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Abstract 

This qualitative study examines preschool teachers thoughts about their role in children´s 
play, which roles they think they take and how their involvement affects the children. 
Interviews were made with four teachers from one preschool.   
 
The results show that the preschool teachers had a similar view on play and their involvement 
in it. They feel that they are often involved in the play and that the play is very important for 
the children´s learning and development. The teacher’s participation in the play gives the 
children a sense of security and helps to strengthen their relationship. When the teachers are 
participating in the play, they can gain knowledge about the children, which they can benefit 
from when they support and challenge them. When the teachers are participating in the play, 
they can also develop children´s imagination and knowledge. 
 
The result also shows that the teachers consider themself to take ten different roles in 
children´s play. They are observer, play interrupter, play partner, play supporter, play leader, 
multiple-role taker, inspirer, commentator, safety/conflict manager and security creator. The 
teachers believe that their role taking depends on the situation, the group of children and on 
children´s behavior. All roles are important for children´s learning and development in 
different ways.  
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Sammanfattning 

I denna kvalitativa studie undersöker jag pedagogers syn på deras roll i barnens lek, vad de 
anser sig ta för roller och hur de anser att deras deltagande påverkar barnen. Jag genomförde 
intervjuer med fyra pedagoger på en förskola.   
 
Resultatet visar att de har en snarlik syn på leken och på sitt deltagande i den. De anser att de 
ofta deltar i barnens lek och att leken är väldigt viktig för barnens lärande och utveckling. 
Pedagogernas deltagande i leken ger barnen en känsla av trygghet och bidrar till att deras 
relation stärks. När pedagogerna deltar i leken kan de skaffa sig kunskaper om barnen som de 
kan ha nytta av då de stöttar och utmanar dem. När de deltar i leken kan de även utveckla 
barnens fantasi och kunskaper.  
 
Resultatet visar även att pedagogerna anser sig ta tio olika roller i barnens lek. De är 
observatör, lekförstörare, lekpartner, lekstödjare, lekledare, mångsidig rolltagare, inspiratör, 
kommentator, säkerhets- och konflikthanterare och trygghetsskapare. Pedagogerna menar att 
deras rolltagande beror på situationen, på barngruppen och på barnens agerande. Alla roller 
har på olika sätt betydelse för barnens och lekens lärande och utveckling.  
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Inledning 
 
I detta examensarbete undersöker jag pedagogers syn på sin roll i barnens lek, vad de anser 
sig ta för roller och hur de anser att deras deltagande påverkar barnen.  
 
Genom att få ta del av de verksamma pedagogernas erfarenheter, kunskaper och åsikter kan 
jag lära mig mycket som jag kan ha nytta av i mitt kommande yrkesverksamma liv. Det 
intresserar mig hur pedagogernas delaktighet och roller påverkar barnen i en barnstyrd 
aktivitet, t.ex. den fria leken.  
 
Jag valde att undersöka pedagogernas syn på sin delaktighet i leken eftersom jag under den 
verksamhetsförlagda utbildningen på förskollärarprogrammet har erfarit att pedagogernas 
deltagande i barnens lek påtagligt varierat. I studien vill jag därför undersöka de eventuella 
uppfattningar som kan ligga bakom olikheter i lekdeltagandet.  
 
Efter att jag läste en artikel som beskrev en studie om pedagogers rolltagande i barnens lek, 
blev jag intresserad av att själv undersöka ett antal pedagogers rolltagande i en förskola i 
Västsverige.  
 
Jung (2012) studerade pedagogernas interaktion med 1-2 åriga barn i leksituationer där barnen 
lekte och pedagogerna var involverade. Jung använde observationer och intervjuer som 
datainsamlingsmetod och studien pågick i tre månader. Resultatet visar att pedagogerna tog på 
sig olika roller t.ex. observatör, lekpartner, lekledare, lekförstörare och konflikthanterare.  
 
Jag anser att det är viktigt att studera pedagogernas syn på deras deltagande i leken eftersom 
leken har ett stort utrymme i förskoleverksamheten. Jag anser även att en studie av 
pedagogers syn på sitt deltagande och rolltagande i leken är viktig att genomföra eftersom 
pedagogerna då får möjlighet att reflektera över sin roll och sitt agerande i leken. Ett medvetet 
och reflekterat förhållningssätt till sitt eget deltagande som pedagog i leken anser jag är 
nödvändigt och av stor vikt för läraryrket. Jag anser att det gynnar pedagogernas 
professionalitet att få sätta ord på sina pedagogiska val och göra dem synliga för sig själva.  
 
Jag hoppas denna studie kan bidra till en ökad förståelse för de roller pedagoger tar i barns lek 
och ge kunskap om hur deras rolltagande och delaktighet påverkar barnen. Förhoppningsvis 
kan min studie leda till en diskussion om hur pedagogerna genom sitt deltagande i leken 
påverkar barnens lärande och utveckling.  
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Syfte 
Syftet med min undersökning är att synliggöra pedagogers tankar kring sitt eget deltagande i 
barns lek. Syftet är även att undersöka vilka roller pedagogerna anser sig ta i leken och att 
synliggöra deras tankar om hur deras roll och delaktighet i leken påverkar barnen. 
 

Frågeställningar 

• Vilka roller anser pedagogerna att de tar i barnens lek? 

• Vad anser pedagogerna att deras deltagande i leken har för betydelse för barnens 
lärande och utveckling?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera vad som tidigare har skrivits inom forskningen om 
lek. Jag kommer att presentera vad forskarna anser att lek är, vilken betydelse den har och vad 
de anser om pedagogers delaktighet och roll i den.  
 

Lek - några definitioner 
Löfdahl (2002) menar att lek är förknippat med aktiviteter som barn gör och som anses 
viktiga för deras utveckling. Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att det som 
kännetecknar lek är känslan av att den är frivillig. Det är något barn själva vill.  
 
Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) karaktäriseras leken av fantasi, spänning, 
hängivenhet och engagemang. I leken uppslukas barnet av tid och rum, inget annat är just då 
viktigt. Knutsdotter Olofsson (2009) menar att när barnen leker är de i ett förändrat 
medvetandetillstånd där de inre föreställningarna råder över de yttre omständigheterna. 
Tillståndet karaktäriseras av hängivenhet, självförglömmelse och djup koncentration. 
 
Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) är leken symbolisk och kommunikativ, 
d.v.s. barnet föreställer sig eller talar om något. För barnet är leken lustfylld och dess stoff 
hämtas i barnens egen livsvärld. Knutsdotter Olofsson (2009) menar i likhet med Johansson 
och Pramling Samuelsson att leka är att kunna transformera verkligheten till något annat.  
 

När barn leker fantasi- och rollekar använder de minnen av tidigare upplevelser och erfarenheter i en 
nyskapande process (Knutsdotter Olofsson, 2009, s.77).  

 
Knutsdotter Olofsson (2009) menar att leken har en ram, den har en tydlig början och ett 
tydligt slut. Hon menar att man kan gå in i leken och ut ur den. Lekens regler gäller inom 
lekens ram. Leker man att man sitter i en båt kan man t.ex. inte bara kliva ur den rakt i sjön. 
Knutsdotter Olofsson menar att inom lekens ram kan man öva och pröva allt som kanske inte 
är möjligt om det sker på riktigt. I leken är allt tillåtet och allt möjligt. Löfdahl (2002) menar i 
likhet med Knutsdotter Olofsson att inom lekramen finns ett möjligt men inte förutbestämt 
flöde av interaktioner.  
 

Barn har hela tiden möjligheter att förändra lekens framväxt, men inom de begränsningar som 
krävs för att leken ska hänga ihop, tidigare händelser måste passa in i lekens ram (Löfdahl, 2002, 
s.46).  
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Lekens betydelse för barnens utveckling och lärande 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Skolverket, 2010, s.6).  

 
Skolverket (2010) nämner i Läroplanen för förskolan leken inte mindre än 13 gånger. I 
läroplanen betonas vikten av lek. Skolverket menar att leken är viktig för barns utveckling och 
lärande. I leken får barnet också möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter. I läroplanen betonas även att leken ska användas på ett medvetet sätt. Ekelund 
(2009) betonar även hon vikten av att leken präglar verksamheten. Hon menar att leken ska ha 
en pedagogisk funktion och att lekens möjligheter ska användas för att erbjuda barn 
utmaningar som stimulerar till lärande.  
 
Knutsdotter Olofsson (2009) anser att det sker en utveckling under förskoleåren som inte är 
likadan som under efterföljande år. Inlärningspotentialen är då som högst för barnen. Hon 
menar att när barnen leker använder och utvecklar de sin fantasi och påhittighet. Knutsdotter 
Olofsson anser att utan fantasi kan inga nya tankar tänkas och inga nya idéer födas och utan 
påhittighet blir inga praktiska problem lösta och inga uppfinningar gjorda. Hon anser att det 
sker en omedveten inlärning, ett omedvetet klargörande, undersökande och experimenterande 
i leken. Ekelund (2009) menar i likhet med Knutsdotter Olofsson att leken är barnens sätt att 
förstå. Barnen formar sina tankar och känslor med hjälp av leken. I leken lär och utvecklas 
barnet. 
 

Genom leken utvecklar barnen sin kreativitet och fantasi, vilket utvecklar språket som i sin tur 
berikar barnens sätt att erfara och uppleva verkligheten (Ekelund, 2009, s.29).  

 
Enligt Knutsdotter Olofsson (2009) utvecklar barnen sin förmåga till kommunikation på olika 
nivåer i leken. I leken tränar även barnen språket och lär sig grunderna till att läsa och skriva. 
Lek tillsammans med andra barn leder även till social kompetens. Knutsdotter Olofsson 
menar att när barn leker med varandra lär de sig t.ex. att kompromissa och känna sympati och 
empati. Barnen lär sig även att behärska sin kropp. Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) 
menar i likhet med Knutsdotter Olofsson att lek har stor betydelse för barns utveckling av 
självuppfattning, individualitet, förståelse för andra människor och av världen runt omkring. 
Lek ger möjligheter till olika känslor och upplevelser. 
 

Den kan ge spänning, avkoppling, glädje och känsla av att kunna bemästra något, och den ger 
möjligheter till koncentration, reflektion och bearbetning kring det som just denna lek handlar om 
för de aktörer som är med (Jagtøien, et al., 2002, s.147).  
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Pedagogens roll och delaktighet i leken 
Jensen och Harvard (2009) menar att en roll är något man tar sig inom ramen för en viss 
aktivitet och om man accepteras i rollen får man behålla den. Vilken roll man tar beror på i 
vilket sammanhang man befinner sig i. Man kan ha en roll i ett sammanhang och en helt 
annan roll i ett annat sammanhang. Lindqvist (1996) menar att rollen är relationell, då den 
skapas i förhållande till en annan person och ofta till en komplementär roll.  
 

Rollen är ingen realistisk person utan en abstraktion som innehåller olika aspekter; dels rollens 
funktioner, dvs. målinriktade handlingar, dels relationer till andra personer, och till sist de 
karaktäristiska egenskaper och attityder som hör ihop med rollen (Lindqvist, 1996, s.127).  

 
Enligt Jung (2012) visar resultatet i hennes studie att pedagogerna tog på sig tio olika roller i 
barnens lek. Dessa roller var observatör, lekpartner, inspiratör, kommentator, lekstödjare, 
lekledare, lekförstörare, säkerhets- och konflikthanterare, mångsidig svarare och mångsidig 
rolltagare.  
 
