheter och skapar sig nya kunskaper genom en varierad
miljö (Sandberg & Vuorinen, 2008).

Jag anser att pedagogerna borde lägga mer tid på planerandet av de olika lekmiljöerna. Detta
eftersom att det i tidigare forskning presenteras att pedagogernas barnsyn kommer fram
genom utformningen av miljön (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Pedagogerna
borde därför ägna mer tid till att planera vilka material som ska vara tillgängligt i varje
lekmiljö. Vilken barnsyn vill pedagogerna presentera? Det är materialet och inredningen i
varje lekmiljö som presenterar vilka lekar som är acceptabla för barnen (Davidsson, 2008).
Det kan därför vara bra att diskutera vilka lekar pedagogerna vill ska uppstå i de olika
lekmiljöerna. För att senare kunna förmedla detta genom inredningen och lekmiljöns material.
Samtliga pedagoger påpekade att de planerar förändringar av miljön i den gångna
verksamheten. Detta är alltså inget som sker på någon planeringstid där pedagogerna kan
diskutera detta i lugn och ro. På en av avdelningarna påpekar även pedagogen att de inte har
tillgång till någon planeringstid. Jag anser att det skulle vara bra för varje avdelning att sätta
sig ner och diskutar förändringar när pedagogerna anser att det finns behov av förändring.
Frågor som varför ska förändringen ske, vilka material anser pedagogerna är viktiga för
barnen, hur och när ska förändringen ske, skulle kunna diskuteras på ett djupare plan. På den
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avdelning som inte har någon planeringstid anser jag att pedagogerna borde prata med chefen
om att de ska få tillgång till detta. Planeringstiderna är viktigt för att planera verksamheten
och kunna diskutera sådana saker som inte ska diskuteras under dagen då barnen är i närheten.

6.2 Metoddiskussion

Jag genomförde kvalitativa intervjuer med semistrukturerande frågor. Jag anser att jag genom
denna metod synliggör pedagogernas perspektiv, vilket var mitt syfte. Här har pedagogerna
haft möjligheten att utveckla sina svar och jag har haft möjligheten att ställa följdfrågor vid
intervjuerna. Innan jag började planera mina intervjuer och formulera frågorna tänkte jag;
detta kommer bli lätt, intervjuer kan väl inte vara så svårt. Men så fel jag hade. Det krävdes
mycket mer jobb än vad jag hade tänkt mig. Att formulera frågor till intervjuerna var inte det
enklaste. Nu i efterhand kan jag konstatera att vissa frågor i min intervju skulle jag ha kunnat
byta ut mot andra frågor som jag nu anser skulle vara mer betydelsefulla. En av dessa frågor
är frågan om pedagogegen arbetar utifrån något speciellt arbetssätt. De svaren jag fick ut av
denna fråga anser inte gav mig något att arbeta med i min undersökning. Nu i efterhand skulle
jag vilja byta ut den frågan mot vilken barnsyn pedagogerna har. Jag anser att den
frågeställningen skulle vart mer relevant i min undersökning. Jag hade önskat haft mer tid på
mig så jag hade haft möjligheten att genomföra test intervjuer. Då hade jag dels skapat mig
mer erfarenheter om hur man intervjuar och vart mer trygg i min position. Men även kunna
reflekterat över mina frågeställningar. Får jag det svar jag söker eller är frågorna lätt att
missuppfattas? Detta för att se om jag får ut användbart empiri av intervjuerna och om
frågorna är välformulerade och lättförstådda. Det hade då stärkt reliabiliteten och validiteten i
undersökningen ännu mer

När jag genomförde mina intervjuer insåg jag vad svårt det faktiskt var. Jag har aldrig
intervjuat någon på detta sätt förut och jag anser att det behövs träning för att man ska vara
bekväm i situationen. Jag hade önskat att jag var mer påläst och erfaren när det gäller att
intervjua. Märkte även tydligt att pedagogerna inte var vana med att bli intervjuade då de blev
lite nervösa. De var rädda att säga fel saker. Detta kan ha påverkat mitt resultat då jag inte vet
om de intervjuade pratar sanning eller inte. Svarar de utifrån de förväntningar de tror jag har
på dem? utifrån hur de vill arbeta? eller pratar de sanning. Detta är inget jag kan ta reda på
utan jag utgår från i min undersökning att pedagogerna pratar sanning.

Något jag ångrar nu i efterhand är att jag med två av intervjupersonerna satt ute i
verksamheten och intervjuade. Det var deras idé och jag ville göra det så bekvämt som
möjligt för dem. Men under intervjuerna blev vi störda vilket kan ha påverkat mitt resultat. De
andra två pedagogerna satt jag ensamma med i ett lugnt rum, vilket gjorde att det här uppstod
fler diskussioner mellan mig och pedagogen.

Jag använde mig av ljudinspelningar och anteckningar i mina intervjuer. När jag
transkriberade mitt data insåg jag hur lång tid en transkribering egentligen tar när man
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använder sig av ljudinspelning. Men jag anser att den tiden är det värt. Jag fick ut mycket mer
av det inspelade materialet än vad jag fick fram från anteckningarna. Inspelningarna gör att
man kan gå tillbaka i lugn och ro och lyssna på vad som egentligen sas under intervjun. Men
med enbart anteckningar kan mycket missas. Mycket fokus på skrivandet kan uppstå under
intervjutillfället istället för att skapa diskussioner.

