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"Mm, fröken kan inte skratta!"  

En kvalitativ studie om lek och pedagogers delaktighet i leken - ur barns perspektiv. 

"Mm, the preschool teacher can not laugh!" 
A qualitative study of play and preschool teachers’ participation in play - from the child's perspective. 

Antal sidor: 43 

Syftet med studien är att, ur barns perspektiv, få mer kunskap om lek och pedagogers delaktighet 

i leken. Vi vill även undersöka vad pedagogen har för roll vid icke delaktighet i leken samt om 

pedagogens delaktighet i leken i inomhus- och utomhusmiljön skiljer sig åt. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar har vi stött på olika sorters dilemman huruvida pedagoger ska 

vara delaktiga i leken eller ej. Genom att undersöka detta ur barns perspektiv bidrar vi med 

barnens beskrivningar som kan berika oss som förskollärare men även andra som arbetar inom 

förskoleverksamheten. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och begreppen synkretiskt 

skapande, artefakter, proximala utvecklingszonen, scaffolding. Detta för att möjliggöra att 

studera hur barnen i samspel integrerar med varandra. De metodval som har använts i studien är 

enskilda intervjuer, gruppintervjuer och deltagande observationer. 

Resultatet åskådliggör att leken på förskolan mestadels innehöll beskrivningar om lekar som 

betraktas vara fria, eftersom dessa lekar inte innehöll beskrivningar av initierande pedagoger. De 

lekar som betraktas vara styrda beskrevs endast av ett fåtal barn samt var lekar innehållande 

tydliga regler. Barnen beskrev även pedagogers delaktighet i leken som obefintlig i 

inomhusmiljön. Stundom framkom det att barnen önskar mer delaktighet av pedagogerna men att 

pedagogerna inte finner det av intresse, enligt barnen. Barnen beskrev pedagogerna som 

frånvarande i leken och pedagogernas roll var att kommunicera med varandra, iordningsställa 

måltider samt att de var stillastående på en specifik plats. I resultatet framkom det ytterligare att 

pedagogernas delaktighet i utomhusmiljö endast äger rum i lekar innehållande tydliga regler. De 

uttrycker även en önskan om att pedagogerna ska vara mer delaktiga i utomhusmiljön och 

företrädesvis i lekar innehållande tydliga regler. 
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1. Inledning 

Det finns en stark tilltro till att barnens lek inte ska störas av pedagoger enligt 

Skolinspektionens granskning av förskolans kvalitet och måluppfyllelse (Skolinspektionen, 

2017). Vidare lyfter Skolinspektionens granskning fram att pedagogerna därför förhåller sig 

passiva i barnens lek istället för att aktivt interagera och vägleda barnen för att expandera 

deras intressesfär samt utveckla deras kunnande. Detta förhållningssätt om pedagoger bör 

vara delaktiga i leken eller inte har synliggjorts under våra verksamhetsförlagda utbildningar, 

vilket bidragit till intresset för detta problemområde. Å ena sidan belyser Granberg (2004) att 

en del pedagoger anser att barnen ska få leka fritt utan styrning av pedagoger. Å andra sidan 

belyser Åberg och Lenz Taguchi (2005) att delaktigheten istället kan berika och utmana leken 

genom att inta ett medforskande och inlyssnande förhållningssätt. Mot denna bakgrund anser 

vi att det vore intressant att utifrån barns perspektiv studera hur barnen beskriver lek samt 

pedagogernas delaktighet i leken. Vi vill även undersöka om barn beskriver lek samt 

pedagogers delaktighet i leken i inomhus- gentemot utomhusmiljön. Mårtensson (2004) och 

Granberg (2000) belyser vikten av att använda utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg. 

Mårtensson (2004) lyfter fram att utomhusleken har sin förutsättning i förskolans praxis 

samtidigt som syftet med den är i hög grad outtalad. På grund av detta finner vi intresse av att 

synliggöra barnens beskrivningar för att kunna bidra med lekens syfte i utomhusmiljön ur 

barns perspektiv. Studien berikar oss som blivande förskollärare och andra som är verksamma 

inom förskoleverksamheten genom att ge insikt och kunskap om barnens beskrivningar om 

lek och pedagogers delaktighet i lek. Detta kan bidra till ett vitaliserat förhållningssätt till lek 

och pedagogers delaktighet i barnens lek i förskoleverksamheten. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) samt Roos (2014) lyfter fram att det behövs mer 