Pedagogernas observatörsroll definierar hon som en roll där pedagogerna observerar barnens 
lek för att skaffa sig kunskaper om barnen. I leken fick pedagogerna syn på hur barnen 
utvecklades, vad de var intresserade av och hur de samspelade med varandra. Att observera 
barnens lek hjälpte pedagogerna att förstå hur de kunde hjälpa barnen att utveckla deras lek. 
Pedagogerna observerade även barnen för att ta reda på hur de bäst kunde delta i leken. Som 
observatör och närvarande i leken fick pedagogerna chansen att bli inbjudna i den. De ansåg 
att rollen som observatör var den viktigaste rollen i barnens lek (Jung, 2012).  
 
När pedagogerna såg ett lekfullt tillfälle att delta i barnens lek och när de blev inbjudna i 
leken av barnen tog de enligt henne en roll som lekpartner. Pedagogerna kopierade barnens 
lek, följde dem och lekte med dem på deras nivå. De gick in i barnens lek spontant utan att 
vara påträngande medan de stöttade dem att fortsätta ha kontrollen och äganderätten till leken. 
Pedagogernas roll som lekpartner hjälpte barnen att känna förtroende för dem och det ledde 
till en samverkande relation mellan dem. Rollen som lekpartner möjliggjorde att pedagogerna 
och barnen kunde dela lekfulla och interaktiva moment (Jung, 2012).   
 
Jung (2012) menar att pedagogerna i studien ansåg att en av deras huvudroller i barnens lek 
var att vara inspiratör. Rollen innebar att pedagogerna stöttade barnen, att de såg om leken 
kunde fortsätta på den nivån den befann sig på eller om pedagogerna kunde introducera 
barnen för något nytt som utvecklade deras kompetens- och utvecklingsnivå. Jung menar att 
pedagogerna tog rollen som inspiratör när de såg ett lärtillfälle, när barnen inte var engagerade 
i sin lek och när det såg ut som om de letade efter något eller hade kört fast i leken. 
Pedagogerna ökade barnens intressen och lärandemöjligheter och erbjöd dem utmaningar 
utifrån deras kunskaper och intressen som utvecklade deras lek.  
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Pedagogernas roll som kommentator innebar att de beskrev och ifrågasatte barnen om vad och 
hur de lekte för att utveckla deras ordförråd och språkkunskaper. Pedagogerna satte ord på 
barnens handlingar. Deras roll som kommentator möjliggjorde för både barnen och 
pedagogerna att aktivt engagera sig i leken och förbättra deras ömsesidiga kommunikation. 
Pedagogernas roll som kommentator möjliggjorde även att barnen blev motiverade till att 
sätta igång eller vidareutveckla en befintlig lek (Jung, 2012).  
 
Pedagogerna tog ibland rollen som lekstödjare för att stötta barnen så att de kände trygghet. I 
rollen som lekstödjare stöttade pedagogerna barnen emotionellt då de uppmuntrade dem när 
de t.ex. tvekade att leka eller inte nådde sina mål i leken. Pedagogerna stöttade även barnen 
genom att tillföra intressant material som lockade till lek. När barnen kämpade med deras 
begränsade fysiska kapacitet stöttade även pedagogerna dem fysiskt genom att t.ex. ta ner 
leksaker från en hög hylla (Jung, 2012).  
 
Enligt Jung (2012) innebar rollen som lekledare att pedagogerna tog rollen som ledare av 
leken. Barnen följde deras lekfulla agerande som innebar att de t.ex. gjorde sig fåniga och 
kittlade barnen. Pedagogerna använde ofta rollen som lekledare för att göra en mjuk övergång 
för barnen, hjälpa dem att må bättre eller för att bara ha kul. För att en lek skulle bli till 
krävdes det att pedagogerna aktivt initierade leken för barnen och att de delade ett emotionellt 
band.  
 
Ibland tog pedagogerna rollen som lekförstörare, både medvetet och omedvetet. Detta kunde 
ske t.ex. när pedagogerna inte förstod barnens lek, när de tillförde leken med egna idéer eller 
när pedagogerna sökte efter ett rätt svar hos barnen vid t.ex. en namngivningslek (Jung, 
2012).   
 
Jung (2012) menar att när det var säkerhetsproblem eller leksakskonflikter tog pedagogerna 
på sig rollen som säkerhets- och konflikthanterare för att lösa problemet. Rollen som 
säkerhets- och konflikthanterare innebar också att hitta balansen mellan säkerhet och 
utmaningar. Lärande innebär ibland ett risktagande. Vid leksakskonflikter förklarade 
pedagogerna omständigheterna för barnet och erbjöd dem andra leksaker för att lösa 
problemet.  
 
När många barn intresserade sig i en lek mellan en pedagog och ett barn tog pedagogen rollen 
som en mångsidig svarare. Pedagogen hade då svårt att utöka sin interaktion med ett enskilt 
barn på grund av att flera barn begärde pedagogens uppmärksamhet samtidigt. Pedagogen 
svarade barnen men kunde inte ge dem utvecklande kommentarer och utveckla deras 
ömsesidiga interaktion (Jung, 2012).  
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Jung (2012) menar att pedagogernas roller ändrades i leken beroende på barnens skiftande 
intentioner, intressen och behov. De blev då mångsidiga rolltagare. Ibland tog pedagogerna 
rollen som kommentator för att i nästa stund ta rollen som medlare och inspiratör.  

Pramling-Samuelsson och Johansson (2009) undersökte i en studie varför barn involverar 
pedagoger i deras lek. Resultatet visar att barnens anledningar till att involvera pedagogerna i 
deras lek kan delas upp i fem kategorier. De är: för att få hjälp av dem, för att bli uppmärk-
sammad som en kompetent person, för att göra dem medvetna om att andra barn bryter mot 
reglerna, för att få information om och bekräftelse på hur saker fungerar och för att involvera 
dem i leken.  

Jensen och Harvard (2009) menar att vuxna är potentiella förebilder för barnen. Om de aldrig 
låtsas eller stimulerar barnens lek blir det inte så mycket lek bland barnen trots fina leksaker 
och lokaler. Det är pedagogerna som ska se till att barnen får stöd i leken. För att stimulera 
barns lek behöver de även delta ofta i barnens lek på deras villkor. Jensen och Harvard menar 
att leken är barnets privata område. När pedagogerna är medlekare och håller de sociala 
reglerna och stöder barnen i deras lek blir de eftertraktade av barnen. Ibland behöver de bara 
sitta med för att skapa trygghet för barnen. Ekelund (2009) betonar även hon pedagogernas 
betydelse i barns lek. Hon menar att för att kunna närma sig barn på riktigt måste man 
engagera sig i det som är viktigt för dem, och hon anser att leken nog är det allra viktigaste. 
Ekelund menar att det är pedagogens ansvar att se, möta och involvera sig i barns lekfullhet. 
När pedagogerna deltar i barns lek kan de bidra till att utvidga leken och utmana barnen. De 
kan även hjälpa till när leken hakar upp sig och lära barnen nya begrepp. Hon anser att barn 
på olika sätt behöver känna sig utmanade och motiverade att söka vidare, att undersöka, att 
lösa problem och vilja kommunicera sina erfarenheter. Ekelund menar att det står i läroplanen 
att personalen i förskolan ska främja barnens lärande. Enligt henne så står det inte i läroplanen 
att pedagogerna ska ha lektioner utan läroplanen handlar enligt henne snarare om ett 
förhållningssätt till barns lek, att se lekens möjligheter.  
 

Vänlig omsorg, roliga utflykter, bra material och en trygg, säker miljö räcker inte, hur viktigt det 
än är. Att vaka över barnen, men låta dem leka helt fritt utan vuxen inblandning, är inte tanken 
med att ha en läroplan för förskolan. Tanken är inte heller att barnen ska bli utvärderade. (…) 
Leken ska ha en pedagogisk funktion. Dess möjligheter ska användas för att erbjuda barn 
utmaningar som stimulerar till lärande. De vuxna ska vidga barnens världar så att deras 
erfarenhetsbank ständigt växer. Ju fler utmaningar och erfarenheter för barnen, desto bättre 
möjligheter att göra tillvaron begriplig och meningsfull för dem (Ekelund, 2009, s.18).  

Pape (2001) menar i motsats till Ekelund och Jensen och Harvard att pedagogerna stör bar-
nens lek. När barnen är mitt i en lek och en vuxen träder in blir barnen ofta störda i leken. Det 
leder ofta till att barnen måste avsluta det de håller på med, för att istället göra något som pe-
dagogen vill att de ska göra. Pape anser att barnens lust till att ta egna initiativ minskar om de 
blir avbrutna av en vuxen flera gånger. De vet då genom tidigare erfarenheter att de troligen 
kommer att bli störda i sin lek igen. Pape menar att det är viktigt att pedagogen respekterar 
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barnen när de tar egna initiativ. Tullgren (2004) menar i likhet med Pape att pedagoger stör 
barnens lek. Studier om leken ur barns perspektiv visar på ett glapp mellan pedagogers sätt att 
se på lek och barnens intentioner med leken. Enligt Tullgren har barn intervjuats om deras 
uppfattningar om pedagogers sätt att förhålla sig i leken. Pedagoger framstår då som ett hinder 
för barnens lekar.  

Barnen uttrycker att de vuxna avbryter leken och sätter regler för den som inte stämmer med bar-
nens intentioner samt påverkar den genom att bestämma vilka barn som ska delta (Tullgren, 2004, 
s.26).  

Tullgren (2004) menar att synen på vuxnas deltagande i barns lek har förändrats genom åren. 
Hon menar att Fröbel såg leken som en drift hos barnet, en drift som vuxna bör understödja. 
Hos de som arbetade efter hans idéer kom det vuxenstyrda dock att ta överhanden, vilket 
väckte kritik. Tullgren menar att synen på leken i början av 70-talet inspirerades mycket av 
Piagets tankar. Han menade att vuxna bör lämna barnens lek ifred eftersom krav på ordning 
och prydlighet hämmar leken. Pedagogerna skulle stödja men inte störa barns lek. De skulle 
se till så att tid, material och utrymme fanns tillgängligt. Enligt Tullgren menar Piaget att le-
ken måste vara fri från vuxnas inblandning för att leken är ett sätt för barnet att hävda sig mot 
vuxenvärlden. I slutet av 80-talet förändrades pedagogernas förhållningssätt till barns lek. 
Pedagogerna förväntades nu istället engagera sig i och observera lekarna, medla i konflikter 
och tillföra material. Tullgren anser att dessa tankar hänger ihop med synen på pedagogers 
förhållningssätt till barns lek som dominerar idag och som speglas i Läroplanen för förskolan.  

Pedagogens intresse för och deltagande i leken betraktas i läroplanen som ett pedagogiskt redskap, 
ett sätt för pedagogen att stödja och utveckla barns lek och lärprocesser men också ett sätt för pe-
dagogen att observera och skaffa sig kunskaper om det enskilda barnets lärande” (Tullgren, 2004, 
s.21).  

Skolverket (2010) menar att barnen ska möta vuxna som engagerar sig i samspelet med bar-
nen men att de även ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet 
öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Skolverket menar att lärandet ska 
baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Det sociokulturella perspektivet 
Min studie utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Enligt Kroksmark (2011) är Lev 
S. Vygotskij en rysk psykolog som levde mellan åren 1896 och 1934. Han har haft ett stort 
inflytande över pedagogiken i Sverige under senare år. Enligt Kroksmark innebär det 
sociokulturella perspektivet att inlärning sker som en social process. Det är genom 
kommunikation och interaktion med andra som individen tillägnar sig kunskap och färdighet. 
Omgivningen är alltså avgörande för individens utveckling och lärande. I kommunikation 
medieras kunskap. Kroksmark menar att all psykologisk utveckling tar sin utgångspunkt i att 
människan alltid befinner sig i förändring.  
 