Något jag hade önska med denna undersökning är en god generaliserbarhet. Då skulle jag fått
en mer sann bild över vad majoriteten pedagoger ute på förskolorna anser om sitt deltagande i
barns lek och vad de anser om sina möjligheter att stimulera barns lek genom miljön. Men
detta var för mig omöjligt då examensarbetet genomfördes på 10 veckor.

6.3 Lärdomsdiskussion

Det vi kan ta lärdom av i denna studie är att hur vi vuxna deltar i barns lek får betydelse för
hur barnen utvecklas och vilka nya erfarenheter barnen bär med sig från leken. När jag som
vuxen är delaktig i leken på det sätt att jag utmanar barnen genom frågor och funderingar
samt finns där som en hjälpande hand till deras tänkande och görande får en positiv effekt på
barnen.

Jag har i denna studie erövrat mer kunskaper om hur jag i mitt vidare yrkesliv ska delta i
barns lek så att det påverkar barnen så positivt som möjligt. Att barnen utvecklas genom mitt
deltagande och att de bär med sig nya erfarenheter och kunskaper som de har användning för i
sitt fortsatta liv. Jag vill vara den pedagog som inte är rädd för att närma mig barnens lek, ta
varje chans jag får att kliva in och delta i barnens lek. När jag deltar vill jag delta på det sätt
att barnen utvecklas, att jag utmanar barnen genom leken utan att ta över leken och styra den.
Jag vill att barnen ska känna att det är kul att ha med mig i deras lek, att jag är en lekfull
pedagog som barnen anser är rolig. Jag har även skapat mig en större förståelse för hur stor
påverkan den miljö som finns på förskolan egentligen har på barnen. Det är viktigt att vi
pedagoger på förskolan skapar de miljöer som barnen efterfrågar, att skapa miljöer som lockar
till lek och aktivitet.

När jag genomfört denna studie har nya tankar och funderingar föds som jag skulle tycka vara
intressanta att forska vidare om. Hur ser egentligen barnen på sina fröknar i leken? Vad tycker
barnen är roligast att leka med i den miljö som finns på förskolan? Jag hade tyckt det vart
intressant att genomföra denna undersökning igen men då ur ett barns perspektiv. Hur ser
barnen på pedagogernas deltagande i deras lek på förskolan? Tycker barnen att det är roligt
när pedagogen är delaktig i leken? Anser barnen att pedagogerna brukar vara med och delta i
barnens lek?
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Bilaga 1

Informationsbrev

Hej! Mitt namn är Ida Andersson Bohlin och jag läser till förskollärare på Karlstads
universitet. Under våren nu 2016 kommer jag att skriva mitt examensarbete som handlar om
leken i förskolan. Det område jag valt att studera är hur pedagogerna ser på sig själva i barns
lek, vilken betydelse anses de sig ha samt hur är miljön anpassad för att stimulera barns lek.
Jag kommer att arbeta med detta examensarbete i 10 veckor, det är därför viktigt för mig att
komma ut till er i förskolan så fort som möjligt, helst redan vecka 17 om det är genomförbart.
Jag kommer att genomföra intervjuer med er pedagoger där jag även kommer använda mig av
ljudupptagningar, detta för att jag lättare ska kunna gå tillbaka och analysera informationen ni
ger mig. All data jag får in av er kommer att vara anonymt och enbart användas av mig i detta
examensarbete. Du eller din förskola kommer inte kunna urskiljas i mitt examensarbete och
vid inlämning och godkännande av examensarbetet kommer all data att förstöras så att
obehöriga inte kan ta del av den. Något jag vill göra er medvetna om är att dessa intervjuer är
frivilliga och ni har rätt till att hoppa av när som helst under processens gång.
Vid mer information får ni gärna kontakta mig via mail eller telefon.

Telefon: 070-xxxxxxx

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mvh Ida Andersson Bohlin



Bilaga 2

Intervjufrågor

Personligt

Namn och ålder?

När utbildade du dig till förskollärare?

Hur länge har du jobbat inom förskolan?

Vad var det som gjorde att du ville bli förskollärare?

Leken

Hur ser din barngrupp ut?
Antal?
Ålder?

Vid ditt arbete i förskolan, tar du stöd av något pedagogiskt arbetssätt så som Reggio
Emilia, Montessori, Waldorf o.s.v.?
Om ja, varför just den?
Om nej, finns det något annat du stöder ditt arbetssätt i?

Anser du att du påverkar barnen vid barnens lek?
Om ja, på vilket sätt?
Om nej, hur tänker du då?

Anser du att det ger en positiv eller negativ påverkan på barnen om du är med och
deltar i barnens lek? Motivera
På vilket sätt skulle ditt deltagande var negativt samt positivt på barnen?

Hur deltar du i barns lek?



Miljön

Hur påverkas barns lek av den miljö som finns på förskolan anser du?

Anser du som pedagog att du kan anpassa miljön i verksamheten så att den stimulerar
barns lek?
På vilket sätt?
Hur jobbar ni med detta på er avdelning?

Har ni gjort några förändringar i miljön på sista tiden?
Varför och hur?
Något ni planerar?