forskning ur barns perspektiv för att kunna bidra till en större förståelse för huruvida barn 

beskriver lek samt pedagogers delaktighet i leken. Arnér och Tellgren (2006) samt Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2012) anser att tidigare forskning har antagit ett barnperspektiv 

vilket innebär de vuxnas tolkningar av barns tankar. Intentionen med denna studie är att 

tillföra ny forskning till det valda ämnet ur barns perspektiv, vilket vi tror kan bidra till en ny 

dimension av dilemmat om pedagoger bör vara delaktiga i leken eller inte och därmed bidra 

till diskussioner hos verksamma pedagoger.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att, ur barns perspektiv, få mer kunskap om lek och pedagogers 

delaktighet i leken. Vi vill även undersöka vad pedagogen har för roll vid icke delaktighet i 

leken samt om pedagogens delaktighet i leken i inomhus- och utomhusmiljön skiljer sig åt.  

2.2 Forskningsfrågor 

• Hur beskriver och synliggör barnen lek? 

• Hur beskriver barnen pedagogens delaktighet i leken samt vad pedagogen har för roll 

vid icke delaktighet? 

• Hur beskriver barnen pedagogens delaktighet i leken i inomhus- jämfört med 

utomhusmiljön? 
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3. Forskningsbakgrund 

I den första delen av forskningsbakgrunden kommer de styrdokument gällande studiens 

innehåll att presenteras. Sedan kommer tidigare forskning och en redogörelse mellan 

begreppen barnperspektiv och barns perspektiv att belysas. Därpå följer ett avsnitt om 

leken och dess historia samt styrd- samt fri lek. I avsnittet om lek kommer även pedagogers 

delaktighet att behandlas, historiskt samt nutid. Avslutningsvis kommer det sociokulturella 

perspektivet, som denna studie inspirerats av, att behandlas med innehåll av relevanta 

begrepp. 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Styrdokument  

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) belyses det att leken är en central och essentiell del 

i förskoleverksamheten eftersom den främjar barns lärande och utveckling. Det är i leken som 

kommunikation, inlevelse, fantasi och samarbete samt att förmågan att samspela och tänka 

symboliskt stimuleras. I läroplanen belyses det även att i leken bearbetar barn dess 

upplevelser och erfarenheter. Om barn får tillgång till lek i olika miljöer som inomhus- samt 

utomhusmiljö bidrar det till ett lustfyllt lärande. I skollagen (SFS 2010:800) framgår det att 

barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg samt en verksamhet som är utformad så att 

utveckling, omsorg och lärande bildar en helhet. Genom allsidiga kontakter och social 

gemenskap är förskolan en plats som främjar och förbereder barnens fortsatta utbildning. I 

barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) framgår det att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla beslut som rör barn. Där riktas även uppmärksamheten mot barnet som 

deltagare samt aktör i sitt egna liv och att de har rätt att göra sina röster hörda och sina 

synpunkter beaktade.  

3.1.2 Barnperspektiv eller barns perspektiv?  

Enligt Wehner-Godée (2013) är alla människor formade av sin egen uppväxt, utbildning samt 

kultur vilket kan bidra till en svårighet att tänka utifrån andras perspektiv. När något ses 

utifrån människans egen referensram tolkas situationen utifrån detta och människans egna 

sanning om skeendet uppstår. Vidare anser Wehner-Godée att om fokus eller perspektiv 

växlas kan samma situation göra att det upptäcks något helt nytt. Enligt Arnér och Tellgren 

(2006) samt Halldén (2003) är begreppen barnperspektiv samt barns perspektiv komplexa 

samt innehar en mångtydighet som är svårt att få ett grepp om. Halldén (2003) lyfter även 

fram att de insikter som utmynnas av barns perspektiv på sin tillvaro är värdefulla vid 
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vetenskaplig kunskapsbildning samt i det pedagogiska arbetet med barn. Genom att få barns 

perspektiv och utgångspunkter utifrån diverse aktuella ämnen, anser Halldén att en fylligare 

och djupare kunskap kan skapas i jämförelse med att endast inta ett vuxenperspektiv. 

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) belyser de största skillnaderna mellan 

barnperspektiv och barns perspektiv. Barnperspektiv innefattar vuxnas beaktande och 

tolkning av barnen, samt förståelse för barns erfarenhet, upplevelse, uppfattning samt dess 

olika handlingar. Medan barns perspektiv innefattar barns individuella erfarenheter, tankar, 

upplevelser och förståelse av situationer samt sin egen livsvärld. Roos (2014) belyser att de 

största skillnaderna mellan barnperspektiv och barns perspektiv är att de vuxnas uppfattningar 

om barn hörs, barnperspektiv, i jämförelse med att låta barns röster höras, barns perspektiv. 