I varje ögonblick har vi möjlighet att ta över och utveckla kunskaper och erfarenheter från andra 
människor. Detta sker i samspelssituationer (Kroksmakr, 2011, s.450).  

 
I det sociokulturella perspektivet ingår begrepp som ”proximal utvecklingszon” och ”medierat 
lärande”. Enligt Kroksmark (2011) innebär ett medierat lärande att strategier för lärande 
överförs från den vuxne till barnet genom det sociala samspelet i en gemensam 
uppgiftssituation. Askland och Sataøen (2003) menar att den vuxne är pådrivare för barnens 
utveckling. Det barnet kan göra i samarbete idag kan det göra ensamt imorgon. Kroksmark 
(2011) menar att den proximala utvecklingszonen innebär en nivå som ligger lite över barnets 
nuvarande förmåga men som hen kan nå med hjälp och stöttning av andra som är mer kapabla 
än barnet självt. På den nivån har barnet utvecklat en egen kapacitet och kan då lösa olika 
problem utan att någon annan är närvarande. Enligt Kroksmark benämner begreppet 
skillnaden på vad vi, som individer kan göra själva från det vi kan göra i samspelet med andra 
människor. Den proximala zonen kan även benämnas som den närmaste zonen. Den närmaste 
eller proximala utvecklingszonen fortskrider hela tiden framåt. 
 
Enligt Säljö (2014) menar Vygotskij att lärandet och utvecklingen sker stegvis i olika zoner 
eller nivåer. Den zon som barnet befinner sig i under sin utveckling kallas den proximala 
utvecklingszonen. Askland och Sataøen (2003) menar att på den aktuella utvecklingsnivån 
kan man se de färdigheter och kunskaper som barnet redan har. Det avstånd som finns mellan 
den nivå barnet befinner sig på när det gäller individuell problemlösning, och den nivå barnet 
kan klara att nå om det får hjälp och vägledning från en vuxen eller av en kompetent 
jämnårig, kallas närmaste eller proximala utvecklingszonen. Askland och Sataøen menar att i 
zonen finner vi barnets själva potential att lära sig.  
 

Här ligger funktioner och färdigheter som barnet ännu inte har lyckats lära sig, men som det håller 
på att tillägna sig. I denna zon hittar du potentialen för ny utveckling (Askland & Sataøen, 2003, 
s.249). 
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Askland och Sataøen (2003) menar att för att nå nästa nivå använder människan processer 
som imitation, identifikation och internalisering. Utveckling går från det sociala och 
kollektiva till det individuella. Personen tar efter beteenden eller handlingar och utför dem 
sedan på egen hand. Kroksmark (2011) menar att först utvecklar barnet olika kapaciteter med 
hjälp av en annan person som är mer kapabel än barnet självt och sedan har barnet utvecklat 
en egen kapacitet. Barnet kan då lösa olika problem själv utan att någon annan är närvarande. 
Den nya kapaciteten blir sedan internaliserad och automatiserad, den blir då en del av barnet. 
Barnet kan nu vara sin egen pedagog och använda sin nya kunskap i nya sammanhang.  
 
Askland och Sataøen (2003) menar att utmaningarna inte får vara för svåra och stora för 
barnet, de måste vara rimliga. Barnet kan endast imitera det som ligger inom den närmaste 
utvecklingszonen.  
 

Om det inte har förutsättningar att göra något mer än att ta sig an kopian, internaliseras inte det 
som barnet imiterar och blir inte en del av barnets egen naturliga handlingsrepertoar (Askland & 
Sataøen, 2003, s.250).  
 

Vygotskijs syn på lek och fantasi 
Tullgren (2004) menar att Vygotskij anser att leken är barnets viktigaste aktivitet för att 
utveckla medvetande om världen. Barn dramatiserar sina upplevelser i leken och ger dem liv 
och tolkningar. Löfdahl (2002) menar att Vygotskij definierar lek som handlingar som är 
frivilliga, lustbetonade och utan mål. Leken är endast de handlingar som har karaktären av 
”som om”. Det imaginära är det mest framträdande draget i leken. Enligt Löfdahl menar 
Vygotskij att barnens lekar är ett uttryck för fantasin och fantasin ger barnen möjlighet att 
skapa innebörd och mening i sin tillvaro. I den kreativa processen som en lek innebär 
genomgår barnens tidigare erfarenheter en bearbetning och en ny verklighet skapas som 
motsvarar barns egna behov och intressen. Löfdahl menar att vygotskij anser att de mest 
otroliga saker möjliggörs i lekens fiktion. I leken är barnen fria från situationella 
begränsningar. I den imaginära situationen kan föremål få en annan betydelse, t.ex. kan en 
pinne bli ett svärd, vilket påverkar att hela situationen får en annan betydelse. 
 

Rollteori 
De tio roller som Jung (2012) beskriver i sin forskning är teoretiska kategorier som hjälper 
mig att svara på och analysera min första frågeställning, vilken är: vilka roller anser 
pedagogerna att de tar i barnens lek? De roller som Jung har beskrivit i sin studie är: 
observatör, lekpartner, inspiratör, kommentator, lekstödjare, lekledare, lekförstörare, 
säkerhets- och konflikthanterare, mångsidig svarare och mångsidig rolltagare. Rollerna är 
beskrivna i forskningsöversikten.  
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Metodologisk ansats och val av metod 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mitt val av metod, urval, genomförande och 
bearbetning av data. Jag redogör även för studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och 
etiska aspekter.  
 

Val av metod 
Jag valde kvalitativa semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för att få en bild 
av pedagogernas åsikter om och förhållningssätt till lek.  
 
Jag har följt de metodprinciper som Bryman (2011) har formulerat. Han menar att den 
kvalitativa forskaren strävar efter en förståelse av beteenden, åsikter och värderingar i termer 
av den kontext i vilken undersökningen genomförs. Bryman menar att i en kvalitativ 
undersökning är det deltagarnas perspektiv- vad de uppfattar som betydelsefullt och viktigt- 
som är utgångspunkten. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuprocessen är flexibel 
och inte helt strukturerad. Intervjuaren ställer frågor utifrån en generellt hållen intervjuguide, 
där ordningsföljden mellan frågorna är möjlig att variera. Bryman menar att frågorna även 
brukar vara mer allmänt formulerade än i det strukturerade intervjuschemat. Frågor som inte 
ingår i intervjuguiden kan också ställas, om intervjuaren anknyter till något som 
intervjupersonen har sagt. En kvalitativ intervju tenderar att vara flexibel och följsam efter 
den riktning som intervjupersonernas svar tar och undersökningens frågor kan anpassas efter 
de viktiga frågor som dyker upp under intervjun. Bryman menar att den kvalitativa intervjun 
är attraktiv för att den är så flexibel.  
 

Urval 
Jag valde att genomförda enskilda intervjuer med fyra förskollärare från fyra olika 
avdelningar på en förskola i Västsverige. Valet av förskola skedde slumpmässigt men valet av 
pedagoger var delvis slumpmässigt och delvis planerat. Jag planerade att kontakta en pedagog 
på varje avdelning på förskolan men jag planerade inte vilken pedagog. Pedagogen som 
antingen svarade i telefonen eller som jag vid ett besök först fick kontakt med tillfrågades. Jag 
valde att intervjua pedagoger från olika avdelningar för att jag var nyfiken på om de hade 
olika syn på sitt rolltagande beroende på vilken ålder barngruppen hade. Pedagogernas kön 
och utbildning var inget jag hade som urvalskriterie utan det blev en slump att alla intervjuade 
pedagoger var utbildade förskollärare och kvinnor. Antalet intervjuer valdes med tanke på 
tidsramen på arbetet. 
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Genomförande 
Jag kontaktade förskolechefen på den förskola jag ville intervjua pedagogerna på. Hon gav 
sitt samtycke till att få kontakta pedagogerna och genomföra intervjuer på förskolan. Jag 
kontaktade fyra pedagoger på fyra olika avdelningar. Alla tillfrågade pedagoger gav sitt 
samtycke till att delta i min studie. Pedagogerna fick informationsbrevet via antingen mail 
eller direkt vid ett personligt möte. Två pedagoger fick efter önskan även intervjuguiden innan 
intervjun. Tid för intervju bokades. Tre pedagoger intervjuades på två olika förmiddagar 
eftersom det var lättast för dem att komma ifrån då. En pedagog på en yngrebarnsavdelning 
intervjuades en dag efter lunch, när barnen sov, för det var då hon kunde ta sig tid till att 
träffas. Under intervjuerna fick alla pedagoger från början samma frågor. Men allt eftersom, 
beroende på deras svar så ställdes olika följdfrågor som ansågs relevanta. Intervjuerna 
spelades in med en diktafon för att allt mitt fokus skulle ligga på att lyssna till pedagogerna 
istället för att hinna anteckna. För att pedagogerna skulle känna en trygghet i miljön fick de 
välja plats där de ville genomföra intervjuerna. Tre intervjuer genomfördes i förskolans 
personalrum och en intervju genomfördes i avdelningens ”målarrum”. Intervjuernas längd 
varierade, de var 18, 38, 26 och 30 minuter långa.   
 

Bearbetning av data 
Intervjuerna med pedagogerna spelades in med en diktafon. De transkriberades och sedan 
sammanfattades och analyserades resultatet. Vid analysen av resultatet försökte jag finna 
mönster och samband i de olika intervjuerna. Jag analyserade texten med hjälp av tidigare 
angivna begrepp hämtade från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. De begrepp som tidigare 
är angivna är ”proximal utvecklingszon” och ”mediering”. Jag jämförde pedagogernas svar 
med varandra och sammanfattade hur många och vilka som tyckte lika och olika. Under 
transkriberingen kategoriserade jag texten utifrån de frågor som ställdes vid intervjuerna. De 
intervjufrågor som ställdes under de olika intervjuerna var snarlika. För att underlätta 
läsningen av resultatet kategoriserade jag den text och de frågorna som handlade om samma 
sak till ett tema. Jag valde att ha fem teman och rubriker i texten, de är ”pedagogernas 
definition av lek”, ”pedagogernas tankar om lekens betydelse för barnen”, ”pedagogernas 
delaktighet i barnens lek”, ”pedagogernas tankar om betydelsen av deras delaktighet i leken 
för barnens lärande och utveckling” och ”pedagogernas roller i barnens lek”.  
 
Inspelningen av intervjuerna och transkriberingen av dem hjälpte mig att göra en noggrann 
analys av vad pedagogerna sade. Eftersom jag spelade in intervjuerna hade jag möjligheten att 
gå tillbaka och gå igenom pedagogernas svar upprepade gånger för att säkerhetsställa att den 
transkriberade texten var en så exakt återgivning av vad pedagogerna hade sagt som möjligt. 
Jag transkriberade och skrev ut intervjuerna ord för ord så som jag uppfattade pedagogernas 
svar. Jag försökte att vara så noga som möjligt men eftersom pedagogerna hade en ganska 
bred och grov dialekt kan den transkriberade texten eventuellt skilja lite från deras egentliga 
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svar under intervjuerna. Jag är ovan vid dialekten och kan då i enstaka fall eventuellt ha 
uppfattat deras ord fel.   
 
Jag valde att presentera resultatet i form av både återberättande text och citat för att göra 
läsningen så lätt som möjlig. Jag valde att blanda de olika redovisningsformerna för att 
underlätta läsningen, få variation, och bli så tydlig som möjligt. Jag har redovisat resultatet i 
citat vid vissa tillfällen för att styrka, förtydliga och konkretisera den återberättande texten. 
När jag presenterar resultatet i återberättande form har jag utgått från den transkriberade 
texten. Jag har tolkat och skrivit fram pedagogernas svar utifrån hur jag själv har uppfattat 
dem.  
 

Reliabilitet 
Roos (2014) menar att när man talar om trovärdigheten, reliabilitet, i en studie handlar det om 
att man har samlat in en tillräcklig mängd data och på ett noggrant sätt för att man ska kunna 
dra slutsatser av det.  
 

Det handlar också om att strukturera sitt arbete noggrant så att man i så hög grad som möjligt kan 
undvika att det man själv tar för givet skymmer sikten och gör att man inte får möjlighet att få svar 
på sitt syfte (Roos, 2014, s.51).  

 
Jag anser att min studie har en hög reliabilitet eftersom jag anser att den information som har 
framkommit i resultatet är tillräcklig för att svara på frågeställningarna och uppfylla syftet. 
Jag anser att jag har strukturerat mitt arbete noggrant och att mina förgivna taganden inte har 
hindrat mig från att få svar på mitt syfte. Jag har transkriberat mina intervjuer och presenterat 
resultatet utifrån den transkriberade texten. Johansson och Svedner (2010) menar att hur 
trovärdigt man har samlat in ett material och på vilket sätt och hur frågorna har ställts ger mått 
på reliabilitet. För att uppnå en hög reliabilitet ställde jag samma frågor till pedagogerna i de 
olika intervjuerna. Jag ställde dock olika följdfrågor till dem vilket kan försämra reliabiliteten 
något.  
 

Validitet 
Roos (2014) menar att för att kunna uppnå syftet med en studie så behöver man tänka på att 
det man gör svarar mot syftet och inte något annat. Det är det man kallar giltighet, eller 
validitet, i en studie. Enligt Roos är det bra att ställa sig några frågor: mäter jag det jag avsett 
att mäta? Producerar min metod de data som jag behöver för att svara på frågeställningarna? 
Jag anser att min metod hjälper mig att svara på mina frågeställningar och att jag mäter det jag 
har avsett att mäta. Mina intervjufrågor utgår från mina frågeställningar och hjälper mig att 
svara på dem.  
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Generaliserbarhet 

Johansson och Svedner (2010) menar att generaliserbarhet innebär i vilken grad resultaten kan 
gälla för fler än de som undersöks. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan begreppet generali-
serbarhet betraktas som problematiskt i kvalitativa studier då antalet intervjuer är för få för att 
kunna generalisera resultatet för övriga populationen, men en kvalitativ studie kan ändå be-
traktas som ett stick- prov. Eftersom jag endast intervjuade fyra förskollärare från en mel-
lanstor kommun så blir min studie främst representativ för dessa, men kan även vara represen-
tativt för fler pedagoger inom kommunen men också̊ i övriga Sverige.  
 

Etiska Aspekter 
Det finns några viktiga principer som den som genomför en forskning måste känna till och 
förhålla sig till när den genomför undersökningen. Vetenskapsrådet (2002) belyser ett grund-
läggande individskyddskrav som delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa 
krav är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. In-
formationskravet innebär att forskaren ska informera om sin studie till alla som ingår i den. 
De ska få information om studiens syfte, deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller 
för deras deltagande. De ska även informeras att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha deltagarnas samtycke 
till att delta i studien. Nyttjandekravet innebär att de data som ens undersökning genererar 
bara får användas i undersökningen. Med konfidentialitetskravet menas att de som deltar i 
undersökningen garanteras konfidentialitet, att de inte går att känna igen. Personuppgifterna 
ska även förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.  
 

Vid enkäter och intervjuer kan kravet på skydd av de medverkandes identitet tillgodoses genom 
andvändningen av kodnycklar och genom att svaren maskeras och anonymiseras (Vetenskapsrådet, 
2011, s.46). 

 
Under denna undersökning har jag tagit hänsyn till de olika kraven. För att ta hänsyn till in-
formationskravet informerades deltagarna i min studie i ett informationsbrev (se bilaga 2) och 
via ett telefonsamtal om studiens syfte och vad deras deltagande skulle innebära. De informe-
rades även att deltagandet var frivilligt och att intervjun skulle spelas in. Under telefonsamtal 
och personliga möten gav de sitt muntliga samtycke till att delta i studien. Jag tog hänsyn till 
konfidentialitetskravet då jag informerade deltagarna med hjälp av det utdelade informations-
brevet att deras svar behandlas helt konfidentiellt. I informationsbrevet informerade jag även 
deltagarna att de inte kan identifieras i redovisningen av resultatet och att de data jag samlar 
in förvaras säkert så att ingen obehörig kommer åt den. Förskolan och pedagogerna har fiktiva 
namn för att de inte ska gå att identifiera. För att ta hänsyn till nyttjandekravet informerades 
deltagarna i informationsbrevet att den information jag samlade in i min studie endast används 
i mitt examensarbete.  
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Resultat och analys  
 
Här redovisar jag resultatet av de intervjuer jag har utfört med pedagoger på förskolan Sol-
glimtens fyra avdelningar. Pedagogernas och förskolans namn är fiktiva och benämns som 
”Johanna”, ”Ellen”, ”Sara” och ”Emma”. Johanna och Emma arbetar på en yngrebarns-
avdelning och Sara och Ellen arbetar på en äldrebarns-avdelning.  
 

Pedagogernas definition av lek 
Alla pedagoger tycker det är svårt att definiera ordet lek. De använder olika begrepp och 
kategorier för att definiera ordet. Enligt Johanna definierar vuxna leken på andra sätt än vad 
barnen gör. Enligt henne så är det lek för barnen även fast de som pedagoger inte förstår vad 
barnen leker. Två pedagoger, Johanna och Ellen, belyser lekens sociala samvaro och använder 
ord som ”gemenskap” och ”mötesplats” för att beskriva leken som företeelse. Johanna 
beskriver leken som en gemenskap, som tillfällen när barnen är tillsammans. Ellen beskriver 
leken som en ”mötesplats” för både barn och pedagoger där de kan lära av varandra. I leken 
kan barnen vara sig själv och inget är rätt eller fel, därför menar Ellen att leken är en 
trygghetszon för barnen. Sara anser att leken är barnens arena där de själva får ha inflytande 
och makt att bestämma. Hon beskriver att leken har en bred definition. 
 

Lek kännetecknar egentligen allt, barnens hela tillvaro på förskolan, det är lek från att de kommer 
tills att de går hem i princip och i leken händer allt och de lär sig allt (Sara).  

 
Sara, Emma och Ellen menar att leken kan kategoriseras i en styrd lek och en fri lek och att 
båda är viktiga delar i förskolans verksamhet. De menar även att det är viktigt att ha en 
balansgång mellan dem, leken får inte bli för styrd men inte heller för fri. Emma anser att fri 
lek inte innebär att barnen ska leka helt själva utan menar att en vuxen kan vara närvarande i 
leken samtidigt som barnen får inflytande i den. Sara kategoriserar leken i begreppen 
”regellek”, ”vuxenlek”, ”rollek” och ”fantasilek”. Emma beskriver även att det finns en 
”innelek” och en ”utelek”.  
 
Ellen anser i likhet med Vygotskij att det inte finns något rätt eller fel i leken. Som jag tidi-
gare har sagt så menar Vygotskij att barnen är fria från situationella begränsningar i leken. I 
den imaginära situationen kan föremål få en annan betydelse.  
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Pedagogernas tankar om lekens betydelse för barnens 
utveckling och lärande 
Alla pedagoger belyser leken som väldigt viktig för barnens lärande och utveckling.  
 
Två pedagoger menar att barnen bearbetar sina känslor och upplevelser i leken. Ellen anser att 
barnen uttrycker mycket i leken som de som pedagoger annars inte uppmärksammar, det är 
både jobbiga och roliga saker. Hon menar att pedagogerna kan få syn på barnens känslor ge-
nom att iaktta deras lek. Om t.ex. barnen river och sparkar mycket så förstår pedagogerna att 
de är arga. 
 

De leker ju mycket det som de upplever. Det för ju dem över i sin lek. Och det tycker jag man ser 
jättetydligt både med sådant som vi inspirerar dem till eller att det är saker som de har upplevt 
hemma eller att de hittar på egna lekar (Sara).  

 
Johanna anser att barnen lär sig mer av varandra än av henne och hennes kollegor. Ellen och 
Johanna menar att när barn leker lär de sig att samspela med varandra och fungera i en grupp.  
 

Jag tror att den ger jättemycket, dels det sociala samspelet framförallt för det ser man ju väldigt tyd-
ligt och sen respekt för varandra och miljön där de är och leksakerna vi har (Ellen).  

 
Sara menar i likhet med Vygotskij att barnen lär sig att fantisera och att träna sig in i olika 
situationer när de leker. Som jag tidigare har beskrivit så menar Vygotskij att leken är ett ut-
tryck för fantasin och att fantasin ger barnen möjlighet att skapa mening och innebörd i sin 
tillvaro. Fantasin är ett sätt att tolka verkligheten och göra den hanterbar och rikare.  
 

Pedagogernas delaktighet i barnens lek 
Pedagogerna beskriver att de ofta deltar i barnens lek, fast i olika stor utsträckning. Emma och 
Johanna som arbetar på yngrebarns-avdelningar anser att de ofta deltar i barnens lek. Sara och 
Ellen som arbetar på äldrebarns-avdelningar anser att deras delaktighet i leken ”går i 
perioder”. De menar att de ibland deltar ofta och ibland inte lika ofta.  

Pedagogerna anser att de deltar i barnens lek i olika situationer och i olika lekar. Emma 
beskriver att hon ofta brukar delta i och bli inbjuden då barnen leker att de lagar mat, leker 
med dockor och när de klär ut sig. Sara anser att hon är mer delaktig i barnens lek ute än inne. 
Hon beskriver att hon deltar då barnen t.ex. leker i sandlådan, i skogen eller när hon blir 
inbjuden av dem då de t.ex. har teateruppvisningar. Hon beskriver även att hon deltar när hon 
blir inbjuden av barnen när de leker ”yrkeslekar” som t.ex. hårfrisör och doktor. Ellen 
beskriver att hon ibland deltar i barnens konstruktionslek men menar att hon är mer delaktig i 
styrd lek speciellt om hon har hand om och har planerat en aktivitet.  
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Alla pedagoger anser att de deltar både i de lekar som är initierade av barnen och de som är 
initierade och planerade av dem själva. De menar att de ibland blir inbjudna av barnen och att 
de ibland själva tar initiativet att gå in i leken eller startar upp en ny. Sara anser att det är en 
ynnest att bli inbjuden i leken och att det är viktigt att ta tillvara på de tillfällena. Hon belyser 
även vikten av att respektera om barnen inte vill att hon ska delta. Enligt Ellen kan man som 
pedagog ibland vänta på att bli inbjuden i leken för att inte störa barnen. Hon beskriver att hon 
ibland kan starta upp en lek hos barnen för att sedan gå ifrån när hon ser att de leker bra.  

Ibland kanske man startar dem, jag kanske sitter där med handdockorna och man är några barn och 
rätt som det är så ser man ju hur de bygger vidare på detta och kanske bjuder in varandra och de 
kanske inte kommunicerar så mycket mer med mig utan då har det gått över till varandra och då 
kanske jag går (Ellen). 

Alla pedagogerna belyser vikten av att delta i leken på barnens villkor och inte styra dem för 
mycket. Sara och Ellen anser att man som pedagog inte bara ska klampa in i barnens lek utan 
lyssna in vad de leker innan för att inte förstöra den. De menar att de ibland kan förstöra leken 
eftersom de inte har förstått vad barnen leker. Emma beskriver att barnen ibland växlar snabbt 
till olika lekar så att det kan vara svårt att hänga med som vuxen. Enligt Johanna kan man 
styra leken för mycket.  