3.1.2.1 Begreppsförklaring av barnperspektiv 

Roos (2014) samt Arnér och Tellgren (2006) förklarar att barnperspektiv innebär att den 

vuxne antar ett perspektiv utifrån barnet, som sedan tolkas utifrån den vuxnes synvinkel. 

Barnets sanna mening blir aldrig beaktad fullt ut då den vuxne innehar tolkningsrätten i 

slutändan. Arnér och Tellgren (2006) belyser även att ett barnperspektiv kan innebära att den 

vuxne ser till barns bästa. Den vuxne försöker se en situation utifrån barns synvinkel, strävar 

efter att förstå dess tankar och sedan försöker bilda en egen uppfattning. 

3.1.2.2 Begreppsförklaring av barns perspektiv 

Barns perspektiv utgör barns erfarenheter, uppfattningar, upplevelser, tankar, känslor och 

förståelse av situationer i förhållande till sin egen livsvärld. I barns perspektiv tas barnens 

egen synvinkel i beaktning, det vill säga hur och vad barnen ser och deras tolkning på detta 

(Sommer et al., 2011; Arnér & Tellgren, 2006). Arnér och Tellgren (2006) lyfter fram att 

samtal med barn är värdefullt för att fånga barns perspektiv eftersom barnet får uttrycka sig 

genom ord och kroppsspråk. Vidare belyser Arnér och Tellgren att det är viktigt att ta i 

beaktning att det finns lika många synsätt som det finns barn eftersom alla barn lever under 

olika förutsättningar vilket i sinom tur påverkar barns perspektiv. Enligt Pramling Samuelsson 

och Johansson (2009) är barns perspektiv omöjligt att till fullo utgå från. Det går dock att 

försöka sträva efter att förstå varje barns uttryck som ett meningsskapande. Det handlar inte 

om att ta barns perspektiv utan ett försök om att komma nära barns perspektiv. 

3.1.3 Lek 

Leken har genom århundraden alltid poängterats av forskare och filosofer som essentiell för 

barns utveckling och lärande. Den grekiske filosofen Platon (427–347 f.kr) ansåg redan på sin 
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tid att leken bör vara grundläggande i barns lärande (Granberg, 2004). En av de första som 

nämnde relevansen av lek i en lek- och sysselsättnigsanstalt, även kallat kindergarten, är 

Fredrich Fröbel (1782–1852). Han utarbetade ett pedagogiskt program för förskolebarn där 

han lyfte fram leken som en av de väsentligaste delarna för barns utveckling och lärande 

(Granberg, 2004; Lundgren, 2014). Fröbel hävdade att det låg i barnens natur att leka och 

fråntas de leken så fråntas de även möjligheten att få lära med nöje och leka klokt. Dessa idéer 

är de som ligger till grund för dagens svenska förskola (Granberg, 2004). 

En allmängiltig definition av begreppet lek kan te sig problematiskt då begreppet är svårt att 

förklara och dessutom svårt att särskilja från andra aktiviteter. Leken kan ha många olika 

syften och funktioner för såväl barn som vuxna (Lillemyr, 2013). Wittgenstein enligt Åm 

(1993) anser att det blir problematiskt då det inte enbart finns en universell betydelse på 

begreppet lek utan begreppet i språkligt samspel med andra utgör betydelsen. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) anser att leken traditionellt ofta karaktäriseras 

utifrån dessa begrepp; spontan, fri, lustfylld, symbolisk, engagerande, social och att processen 

alltid dominerar målet. Enligt Vygotskij (1995) är leken ett sätt för barnen att bearbeta och 

tolka känslor samt erfarenheter genom fantasin och göra verkligheten mer hanterbar. Desto 

mer barnen får uppleva desto större fantasivärld får barnen och det bidrar till att deras sätt att 

se på omvärlden berikas. 