Om de lagar mat så kanske man kommer dit också kan man få något och sen kanske man själv blir 
kvar där och alla barnen har försvunnit. Då har man kommit dit och ändå styrt lite (Johanna). 

Sara anser att hennes närvaro kan vara störande för barnen eftersom de då inte vågar släppa 
loss. Ellen menar i likhet med Sara att det varierar om barnen vill att hon deltar i deras lek.  

Ibland så märker man ju att leken avstannar när man kommer in som vuxen, så det är en 
balansgång (Sara).  

Tre pedagoger menar att det ibland är viktigt att inte delta i barnens lek. Sara, Emma och El-
len belyser vikten av att respektera barnens viljor, att de ibland vill leka själva och ha chansen 
att stänga in sig i ett rum utan att vara observerade. Sara anser att man inte ska gå in i leken då 
man ser att de har en fungerande lek. Enligt Ellen är det viktigt att barnen ibland får göra sa-
ker själva så att de får chansen att lära av varandra.  
 

Ibland tror jag det är viktigt att vi ger dem verktyg till att leka själva, att inte vara beroende av att 
jag finns i rummet (Ellen).  

 
Emma och Ellen belyser betydelsen av att ge barnen tid till att leka och att ta den på allvar. 
Emma menar att barnen ofta känner att de inte får leka klart för att hon bryter deras lek för 
samling och måltid m.m. Om barnen leker bra så tycker hon man ska försöka att inte störa 
dem. Ellen anser att det är viktigt att lyfta fram barnens idéer och visa att man tycker att leken 
är viktig. Om en lek inte går att genomföra vid en viss tidpunkt så menar hon att man kan er-
bjuda barnen ett annat tillfälle.  
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Alla pedagoger anser att barnen tycker det är roligt att de är med i deras lek. De önskar att de 
hade tid att vara med oftare. Ellen beskriver att eftersom hon inte deltar i barnens lek så ofta 
så tror hon att barnen tycker det är roligt att hon ibland är med eftersom det då blir som en 
”händelse”.  

 

Pedagogernas tankar om betydelsen av deras delaktighet 
i leken för barnens lärande och utveckling 
Pedagogerna menar att deras deltagande i barnens lek har en stor betydelse för barnens 
lärande och utveckling.  

Alla pedagoger anser att det är viktigt att de som pedagoger befinner sig i rummet för att deras 
närvaro gör att barnen känner en trygghet och ett lugn. Johanna menar även att hennes 
närvaro gör att barnen dras till henne och blir inspirerade och nyfikna av vad hon håller på 
med. Hon beskriver att om hon t.ex. sitter och målar så kommer oftast fler barn dit. När Ellen 
är närvarande i barnens lek anser hon att hon kan uppmärksamma och bekräfta barnen. Det 
belyser hon som väldigt viktigt för barnens självförtroende. Hon menar även att barnen vill 
visa upp det som de t.ex. har byggt för att få känna stolthet.  

Alla pedagoger anser att det är roligt och viktigt att delta i barnens lek. När Sara deltar i leken 
anser hon att det bidrar till att hon skapar en bra relation med barnen eftersom hon då lär 
känna dem.  

När pedagogerna deltar i leken anser de att de skaffar de sig kunskaper om barnen som de kan 
ha nytta av då de stöttar och utmanar deras lärande och utveckling. De får bl.a. kunskaper om 
hur de agerar och vad de är intresserade av.  
 

Det bidrar till utvecklingen att se vad barnen befinner sig på för nivå så att man vet vad de kan och 
hur man kan utmana dem (Johanna).  

  
Pedagogerna anser att de kan stötta och hjälpa barnen när de deltar i deras lek. De menar att 
de hjälper barnen att stanna kvar i leken eller att sätta igång en ny genom att tillföra nya idéer 
och material.  

Barnens fantasi och kunskaper utvecklas enligt pedagogerna när de har ett lekpedagogiskt 
arbetssätt och klär ut sig och agerar som en gestalt. Ellen beskriver att gestalten på hennes 
avdelning lär barnen om värdegrund. Emma menar att gestalten på hennes avdelning 
utvecklar barnens problemlösningsförmåga genom att ge barnen utmaningar och nya material 
att testa.   
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Pedagogernas roller i barnens lek 
Jag har analyserat, tolkat och kategoriserat resultatet utifrån Jungs (2012) rollbeskrivningar. 
När pedagogerna t.ex. beskrev att de leker med barnen och på deras villkor så har jag tolkat 
det som att de då anser sig göra det som definierar lekpartnerrollen. Jung beskriver att 
lekpartnerrollen definieras av just att pedagogerna deltar eller blir inbjudna i leken och att de 
leker på barnens nivå. Ibland använde pedagogerna samma begrepp som Jung då de beskrev 
sin roll i leken. De använde t.ex. rollbegreppen ”inspiratör”, ”observatör”, ”lekförstörare” 
eller ”konflikthanterare”.  
 
Resultaten visar att pedagogerna anser sig ta tio olika roller i barnens lek utifrån Jungs (2012) 
rollbeskrivningar. De är observatör, lekförstörare, lekpartner, lekstödjare, lekledare, 
mångsidig rolltagare, inspiratör, kommentator, säkerhets- och konflikthanterare och 
trygghetsskapare. Pedagogerna belyser att deras rolltagande beror på situationen, på 
barngruppen och på barnens agerande. Ibland anser de att de tar olika roller samtidigt. De 
belyser att alla roller på olika sätt har betydelse för barnens lärande och utveckling och att de 
är lika viktiga. Pedagogerna beskriver att de i stort sett tar samma roller trots att de arbetar på 
avdelningar med olika ålder på barnen. Sara och Ellen som arbetar på en äldrebarnsavdelning 
beskriver dock att de ibland tar rollen som kommentator vilket inte Johanna och Emma gör 
som arbetar på en yngrebarnsavdelning.  
 

Observatör 

Alla pedagoger beskriver att de ibland tar rollen som observatör men att de tar den med olika 
syften. Johanna anser att hon tar rollen som observatör för att se om barnen behöver hjälp och 
se om de leker bra eller om det blir konflikter. Ellen menar att hon går in i rollen för att upp-
märksamma barnen och deras lärande.  
 
Sara och Ellen menar att de observerar barnen för att få kunskap om dem. Ellen menar att hon 
lyssnar och observerar vad barnen pratar om, hur leken fungerar och vad det blir för konflik-
ter.  
 

Man ser ju så otroligt mycket i leken, hur de fungerar och hur de är, socialt samspel och vad de tar 
för roller (Sara).  

 
Sara menar att när hon tar en observatörsroll så kan hon se vilka barn som tar ledarroller och 
vilka som tar underordnade roller. Den informationen anser hon att hon kan ha nytta av då 
hon t.ex. är med och medlar i leken och hjälper till så att alla barn får inflytande.  
 
Emma och Ellen menar att när de observerar barnen så kan de notera och uppmärksamma 
mycket lärande som de kan ta tillvara på i andra aktiviteter. De anser att om barnen t.ex. leker 
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att de har en portkod så kan de se hur mycket de kan om siffror. Sara och Ellen menar även att 
de kan se vad barnen är intresserade av och inte genom att observera dem.  
 

Vi stämmer av med barngruppen, nu jobbar de mycket med detta, nu behöver vår gestalt komma 
med lite nytt (Emma).  

 
Ellen menar att hon ibland vid konflikter finns med och observerar barnen då hon låter dem 
försöka lösa konflikten själva. Hon menar att hon observerar hur det går och hur de löser situ-
ationen. Om ett barn kommer till henne och säger att någon har tagit hans pinne så beskriver 
hon att hon går med och observerar.  
 

Jag går med fast jag håller ett litet avstånd, då hör jag vad han säger, rycker han bara pinnen eller 
pratar han och berättar vad han känner (Ellen).  

 

Lekförstörare 

Alla pedagoger anser att de i vissa sammanhang tar rollen som lekförstörare i barnens lek. De 
menar att deras närvaro ibland gör att barnens lek avstannar eftersom de då inte vågar släppa 
loss riktigt. Pedagogerna menar att de ibland går in i leken och förstör den eftersom de inte 
förstår vad barnen leker. Emma beskriver att det kan vara svårt att hänga med i leken ibland 
eftersom barnen växlar snabbt mellan olika lekar. Enligt Johanna kan man som pedagog styra 
leken för mycket och på så sätt förstöra den.  

 

Trygghetsskapare 

Alla pedagoger menar att de ibland tar rollen som trygghetsskapare. När de tar på sig rollen 
som trygghetsskapare anser de att de är närvarande i barnens lek eller befinner sig i närheten 
av den. Pedagogernas anser att rollen som trygghetsskapare bidrar till att skapa ett lugn och en 
trygghet hos barnen och gör att de vågar delta och utvecklas i leken.  

Man kan tillföra väldigt mycket utan att man egentligen säger någonting. Bara det här att vara i 
samma rum, man behöver ju inte göra, agera så mycket (Sara).  

Emma menar att det är viktigt att finnas tillhands och vara närvarande i barnens lek om det 
blir konflikter eller om de behöver stöd på olika sätt. Hon anser att de yngre barnen oftare 
behöver ha en pedagog närvarande än de äldre för att de själva vill eller behöver ha mer 
trygghet från dem. Enligt Ellen uttrycker barnen ofta att de vill att hon ska vara närvarande i 
deras lek, hon tror att det är för att hon skapar ett lugn. När Ellen tar rollen som 
trygghetsskapare så anser hon även att hon kan uppmärksamma och bekräfta barnen. Det 
menar hon är väldigt viktigt för deras självförtroende.  
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Lekpartner 

Alla pedagoger anser att de ibland tar rollen som lekpartner. De beskriver att de tar rollen som 
lekpartner när de blir inbjudna i leken av barnen. När de deltar i leken anser de att de följer 
barnen och deltar på deras villkor. De menar att de även låter barnen få bestämma och ha in-
flytande. Sara beskriver att hon tar rollen som lekpartner när hon blir inbjuden till att vara 
åskådare i deras teaterlekar. Hon beskriver då att hon är med i barnens lek men har en passiv 
roll och tittar på. Som jag har nämnt tidigare i texten så anser alla pedagogerna att de deltar 
ofta i barnens olika lekar. När barnen t.ex. leker yrkeslekar och konstruktionslekar menar pe-
dagogerna att de är med och antingen har en aktiv roll då de är med och bygger och hjälper 
barnen eller har en passiv roll då de t.ex. är patient. Emma beskriver att hon brukar delta i 
barnens lek när de leker med dockor  
 

De bjuder mig på kaffe och jag får ta hand om någon lite bebis och laga lite mat eller så blir jag 
bjuden på mat (Emma).  

 
Pedagogerna anser även att de tar rollen som lekpartner när de klär ut sig till en gestalt och 
deltar och blir inbjudna i barnens lekar. När de tar rollen som lekpartner menar det att de in-
spirerar fler barn till att vara med i leken. När pedagogerna tar rollen som lekpartner anser de 
även att de kan skaffa sig kunskaper om barnen som de kan ha nytta av då de stöttar och ut-
manar deras lärande och utveckling. De menar att de bl.a. får kunskaper om hur barnen agerar 
och vad de är intresserade av. 
 
Pedagogerna anser att både de själva och barnen lär av varandra när de samspelar och leker 
tillsammans. Barnen lär pedagogerna saker och tvärtom. Det kan liknas ett medierat lärande. 
Som jag har sagt innan så menar Vygotskij att ett medierat lärande innebär att strategier för 
lärande överförs genom ett socialt samspel i en gemensam uppgiftssituation.  
 

Lekstödjare 

Tre pedagoger anser att de ibland tar rollen som lekstödjare i barnens lek. Sara och Emma 
beskriver att de då uppmuntrar de barn som inte vågar leka eller är passiva. Sara menar även 
att hon dämpar de barn som är allt för styrande i leken så att alla får vara med och bestämma 
och få inflytande. Hon menar även att hon i sin roll som lekstödjare lär barnen att se och re-
spektera om kompisarna vill leka själva och att vara schysta. När Sara ser att barnen har svårt 
att sätta igång eller stanna kvar i en lek så anser hon att hon tar rollen som lekstödjare. Ellen 
menar att hon ibland tar rollen som lekstödjare då hon stöttar och hjälper barnen vid kon-
struktionslek. Hon menar att hon hjälper barnen att läsa ritningar och hjälper dem att bygga så 
att det t.ex. inte rasar. Hon menar även att hon stöttar barnen för att leken ska bli bra.  
 

Jag stöttar upp när jag ser att ett barn kanske behöver leka med en person till och att jag finns i 
rummet. Då kan det bli en bra lek (Ellen). 
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Lekledare 

Tre pedagoger menar att de ibland tar rollen som lekledare. Sara beskriver att hon tar rollen 
som lekledare då hon omedvetet tar över och styr leken för mycket. Johanna menar att hon 
ibland styr leken och olika aktiviteter för att de ska passa läroplanens mål och vad hon ser att 
barnen behöver utveckla. Johanna menar även att barnen ibland vill att hon är med och styr i 
leken för att de själva inte vill eller vågar ta beslut. Ellen menar att det inte går att alla barnen 
får göra vad de vill eftersom det går så många barn på hennes avdelning. Hon anser att hon 
ibland behöver ta rollen som lekledare och styra deras lek när de t.ex. springer för mycket.  
 

Ibland har man stunder då man behöver styra och säga: nu ska ni tre vara här inne tillsammans och 
göra något och ni två kan faktiskt sätta er här och spela en stund nu (Ellen).  

 

Mångsidig rolltagare 

Alla pedagoger menar att de ibland tar rollen som en mångsidig rolltagare. Sara och Ellen 
menar att de ibland tar rollen som både en konflikthanterare och en inspiratör samtidigt. När 
de ser att en lek börjar spåra ur så anser de att de hjälper barnen att undvika en konflikt genom 
att ge dem en ny idé eller förslag på vad och hur de kan leka. Emma menar att hon tar rollen 
som en mångsidig rolltagare när hon tar rollen som både inspiratör och lekpartner samtidigt. 
När hon har klätt ut sig till en gestalt och agerar och leker tillsammans med barnen så anser 
hon att hon inspirerar och utmanar dem samtidigt. Johanna beskriver att hon ibland tar två 
roller och då blir en mångsidig rolltagare när hon vid konflikter finns med som en trygghet 
när hon ibland låter barnen själva lösa konflikten. Hon har då tagit både rollen som säkerhets- 
och konflikthanterare och rollen som trygghetsskapare. Ellen menar att hon ibland tar tre rol-
ler i leken då hon låter barnen lösa konflikter själva men finns med bredvid och observerar 
och går in och stöttar om det behövs. Hon tar då rollen som säkerhets- och konflikthanterare, 
observatör och lekstödjare.  
 

Inspiratör 

Alla pedagoger menar att de ibland tar rollen som inspiratör i barnens lek då de hämtar 
material och tillför idéer som utvidgar leken och inspirerar barnen. Emma menar att hon i 
rollen som inspiratör utmanar barnen i deras tänkande så att de ”kommer vidare” i leken. Hon 
anser att hon tar rollen som inspiratör när hon är ”medupptäckare” med barnen. Hon beskriver 
att hon då löser problem och upptäcker nya saker tillsammans med dem. När Emma och bar-
nen t.ex. utforskar magneters kraft anser hon att hon ger barnen idéer på vilket material de kan 
testa magneterna på. Johanna beskriver att hon ibland utmanar barnen genom att t.ex. ge dem 
ett svårare pussel med fler bitar. Ellen menar att barnen ibland behöver utmaningar för att få 
igång en bra lek. Hon menar att hon t.ex. ger dem utmaningar och instruktioner på hur högt 
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eller långt de ska bygga. Sara och Ellen beskriver att de tillför material och idéer till barnens 
lek för att hjälpa dem att ”hålla kvar” leken längre eller för att driva den vidare.  
 

Om de bygger t.ex. någonting långt, det ska bli en orm eller någonting då kan man ju vara med och 
hjälpa dem. Vi kan mäta, vi kan se hur många barn är det som får plats efter den här ormen (Sara).  

 
Tre pedagoger beskriver att de har ett lekpedagogiskt arbetssätt då en pedagog klär ut sig och 
agerar med barnen utifrån deras intressen. Sara menar att den gestaltande pedagogen tar rollen 
som inspiratör då den spinner på barnens idéer. Enligt henne kan det göra att det bär iväg på 
”resor” och ”äventyr”. Sara menar att barnen tar med sig det de har upplevt med gestalten och 
spinner sedan vidare på det i deras egna lekar. Ellen beskriver att de tillsammans arbetar med 
gestalten för att lära barnen om t.ex. värdegrund. 
 

Vi har en gestalt som kommer och den gestalten får ju vara med i leken. Gestalten har ofta med sig 
något material som barnen får pröva på och så kanske de får ett uppdrag tills nästa gång gestalten 
kommer. Och gestalten är med och testar också (Emma). 

 
Sara menar att det är viktigt att barnen får leva kvar i fiktionen och därför avslöjar hon t.ex. 
inte att det är hon som är utklädd. Hon beskriver att hon brukar säg att allt är möjligt i fanta-
sin. Det Sara beskriver stämmer väl överens med Vygotskijs tankar. Som jag tidigare har sagt 
så menar han att det imaginära är det mest framträdande draget i leken och att de mest otroliga 
saker möjliggörs i lekens fiktion.  
 

Kommentator 

Två pedagoger beskriver att de ibland tar rollen som kommentator i barnens lek. Sara menar 
att hon brukar synliggör barnens lärande genom att kommentera deras agerande när hon är 
med i barnens lek. Sara beskriver att hon kommenterar t.ex. olika matematiska begrepp och 
termer. Att ta rollen som kommentator anser hon bidrar till att utveckla barnens språk och 
ordförråd. Ellen beskriver att hon ibland tar rollen som kommentator då hon kommenterar och 
uppmärksammar barnens agerande t.ex. när de bygger flygplan.   

 

Säkerhets- och konflikthanterare 

Alla pedagoger tar ibland rollen som säkerhets- och konflikthanterare i barnens lek. Sara me-
nar att hon ibland får ”dämpa” barnens lek när hon ser att den börjar spåra ur. Om hon ser att 
leken är eller kan bli farlig så beskriver hon att hon säger till barnen. Emma menar att de 
yngre barnen ofta vill ha samma leksaker och att det då blir konflikter. Hon beskriver då att 
hon är med och medlar, stöttar och hjälper till så att alla barnen blir nöjda. Johanna och Ellen 
menar att de ibland låter barnen försöka lösa konflikter själva men ser till så att ingen tar 
skada. De menar att de då finns med och observerar barnen och stöttar dem om de behöver 
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hjälp. Ellen menar att hon förebygger konflikter ibland genom att ta upp ämnet i samlingar 
och låta barnen få komma med förslag på hur man kan göra för att lösa en konflikt. Ellen be-
skriver även att hon ibland löser konflikter genom att ta rollen som en karaktär.  
 

Märker jag att det är påväg, nu blir det en konflikt, nu eskalerar det här, då kanske jag kan gå in 
och vara en karaktär eller ”åh nu måste jag få handla i affären”. Och då kanske konflikten lägger 
sig (Ellen).   

 

Barnens tilldelningar av roller  
Enligt Sara så brukar barnen tilldela henne en underordnad roll i deras lek då hon ibland t.ex. 
får vara någons lillasyster eller någon som kommer och handlar. Hon menar att barnen själva 
vill ha huvudrollen i sina lekar. Barnen får enligt Sara känna makt och inflytande när de själva 
får bestämma vad de vill leka och med vem. Ellen menar att hon ibland blir tilldelad en un-
derordnad roll och ibland en aktiv roll i leken. Barnen vill t.ex. att hon ska komma och handla 
om de leker affär och ibland vill de ha hjälp att bygga med lego och läsa legoritningar.  
 

Det proximala utvecklingsarbetet 
Mycket av det pedagogiska arbete som jag här beskrivit är ett proximalt utvecklingsarbete. I 
det proximala utvecklingsarbetet hjälper och stöttar pedagogerna barnen att klara av saker 
själva och uppnå en ny utvecklingsnivå. Som jag tidigare har sagt så menar Vygotskij att den 
”proximala utvecklingszonen” är en nivå som ligger lite över barnets nuvarande förmåga men 
som hen kan nå med hjälp och stöttning av andra som är mer kapabla. På den nivån har barnet 
utvecklat en egen kapacitet och kan då lösa olika problem utan att någon annan är närvarande.  

Ibland kanske man startar dem, jag kanske sitter där med handdockorna och man är några barn och 
rätt som det är så ser man ju hur de bygger vidare på detta och kanske bjuder in varandra och de 
kanske inte kommunicerar så mycket mer med mig utan då har det gått över till varandra och då 
kanske jag går (Ellen). 

Citatet beskriver det proximala utvecklingsarbete som en balansakt. Ibland behöver 
pedagogerna finnas tillhands för att stötta och hjälpa barnen och ibland behöver de ta ett steg 
tillbaka för att låta barnen lära av varandra. I citatet ovan gjorde Ellen både och, hon startade 
upp en lek men gick sedan därifrån då hon såg att barnen lekte bra. Pedagogerna beskriver att 
de ibland låter barnen lösa konflikter själva och observerar då så att ingen tar skada. De går in 
i situationen då de ser att barnen behöver hjälp och stöd. Pedagogerna balanserar i denna 
situation mellan att ha en passiv och en aktiv roll. I det proximala utvecklingsarbetet varierar 
pedagogernas delaktighet. Ibland vill och behöver barnen leka själva och ibland behöver de 
stöd och hjälp av pedagogerna.  

Det proximala utvecklingsarbetet hänger ihop med flera av de roller som både jag och Jung 
(2012) har beskrivit. Rollerna bidrar både till möjligheter och begränsningar. Rollen som ob-
servatör kan gynna det proximala utvecklingsarbetet då den bidrar till att pedagogerna skaffar 
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sig kunskaper om barnens utveckling och lärande som de sedan kan ha nytta av då de stöttar 
och utmanar barnen. När pedagogerna tar rollen som lekstödjare uppmuntrar och hjälper de 
barnen att sätta igång eller stanna kvar i en lek. Det gynnar det proximala utvecklingsarbetet 
då barnen får hjälp att träna sig i att bli självständiga lekare. När pedagogerna tar rollen som 
inspiratör tillför de material och idéer till leken som inspirerar och utvecklar både barnen och 
leken. Pedagogernas aktiva roll bidrar till att barnen utvecklas. Rollen som kommentator in-
nebär att pedagogerna synliggör barnens lärande genom att de kommenterar deras agerande. 
När barnens lärande synliggörs kan pedagogerna se på vilken utvecklingsnivå barnen befinner 
sig på, vilket de kan ha nytta av då de planerar hur de ska utmana och hjälpa barnen att 
komma till en högre utvecklingsnivå.  
 
När pedagogerna tar rollen som lekledare kan de vara för aktiva i det proximala utvecklings-
arbetet så att de hämmar barnens utveckling. Pedagogernas tanke att utveckla barnen och de-
ras lärande ger en motsats effekt än vad som är tänkt. Rollen som lekförstörare kan även 
hindra det proximala utvecklingsarbetet då pedagogerna deltar med andra intentioner än bar-
nen och då förstör deras lek och lärande. Pedagogernas närvaro i leken kan göra att barnens 
lek avstannar och göra att barnen inte får chansen att lära av varandra.  
 