Enligt Lillemyr (2013) är leken ett förutsättningslöst sammanhang där barnen får möjlighet att 

testa bristande insikter och kunskaper eftersom lekens premisser är på låtsas. Barnens 

självbild och identitet samt det sociala samspelet får därmed möjlighet att utmanas och testas 

om många gånger i lekens värld. Veiga, Neto och Rieffe (2016) belyser att desto mer tid 

barnen har till lek i förskolan desto mindre konflikter uppstår. Detta är, enligt författarna, 

möjligtvis på grund av att barnen under den fria leken känner frihet att uttrycka sig som 

vanligtvis inte är acceptabelt utanför lekens värld. 

3.1.3.1 Fri och styrd lek 

Stai Bronstad och Oksnes (2016) samt Granberg (2004) anser att fri lek är den del av dagen 

som inte innefattar rutinsituationer eller aktiviteter styrda av pedagoger. Den fria leken är den 

del där barnens egna ageranden styr lekens innehåll och mönster. Granberg (2004) och 

Knutsdotter Olofsson (2003) nämner att den fria leken inte bör betraktas som vuxenbefriad 

utan en närvarande och stöttande pedagog är väsentlig för att den fria leken ska fortlöpa utan 

hinder. Stai Bronstad och Oksnes (2016) lyfter även fram att den medlekande pedagogen i den 
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fria leken bör följa barnens infall och förhålla sig fri från styrning. Lillemyr (2013) beskriver 

att den fria leken ofta inte blir prioriterad under dagen även fast pedagogerna på förskolan vet 

att den fria leken är viktig för barns utveckling och lärande. Eftersom begreppet fri lek 

används antyder det även att det bör finnas en motsats, styrd lek. En förutsättning för fri lek är 

att den skall vara fri och självvald utan styrning av vuxna. Den pedagog som då försöker styra 

leken avlägsnar en av grundförutsättningarna för att fri lek ska uppstå (Granberg, 2004). 

Lillemyr (2013) anser att de traditionella lärandeaktiviteterna, styrda lekar, lyfts fram som 

betydelsefull aktivitet och blir prioriterad som en viktig del för barns utveckling och lärande.  

3.1.3.2 Pedagogers delaktighet i leken  

Frågan om pedagoger bör vara delaktiga i leken har länge varit omdiskuterat enligt Lillemyr 

(2013). Fröbel enligt Lillemyr (2013) ansåg att det var väsentligt för dåtidens 

barnträdgårdslärarinnor att organisera leken för att främja barns utveckling och växande utan 

att överdrivet intervenera i leken. Lillemyr (2013) anser att dessa uppfattningar levde kvar i 

den skandinaviska förskoletraditionen ända in på 1970-talet då nya idéer om barns sociala 

samspel med varandra samt vuxna började råda. Dessa idéer pekade på att det sociala 

samspelet har en stor betydelse för relationsskapandet och lärandet i förskolan. Lillemyr 

belyser vidare att detta tankesätt har utvecklats ända fram till dagens förskoleverksamhet, med 

ännu mer betoning på att lek och lärande äger rum i en social kontext. Det betonas även att det 

sociala inslaget har en grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande. Dock enligt 

Lillemyr dilemmat om pedagogers delaktighet i leken fortfarande föremål för diskussion, då 

många anser att leken är dyrbar för barnen och därmed uttrycker en del pedagoger osäkerhet 

om de ska lägga sig i leken eller inte. 

Enligt Åm (1986) kan vuxnas beteende och attityd till delaktighet i leken präglas av de 

teoretiska traditioner som har förmedlats när och om pedagogen har utbildats. Eftersom 

förhållningssättet till delaktighet i leken på förskolan har förändrats genom tiderna har 

pedagoger olika förhållningssätt. Författaren anser att det finns ett flertal olika lekteorier som 

har varit rådande under olika tider. Om pedagogerna utgår från de klassiska lekteorierna, 

företrädesvis Piagets samt psykoanalysens lekteori, som båda betonar att barnets individuella 

utveckling och lärande ska stå i centrum i leken. I detta fall blir pedagogernas delaktighet i 

leken icke väsentlig för barnen. Tsai (2015) belyser även hur och om förskolläraren bör delta i 

leken och anser att detta grundar sig i förskollärarens professionella filosofi. Woods enligt 

Åm (1986) anser att den vuxnes attityd till frågan om det är rätt eller fel att delta i leken 
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ytterligare förstärks av barnen. Om barnen på förskolan inte är vana vid att de vuxna är 

delaktiga i leken blir de heller aldrig ombedda att vara med. Ett argument för pedagogernas 

icke deltagande enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) är att den vuxne ska låta barnen 

utveckla sina egna lekar fria från styrning av de vuxna. Vid detta synsätt får den vuxne ett 

relativt tillbakadraget förhållningssätt där denne mest övervakar barnen. Enligt Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) samt Granberg (2004) visar forskning på att när barnen ges frihet 

utan någon vuxen delaktighet skapas ofta ojämna maktbalanser mellan barnen. Även tidigare 

inlärda stereotyper och normer upprepas i leken och förs därmed vidare under den fria leken. 