Slutsatser 
Pedagogerna definierar leken på ett liknande sätt. De använder olika begrepp och kategorier 
för att definiera ordet. De använder t.ex. begreppen ”gemenskap” och ”mötesplats” för att 
belysa lekens sociala samvaro. De kategoriserar leken i en styrd och i en fri lek och menar att 
båda är viktiga delar i förskolans verksamhet och att det är viktigt att ha en balansgång mellan 
dem. Leken får inte bli för styrd men inte heller för fri.  
 
Alla pedagoger har i studien liknande tankar om lekens betydelse för barnens lärande och 
utveckling. I leken bearbetar barnen sina känslor och upplevelser och lär sig att samspela med 
varandra. Pedagogerna belyser betydelsen av att ge barnen tid att leka och att ta den på allvar. 
De anser även att det är viktigt att lyfta fram barnens idéer och tankar.  
 
Resultatet visar att pedagogerna anser att de ofta deltar i barnens lek, fast i olika stor 
utsträckning. Emma och Johanna som arbetar på yngrebarns-avdelningar menar att de ofta 
deltar i barnens lek. Sara och Ellen som arbetar på äldrebarns-avdelningar menar att deras 
delaktighet i barnens lek ”går i perioder”. Ibland deltar de ofta och ibland inte. Pedagogerna 
deltar i leken i olika situationer och i olika lekar. De deltar både i de lekar som är initierade av 
barnen och de som är initierade och planerade av dem själva. Ibland blir de inbjudna av 
barnen och ibland tar de själva initiativet att gå in i leken eller startar upp en ny. Pedagogerna 
belyser vikten av att delta på barnens villkor och inte styra dem för mycket. Ibland är det 
viktigt att inte delta i leken, t.ex. när barnen har en fungerande lek eller när de inte vill att 
pedagogerna ska vara delaktiga. För att barnen ska få chansen att lära av varandra är det 
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viktigt att de får leka och göra saker själva. Om tiden hade funnits för pedagogerna att delta 
oftare i leken så hade de gjort det då de anser att barnen tycker det är roligt att de är med dem.  

 
Alla pedagoger beskriver att de har en liknande syn på betydelsen av att de deltar i leken för 
barnens lärande och utveckling. De anser att deras närvaro gör att barnen känner en trygghet 
och ett lugn. I leken kan pedagogerna uppmärksamma och bekräfta barnen, vilket gynnar de-
ras självförtroende. När de är delaktiga i leken bidrar det till att deras relation stärks. I leken 
kan pedagogerna skaffa sig kunskaper om barnen som de kan ha nytta av då de stöttar och 
utmanar deras lärande och utveckling. De får bl.a. kunskaper om hur barnen agerar och vad de 
är intresserade av. I leken kan pedagogerna även stötta och hjälpa barnen att t.ex. stanna kvar i 
leken eller starta en ny. När pedagogerna har ett lekpedagogiskt arbetssätt och klär ut sig och 
agerar som en gestalt utvecklar de barnens fantasi och kunskaper.  
 
I barnens lek anser pedagogerna att de tar tio olika roller utifrån Jungs (2012) rollbeskrivning-
ar. De är observatör, lekförstörare, lekpartner, lekstödjare, lekledare, mångsidig rolltagare, 
inspiratör, kommentator, säkerhets- och konflikthanterare och trygghetsskapare. Pedagoger-
nas rolltagande beror på situationen, på barngruppen och på barnens agerande. Ibland anser de 
att de tar olika roller samtidigt. Resultatet visar att pedagogerna anser att alla roller har bety-
delse för barnens lärande och utveckling på olika sätt och att de är lika viktiga. Pedagogerna 
beskriver att de i stort sett tar samma roller trots att de arbetar på avdelningar med olika ålder 
på barnen. Sara och Ellen som arbetar på en äldrebarnsavdelning beskrev dock att de ibland 
tar rollen som kommentator vilket inte Johanna och Emma som arbetar på en yngrebarnsav-
delning gör. Ibland kan pedagogens roll i leken göra att leken förstörs och ibland kan den göra 
att leken kan vidareutvecklas. Pedagogerna tar ibland samma roll fast med olika syften. Jo-
hanna tar t.ex. rollen som observatör för att se om barnen behöver hjälp och Sara och Ellen 
observerar barnen för att få kunskap om dem.  
 
Resultatet visar att mycket av det pedagogiska arbetet som pedagogerna gör i min studie är ett 
proximalt utvecklingsarbete. I det proximala utvecklingsarbetet hjälper och stöttar de barnen 
att klara av saker själva och uppnå en ny utvecklingsnivå. Det proximala utvecklingsarbetet är 
en balansakt. Ibland behöver pedagogerna finnas tillhands för att stötta och hjälpa barnen och 
ibland behöver de ta ett steg tillbaka och låta barnen lära av varandra.   
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Jag anser att mina fyra intervjuer gav en tillräcklig mängd data för studiens frågeställningar. 
Men om fler intervjuer hade genomförts och på olika förskolor så tror jag att resultatet hade 
blivit mer varierat. Jag kunde då t.ex. ha jämfört resultaten från de olika förskolorna och sett 
om deras svar skiljde mycket.  
 
Jag anser att jag valde en bra metod för att svara på studiens frågeställningar. Eftersom jag 
valde att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer fick jag syn på pedagogernas 
tankar och åsikter, vilket även är studiens syfte. Jag hade gärna även använt observationer för 
insamling av data om hur pedagogerna rent faktiskt förhåller sig till barnens lek. Tidsramen 
gjorde det dock inte möjligt att genomföra både intervjuer och observationer.  
 
Pedagogerna var under intervjuerna tillmötesgående och svarade på alla mina frågor. De tog 
även god tid på sig att genomföra intervjuerna vilket skapade en känsla av lugn hos mig. Ef-
tersom jag spelade in intervjuerna kunde jag fokusera på pedagogerna utan att distraheras av 
att försöka hinna anteckna deras svar. Patel och Davidsson (2003) menar att det är arbetskrä-
vande och tidskrävande att använda sig av bandspelare eftersom intervjuerna tar så lång tid att 
skriva ut. Jag håller med dem men jag ångrar inte mitt val eftersom jag insåg betydelsen av att 
ha all fokus på intervjupersonerna, för att de skulle känna sig sedda och lyssnade på.  
 
De två pedagoger som intervjuades sist fick efter önskan intervjuguiden innan intervjun för att 
de ville ha chansen att skaffa sig en uppfattning om vad jag skulle ställa för frågor. De fick då 
även chansen att reflektera över frågorna innan intervjun vilket jag tror medförde att de kände 
sig förberedda. Jag tänkte inte på att erbjuda intervjuguiden till de pedagogerna som intervju-
ades först, de frågade inte heller efter den. Det anser jag att det skulle varit bra att gjort, för att 
de också kunde ha haft chansen att förbereda sig inför intervjun.  
 
Jag anser att jag hade haft nytta av att genomföra en ”testintervju” med t.ex. en klasskamrat 
på förskollärarprogrammet innan de ”riktiga” intervjuerna med pedagogerna för att kunna 
känna trygghet och säkerhet i situationen. Jag tror även jag hade haft nytta av att genomföra 
en testintervju för att se om intervjuguidens frågor var relevanta och att de svarar på studiens 
syfte och frågeställningar. Jag tror att det hade bidragit till att öka studiens reliabilitet.  
 
Under intervjuerna gav jag ibland exempel på pedagogroller i leken till pedagogerna. Om jag 
inte hade gjort det kanske de inte hade uttryckt t.ex. rollerna ”observatör” och ”inspiratör” 
som de nu gjorde och det kanske hade blivit ett annat resultat.  
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Resultatdiskussion 
I detta stycke diskuterar jag resultatet och jämför det med tidigare forskning.  
 
Mycket av det som pedagogerna ger uttryck för och hur de agerar går att knyta an till det som 
framkommit i tidigare berörd forskning och litteratur. Knutsdotter Olofsson (2009) belyser att 
i leken är allt tillåtet och allt möjligt. Barnen får chansen att öva och pröva allt som kanske 
inte är möjligt om det skulle ske på riktigt. I min studie har pedagogerna liknande tankar. De 
menar att leken kännetecknas av fantasi och i den finns inget rätt och fel. Pedagogerna har 
även liknande tankar som Johansson och Pramling Samuelsson (2007) och Knutsdotter Olofs-
son (2009) när det gäller lekens betydelse för barnens utveckling och lärande. Alla menar att 
barnen bearbetar sina känslor och upplevelser i leken. I den nyskapande och kreativa proces-
sen som en lek innebär genomgår barnens tidigare upplevelser och erfarenheter en bearbet-
ning och en ny verklighet skapas. Skolverket (2010) och Knutsdotter Olofsson (2009) menar 
även i likhet med pedagogerna att barnen lär sig att samspela med varandra och samarbeta och 
lösa problem i leken. De lär av varandra och utvecklar nya kunskaper tillsammans. I leken lär 
sig barnen också att respektera varandra och att kompromissa.  
 
I tidigare berörd litteratur beskriver Ekelund (2009) att leken ska ha en pedagogisk funktion. 
Det anser även pedagogerna då de beskriver att de har ett lekpedagogiskt arbetssätt och har en 
gestalt som främjar barnens lek och lärande. Jensen och Harvard (2009) menar att vuxna be-
höver delta ofta i barnens lek och på deras villkor för att stimulera leken. Resultatet visar att 
pedagogerna också har liknande åsikter då de beskriver att de ofta deltar i leken för att t.ex. 
hjälpa barnen att stanna kvar i en lek eller starta upp en ny. De beskriver även att de är med-
vetna om att det är viktigt att delta i leken på barnens villkor då de menar att det är betydelse-
fullt att läsa av vad barnen leker innan de går in i den.  
 
Pedagogerna anser i enlighet med Pape (2001) att deras närvaro i vissa fall kan störa barnens 
lek. Om de styr leken för mycket eller inte deltar på barnens villkor kan det leda till att leken 
förstörs. De menar att det är viktigt att lyssna in vad och hur barnen leker innan de går in i 
den. Jag håller med dem om att man som pedagog måste gå in i leken försiktigt och att man 
måste försöka att delta i leken på barnens villkor och inte styra dem för mycket. Lillemyr 
(2002) belyser vikten av att den vuxne visar respekt och försiktighet då de går in i leken. Pe-
dagogernas förhållningssätt måste präglas av att de sätter barnen i fokus och att de är tillå-
tande och inte för drivande. Lillemyr menar även att det är viktigt att pedagogerna inte stör 
leken genom att driva igenom den egna planeringen och rutiner. De ska skapa en lugn och ro 
för barnens lekar och se till så att de har mycket sammanhängande tid för lek utan avbrott för 
andra aktiviteter.  
 
Enligt både pedagogerna och Jensen och Harvard (2009) räcker det ibland att de sitter med 
barnen för att skapa trygghet för dem. I min studie belyser pedagogerna att de är medvetna om 
att deras närvaro skapar en trygghet för barnen och att de ofta deltar i leken av den anledning-
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en. Resultatet visar även att pedagogerna anser att de är närvarande i leken för att uppmärk-
samma och bekräfta barnen. De belyser att de yngre barnen oftare är i behov av att ha en pe-
dagog närvarande i leken för att känna trygghet. Jag anser i enlighet med både pedagogerna 
och Jensen och Harvard att vuxnas fysiska och psykiska närvaro i barns lek är väldigt viktigt 
för att de ska känna trygghet och för att de ska utveckla en bra lek. Enligt Röthle (2006) är 
trygghet är en förutsättning för att barnen ska kunna ge sig hän i leken. Hon menar att barnen 
kan låta sig lockas av världen när de vuxna bjuder på fysisk närhet och psykisk tillgänglighet. 
Röthle menar att en god ögonkontakt med den vuxne gör det möjligt för barnen att etablera 
den nödvändiga tryggheten för att leka med andra barn.  
 

Små barn behöver ha möjligheten att se omsorgspersonen. Det innebär inte att den vuxna alltid 
måste vara med och leka, men att småbarn behöver ha möjlighet att själva reglera tillgången till 
känslomässigt stöd från vuxna. Medan äldre barn tycker om att leka på egen hand bakom en stängd 
dörr, kommer småbarn bäst igång med sin sociala lek inom gränserna för sina omsorgspersoners 
synfält (Röthle, 2006, s.125).  

 
Resultatet av min studie visar att pedagogerna anser sig ta nästan exakt samma roller som de 
som Jung (2012) beskriver att pedagogerna tog i hennes forskning. Det tror jag beror på att 
jag analyserade resultatet utifrån hennes rollkategorier. Det som dock skiljer rolltagandet i de 
olika studierna är att pedagogerna i min studie inte anser att de tar rollen som en mångsidig 
svarare. De belyser att de ofta deltar i barnens lek för att skapa trygghet, därför lade jag till en 
ny rollkategori som heter ”trygghetsskapare”. I Jungs studie belyser inte pedagogerna att de 
arbetar lika målmedvetet för att skapa trygghet för barnen som de gör i min. Pedagogerna i 
båda studierna beskriver att de agerar liknande i rollerna och med samma syfte. I både min 
och Jungs studie beskriver pedagogerna t.ex. att de tar rollen som observatör och lekpartner 
för att skaffa sig kunskaper om barnen. I leken får de syn på hur barnen utvecklas, vad de är 
intresserade av och hur de samspelar med varandra. Dessa kunskaper har de nytta av då de 
stöttar och utmanar barnens lärande och utveckling.   
 
Den trygghet som pedagogernas närvaro ger barnen när de tar rollen som trygghetsskapare är 
viktig för att barnen ska våga delta och utvecklas i leken. Tryggheten bidrar även till att bar-
nen vågar leka med andra barn. Pedagogerna menar att de uppmärksammar och bekräftar bar-
nen när de tar rollen som trygghetsskapare och att det gör att barnens självförtroende ökar.  
Barn som har mycket självförtroende är trygga i sig själva och mindre rädda för att misslyckas 
och vågar därför testa nya saker som gör att de utvecklas och lär sig. Pedagogerna menar även 
att de i rollen som trygghetsskapare stöttar barnen på olika sätt då de finns tillhands och t.ex. 
medlar vid eventuella konflikter. Att pedagogerna finns tillhands, att de är synliga för barnen 
och att de är fysiskt och psykiskt närvarande gör att barnen vågar lösa konflikter, problem och 
utmaningar själva för att de vet att de får hjälp om de vill och om det behövs. På så sätt ut-
vecklas även barnens självständighet, vilken är viktigt både nu och senare i livet.  
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Pedagogerna uttryckte inte att någon roll är viktigare än andra utan menar att alla roller på 
olika sätt har betydelse för barnens utveckling och lärande. Jag anser dock att den trygghets-
skapande rollen är den viktigaste eftersom trygga barn vågar utforska och upptäcka sin om-
värld. Då lär de sig att umgås och utvecklar sin känslomässiga och intellektuella förmåga.  
 
Jag anser att min studie har en hög generaliserbarhet, att den kan gälla för fler än de som har 
undersökts eftersom resultatet visar att pedagogerna i både min och Jungs studie tar nästan 
exakt samma roller. Om någon annan skulle genomföra en liknande studie på en annan för-
skola tror jag att resultatet skulle bli väldigt snarlikt.  
 
Resultatet visar att alla pedagogerna har liknande tankar och åsikter. De uttrycker att de är 
medvetna att deras deltagande i leken har en stor betydelse för barnen. De anser även att de 
tar nästan exakt samma roller i leken. Jag tror det beror på att de arbetar på samma förskola 
och samarbetar mycket. Fastän de arbetar på olika avdelningar och med olika ålder på barnen 
så har de ett snarlikt förhållningssätt och arbetssätt. Det som skiljer är att pedagogerna som 
arbetar på yngrebarnsavdelningarna uttrycker att de oftare deltar i barnens lek och inte beskri-
ver att de tar rollen som kommentator i leken. Jag anser att det är bra att pedagogerna har ett 
gemensamt förhållningssätt och arbetssätt för att det underlättar samarbetet mellan avdelning-
arna.  
 

Lärdomsdiskussion  
Det man kan lära av min studie är att pedagogers deltagande i leken har en stor betydelse för 
barnens lärande och utveckling. När pedagogerna är fysiskt och psykiskt aktiva i leken kan de 
t.ex. skaffa sig kunskaper om barnen som de kan ha nytta av då de stöttar och utmanar deras 
lärande och utveckling. I leken kan pedagogerna även uppmärksamma och bekräfta barnen, 
vilket gynnar barnens självförtroende. Deras deltagande i leken skapar även en trygghet för 
barnen som gör att barnen t.ex. vågar delta i leken.  
 
Det man även kan lära av min studie är att pedagogerna anser sig ta tio olika roller, ibland 
samtidigt, som alla har betydelse för barnens lärande och utveckling. Pedagogernas roller kan 
ibland göra att leken förstörs då de t.ex. styr för mycket eller inte förstår leken. Men oftast 
bidrar deras roller till att barnen känner trygghet, lär sig och utvecklas. Pedagogernas 
rolltagande beror på situationen, på barngruppen och på barnens agerande.     
 
Jag anser att det har varit mycket givande och lärorikt att forska om vad pedagoger anser sig 
ta för roller i leken och vad deras deltagande har för betydelse för barnen. Arbetet har medfört 
att jag har fått många nya tankar och kunskaper, vilket har stärkt mig inför min kommande 
yrkesroll. Jag har fått en ökad förståelse för betydelsen av att pedagogerna deltar både 
psykiskt och fysiskt i leken. De kunskaper jag har fått om pedagogers olika roller i leken anser 
jag har medfört att jag har fått ett mer reflekterat förhållningssätt till mitt eget agerande och 
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rolltagande i leken. Eftersom pedagogerna har fått möjlighet att reflektera över sitt deltagande 
och rolltagande i leken hoppas och tror jag att det även har bidragit till att de också har fått 
eller förstärkt sitt medvetna och reflekterande förhållningssätt till sitt deltagande i leken. Jag 
tror även det har gynnat deras yrkesprofessionalitet att ha fått möjlighet att sätta ord på sina 
pedagogiska val och göra dem synliga för sig själva.   
 
Jag hoppas att min studie kan leda till en diskussion om hur pedagogerna genom sitt 
deltagande i barnens lek påverkar både barnen och leken. Jag tror att min studie är intressant 
för förskollärarstudenter men även andra personer som är intresserade och vill veta mer om 
pedagogers deltagande och rolltagande i barns lek.  
 

Vidare forskning 
En vidareutveckling på min forskning kan vara att undersöka om pedagogerna omsätter sina 
åsikter och ställningstaganden i praktiken. Stämmer deras åsikter om delaktighet och rollta-
gande med hur de faktiskt agerar och förhåller sig till leken i praktiken? Tar pedagogerna de 
roller i praktiken som de under intervjuerna beskriver att de gör? Genom att genomföra både 
intervjuer och observationer och analysera dess resultat skulle dessa frågeställningar kunna 
besvaras.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
Namn? 
Utbildning? 
Verksamhetstid? 
 

-‐ Vad	  kännetecknar	  lek	  för	  dig?	  
	  

-‐ Vilken	  betydelse	  tycker	  du	  leken	  har	  för	  barnen?	  	  
	  

-‐ Brukar	  du	  delta	  i	  barnens	  lek?	  (varför/varför	  inte?)	  
-‐ Kan	  du	  beskriva	  hur	  du	  brukar	  delta?	  	  

	  
-‐ Vad	  har	  du	  för	  förhållningssätt	  till	  barnen	  och	  leken?	  (tex.	  ger	  du	  instruktioner	  och	  

förklarar	  eller	  lyssnar	  du	  på	  barnen	  och	  fångar	  upp	  deras	  perspektiv	  och	  idéer?)	  
-‐ Tror	  du	  att	  barnen	  vill	  att	  du	  deltar	  i	  deras	  lek?	  (Varför/varför	  inte?)	  

	  
-‐ Vad	  anser	  du	  är	  din	  roll	  som	  pedagog	  i	  barnens	  lek?	  (Aktiv/Inaktiv?)	  
-‐ Kan	  du	  nämna	  några	  olika	  roller	  du	  tar	  i	  leken	  och	  vad	  de	  innebär	  och	  har	  för	  bety-‐

delse	  för	  barnen	  och	  deras	  lek?	  (t.ex.	  observatör,	  inspiratör,	  lekledare,	  säkerhets-‐	  och	  
konflikthanterare)	  
	  

-‐ Brukar	  barnen	  tilldela	  dig	  någon	  speciell	  roll	  när	  de	  leker?	  	  
	  

-‐ Vad	  tycker	  du	  om	  att	  delta	  i	  leken?	  (positivt/negativt?)	  
-‐ I	  vilket	  syfte	  deltar	  du	  i	  barnens	  lek?	  

	  
-‐ Hur	  ser	  du	  på	  pedagogers	  deltagande	  i	  barns	  lekar?	  (Ska	  man	  låta	  barnen	  leka	  själva,	  

eller	  ska	  man	  som	  pedagog	  till	  exempel	  vara	  med	  och	  styra	  barns	  lekande?	  
-‐ När	  och	  varför	  är	  vuxendeltagandet	  i	  leken	  viktig?	  
-‐ När	  och	  varför	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  delta	  i	  leken?	  	  

	  
-‐ I	  vilka	  situationer	  går	  du	  in	  i	  barnens	  lek?	  

	  
-‐ Vad	  anser	  du	  att	  ditt	  deltagande	  i	  leken	  har	  för	  betydelse	  för	  barnen	  och	  lekens	  lä-‐

rande	  och	  utveckling?	  
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Bilaga 2 
 
 
Informationsbrev  
 
 
Hej! 
Jag heter Hanna Andersson och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag skriver nu 
mitt examensarbete om pedagogers deltagande i barns lek i förskolan. Syftet med min studie 
är att synliggöra pedagogers tankar kring sitt eget deltagande i barns lek och undersöka vilka 
roller de anser sig ta i leken. Syftet är även att synliggöra pedagogernas tankar om hur deras 
roll och delaktighet i barns lek påverkar barnen och deras lek.  
 
Jag kommer använda mig av enskilda intervjuer som metod för datainsamlingen. Intervjun 
beräknas ta ca. ½-1 timme och genomförs under vecka 16. Med ditt godkännande kommer 
intervjun att spelas in. 
 
Dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt. Redovisningen av resultatet kommer att 
ske så att ingen individ kan identifieras. Den information jag samlar in kommer endast att 
användas i mitt examensarbete och kommer att förvaras säkert, så att ingen obehörig kommer 
åt den. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är 
godkänt.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst, utan anledning, avbryta ditt deltagande. 
 
Om du vill ha mer information eller undrar något så hör gärna av dig till mig.  
Hanna Andersson  
Telefon: XXX-XXXXXXX 
Mail: _____@_____.com 
 
För ytterligare information om examenarbetet kontakta kursansvariga.  
Susanne Hansson 
Mail: __________@______.se 
 
Nina Thelander 
Mail: __________@______.se 
 
 
 
 