Granberg (2004) betonar att barn i förskoleåldern inte är mogna att på egen hand styra och 

leda andra barn vilket gör att leken ofta slutar att vara lek när pedagogerna inte är närvarande 

och uppmärksamma. Enligt Pramling Samuelsson och Johansson (2009) tar barn sällan 

kontakt med förskollärarna när de är djupt engagerade i en lek initierade av barnen själva. 

Om pedagogen har en lekfull inställning samt är öppen, kreativ och dynamisk i sitt sätt att 

leka kan de använda detta som en resurs i utövandet av yrkesrollen (Lillemyr, 2013). Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2015) betonar även vikten av närvarande pedagoger och att detta bör 

ske på barnens villkor samt att pedagogerna visar respekt för leken och dess struktur. 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) belyser att barn verkar vilja ha en förskollärare 

som stöttar i leken samt ger stöd vid praktiska svårigheter men även bekräftar barnen. Enligt 

Tsai (2015) är förskollärare delaktiga i leken vid tillfällen där det uppstår 

meningsskiljaktigheter bland barnen, om de vet något barn som behöver extra stöd i sitt 

lärande eller för att förskolläraren ska få bättre förståelse för något/några barn. Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) anser att med närvarande pedagoger i leken ökar även kvaliteten på 

förskoleverksamheten genom att pedagogerna möter alla enskilda barnen under dagen och 

därigenom får möjlighet att kunna fånga och utmana barnens tankar. Barnen ska möta 

pedagoger som ser varje individ men samtidigt engagerar sig i samspelet med enskilda barn 

och med barngruppen. Granberg (2000) belyser även att närvarande och engagerade 

pedagoger är minst lika viktiga i inomhus- som i utomhusmiljön. 

Knutsdotter Olofsson (2003) samt Niss och Söderström (2006) anser att pedagogens närvaro 

även kan fungera som en trygghet för barnen. Den vuxne kan garantera säkerhet i leken 

genom att exempelvis stödja barnen vid konflikter samt andra hinder som kan uppstå. De 

anser även att en av grundförutsättningarna för att lek ska uppstå är att barnen känner sig 

trygga. För att pedagogen ska kunna inge trygghet så anser Niss och Söderström (2006) att 

pedagogen själv måste känna sig trygg i sitt arbetslag, även att arbetsklimatet tillåter och ger 
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tid för att pedagogen ska kunna hänge sig i leken. Enligt Knutdotter Olofsson (2003) kan en 

osäkerhet hos pedagogen uppstå om delaktighet i lek om denne är ovan att leka. Det kan då 

kännas svårt och obekvämt att hänge sig i leken och framförallt i rollekar där det inte finns 

någon förutbestämd planering eller given rekvisita. Den vanligaste störningen för barn är ofta 

att vuxna pratar med varandra och därmed tappar barn fokus i leken. Barn kan dock störa 

varandra vilket en närvarande pedagog kan förhindra. Åm (1986) tar även upp dilemmat om 

att pedagoger ofta går till och från på avdelningen vilket gör att det skapas bristande 

koncentration samt oro i barnens lek. Niss och Söderström (2006) anser även att pedagogerna 

bör ha den respekten att inte störa barnen i leken då små barn ofta är mycket lättstörda.  

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Det teoretiska perspektivet som studien inspireras av är det sociokulturella perspektivet. Säljö 

(2014a) belyser att den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i Lev Semenovich 

Vygotskijs (1896–1934) arbeten om utveckling, språk och lärande. Vygotskij (1995) belyser 

att uppfattningarna inom det sociokulturella perspektivet är barns kreativitet, lek och fantasi 

där det sociala samspelet sker. Detta är även de viktigaste funktionerna i människors beteende 

och utveckling. Författaren belyser att genom kreativitet och fantasi bearbetar barn 

upplevelser och tidigare erfarenheter. Vidare anser Vygotskij att barns lek, fantasi och 

kreativitet är ett verktyg för att göra omvärlden hanterbar och begriplig. Vygotskij enligt Säljö 

(2014a) intresserade sig för människors utveckling ur både ett sociokulturellt och ett 

biologiskt perspektiv och hans avsikt var att undersöka hur båda dessa dimensioner av 

människan samverkade. 

Arnér och Tellgren (2006) lyfter fram att språket fungerar som ett kategoriseringsverktyg där 

barn ger mening till sin omvärld och rekonstruerar sin tankevärld. Hundeide (2006) betonar 

att i det sociokulturella perspektivet läggs stort fokus på att barn föds in i en social värld, som 

har utformats genom historiska och kulturella processer genom tid. Dessa historiska och 

kulturella avstamp är även de former som styr samt utgör modeller i form av exempelvis hur 

barnets utveckling kan ske. Löfdahl (2002) anser att barn är sociala varelser och att 

kommunikation är essentiell och genom sociala samspel utvecklas människor. Säljö (2014a) 

belyser att kommunikation är en essentiell del inom det sociokulturella perspektivet där 

kommunikation ses som ett verktyg för att fungera i sociala kontexter. Vygotskij (1995) 

belyser att när barn använder sig av exempelvis sång i sitt görande eller penna och papper för 

att teckna används begreppet synkretiskt skapande. Synkretiskt skapande är när barn använder 

sig av olika konstformer, som ett görande i en lekprocess. Vygotskij belyser vidare att 
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handlingar såsom sång och tecknande är ett språkligt skapande som är nödvändigt och 

hanterbart för barn. Genom dessa teckensystem kan barnen skapa meningsfulla situationer 

och göra sin omvärld förståelig (Vygotskij, 1995; Hvit Lindstrand, 2015). Hvit Lindstrand 

(2015) lyfter även fram vikten av hur framförallt barn skapar mening via olika teckensystem 

som exempelvis blickar, symboler, ord, bilder och gester. Hvit Lindstrand belyser vidare att 

multimodalt språkande handlar om att människor oavsett ålder är multimodala i sin 

kommunikation. För små barn är multimodalt språkande särskilt viktigt eftersom de ännu inte 

har utvecklat det verbala språket. Säljö (2014a) lyfter fram att människan använder ett 

psykologiskt mentalt redskap för att förstå sin omvärld och bemästra den. Säljö (2014a) och 

Vygotskij (1995) poängterar att ett av de grundläggande begreppen inom det sociokulturella 

perspektivet är mediering som innebär att människor använder olika redskap eller verktyg för 

att göra sin omvärld begriplig och hanterbar. Dessa redskap kallas artefakter och enligt Säljö 

(2014a) kan de vara både psykologiska och fysiska. De psykologiska artefakterna, enligt 

Säljö, ses som ett system som människan utvecklat under tid som exempelvis tecken, språk 

samt symboler, medan de fysiska artefakterna exempelvis är en hink för att konstruera att 

sandslott. Säljö (2014b) belyser att mediering innebär att människors föreställningsvärldar och 

tänkande är framvuxna ur den omgivande kulturen samt dess intellektuella och fysiska 

redskap.  

Vygotskij enligt Säljö (2014a) och Lillemyr (2013) beskriver den proximala utvecklingszonen 

där lärande och utveckling har ett ömsesidigt förhållande till varandra ända från barnets första 

levnadsdag. Säljö (2014b) och Hundeide (2006) betonar att mognad är en essentiell aspekt 

eftersom undervisningen ska ligga före barns utveckling. Barn ska ständigt tillsammans med 

andra finna utmaningar som passar med barnets individuella potentiella utvecklingszon. För 

att nå nästa utvecklingszon kan barn komma att behöva stöttning vilket Säljö (2014a) och 

Säljö (2014b) beskriver med begreppet scaffolding. Detta innebär att barn får stöttning i 

samspel med en mer erfaren individ vilket bidrar till en fördjupad kunskap och förståelse som 

möjliggör att barnet kan behärska situationen själv, på sikt. Hundeide (2006) belyser även att 

barnet är beroende av stöd för att begripliggöra världen av en vuxen eller en mer kompetent 

kamrat. 

Säljö (2014a) belyser att inom det sociokulturella perspektivet är leken en central och 

essentiell del eftersom i det sociala samspelet sker leken. Vygotskij (1995) och Säljö (2014a) 

lyfter fram att i leken bearbetar barn erfarenheter, intryck och upplevelser vilket fungerar som 

ett verktyg för barn att erhålla och fördjupa kunskaper och utveckla sin förståelse för sin 
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omvärld. Vygotskij (1995) belyser att grunderna för barns skapande och fantasi existerar i 

leken, det är i leken som barn tolkar sina upplevelser samt ger dem liv genom dramatisering. I 

leken förvandlar och framhäver de det karakteristiska. Detta belyser även Lillemyr (2002) att 

barnen får tilltro till sig själva och dess förmåga som individer genom leken och fantasin. 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metoder att beskrivas utifrån studiens syfte. Sedan presenteras 

även urval, genomförande, vilka forskningsetiska ställningstaganden som gjorts, studiens 

tillförlitlighet samt analysmetoden. 

4.1 Metodval  

Denna studie är av kvalitativ karaktär eftersom den ämnar bidra med kunskap kring 

forskningsområdet barns beskrivningar om lek samt pedagogers delaktighet i leken. Enligt 

Johansson (2013) är avsikten med en kvalitativ karaktär att få en kontextuell och fördjupad 

förståelse för något. Enligt Bryman (2011) läggs det stor vikt vid vad respondenterna säger 

under datainsamlingen i kvalitativa metoder. För att synliggöra barnens beskrivningar har 

enskilda- och gruppintervjuer samt deltagande observationer använts. Inför intervjuerna 

utformades en intervjuguide (Bilaga 1), innehållande uppvärmningsfrågor samt huvudfrågor 

som kontrollerats på tre barn innan intervjuerna. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2012) är detta av betydelse eftersom det är då intervjuaren kan upptäcka hur frågorna 

uppfattas och vilka svar som kan förväntas. Innan de deltagande observationerna utfördes 

även två olika observationsmallar (Bilaga 2 och 3), innehållande en mall där frågor samt 

barnens svar och reflektioner synliggjordes samt en mall för att synliggöra barnens 

kroppsspråk och multimodala språkande. 

4.1.1 Intervjuer 

En av studiens metoder var intervjuer som utfördes i både mindre grupper om två till tre barn 

samt enskilda intervjuer. Dessa utfördes ett flertal gånger under de tre besökande dagarna där 

barnen i olika konstellationer samt enskilt deltog. Studien fokuserades på att erhålla ett djup 

genom att barnen, ett flertal gånger i olika gruppkonstellationer, ingående intervjuades. 

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) som Christoffersen och 

Johannesen (2012) anser är en intervjuguide med få öppna frågor och endast en övergripande 

struktur. Författarna belyser även att genom att använda en semistrukturerad intervjuguide 

kan barnens spontana tankar och diskussioner om ämnet föra intervjun vidare och därmed 

utvecklas tankegångarna hos barnen ytterligare. Bryman (2011) belyser att om intervjuarens 

syfte är att respondenten ska svara fritt och utförligt ska öppna frågor där frågor inleds med 

hur samt beskriv med fördel användas. Författaren anser även att genom att använda dessa 

frågor möjliggörs det att respondenternas tankar, synsätt och perspektiv synliggörs. 
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Intervjuguiden inleddes med några få allmänna frågor, uppvärmningsfrågor, om lek. Detta 

enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) för att inledningen på samtalet bör utgå 

ifrån en känd upplevelse för barnet för att sedan gå in närmare på huvudfrågorna om 

pedagogers delaktighet i leken. Därefter följde ett antal huvudfrågor som berörde studiens 

syfte. Dessa frågor var skrivna utifrån syftet att främja barnens kroppsspråk. Hvit Lindstrand 

(2015) lyfter fram att multimodalt språkande är särskilt viktigt att beakta vid samtal med små 

barn eftersom de inte ännu erövrat det verbala språket på samma sätt som äldre barn och 

vuxna har. Detta var av betydelse vid intervjuerna där stor vikt lades vid hur barnen använde 

sitt multimodala språkande i form av gester, ord, mimik, samt andra kommunikationssätt. För 

att ta del av barnens multimodala språkande användes en Ipad för att filma intervjuerna. Detta 

är ett bra sätt enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att synliggöra barnens kroppsspråk 

och andra icke verbala signaler som barnen uttrycker under samtalet för att erhålla en klarare 

bild av vad barnen menar. Detta i jämförelse med att endast använda ljudinspelning där de 

icke verbala signalerna lätt kan förbises och vad barnet uttrycker lätt kan missuppfattas vid 

transkriberingen. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser att barn berikar varandras tankar genom att 

nya resonemang kan uppstå vid gruppintervjuer. Detta möjliggjordes genom att barnen gavs 

gott med utrymme till att svara samt diskutera sinsemellan. Mårtens (2015) belyser att bara 

för att barnen i vardagen vanligtvis förekommer i grupp behöver inte även intervjuer 

förekomma i grupp. Författaren beskriver att två barn kan tillföra trygghet till varandra men 

två bra kompisar kan även tillföra ”tunghäfta och fnissattacker” (Mårtens, 2015, s. 47). 

Författaren belyser även svårigheten med att intervjua barn, i grupp eller enskilt, då barnen 

lätt kan byta samtalsämne i intervjun vid ointresse eller oförståelse. 

4.1.2 Deltagande observationer 

Bengtsson och Hägglund (2014) beskriver en sorts samtal som benämns som ”samtal i farten” 

där den deltagande observatören, under observationen, ställer frågor. Genom att vara med som 

deltagande observatör och använda samtal i farten berikades vår studie eftersom barnens 

spontana tankar och kroppsspråk tillvaratogs på ett sätt som annars hade blivit svårt att 

uppfånga genom endast intervjuer. Detta eftersom vi kontinuerligt tillfrågade barnen om dess 

erfarenhetsvärld samtidigt som de befann sig i den. 

Bryman (2011) belyser att deltagande observationer är en observationsform där 

observatörerna är engagerade i den dagliga verksamheten med syftet att erhålla en bild av den 
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kultur en viss social grupp uppvisar. Under de tre deltagande observationstillfällen fick barnen 

frågor kontinuerligt under verksamhetens gång. Genom att använda samtal integrerat i de 

deltagande observationerna uppstår det möjligheter att i barnens miljö samt på barnens 

premisser samtala tillsammans vilket barnen förhoppningsvis känner sig trygga med. Detta 

var även ett bra tillfälle att introducera barnen med de frågor som senare skulle komma på 

intervjun. Dessa samtal har även fungerat som ett stöd till intervjuerna då vi fått en djupare 

förståelse för barnens tankar och berättelser. Løkken och Søbstad (1995) betonar vikten av att 

vara nära barnen vid en observation för att kunna förstå barn och dess kontext. Detta var även 

av stor betydelse då studien utgår från barns perspektiv och därför möjliggjordes det att vi 

alltid befann oss nära barnen. 

4.2 Urval 

Studien utgår från fem barns beskrivningar kring lek samt pedagogers delaktighet i leken. 

Dessa barn gick på en förskola på samma avdelning. Antalet av barn var inte förbestämt utan 

tanken var att innefatta fler barn i studien men eftersom många barn som var lediga under 

tiden för insamlandet av empirin valde vi att istället att fördjupa studien kring dessa fem barn. 

Barnen var mellan fyra till fem år och anledningen till att vi valde denna ålderskategori är för 

att äldre barn ofta har ett mer välutvecklat språk samt större koncentrationsförmåga än yngre 

barn i förskolan. Detta homogena urval är enligt Christoffersen och Johannesen (2012) en 

fördel när barnen sedan ska ingå i gruppsamtal eftersom det är lättare att dela sina tankar och 

reflektioner med personer som är relativt homogena med en själv. Förskolan samt barnen är 

tidigare välkända för en av oss. Vår förhoppning med detta val var att barnen skulle känna sig 

mer trygga vid att det kommer en, för barnen, välkänd person vilket gör att de 

förhoppningsvis känner sig trygga med att uttrycka sina tankar och reflektioner. 

4.3 Genomförande 

Förskolechefen samt förskollärarna kontaktades i ett tidigt skede i studien via telefon, där 

syftet med studien förklarades. De blev tillfrågade om att delta i studien vilket de godkände. 

Besöken innehållande deltagande observationer samt intervjuer bokades in under tre dagar 

och samtyckesblanketten (Bilaga 4) skickades via mail till förskolan. Förskollärarna skrev 

sedan ut samtyckesblanketten och delade sedan ut den till vårdnadshavarna där de frivilligt 

fick låta deras barn delta i studien eller ej. Syftet med studien delgavs endast med 

övergripande ord för att inte påverka resultatet. 
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Första dagen ägnades enbart åt deltagande observationer under förmiddagen i både styrd och 

fri lek, inomhus- samt utomhusmiljön. Detta för att försöka skapa en trygghet innan barnen 

skulle intervjuas nästkommande dag. Ett tryggt klimat är avgörande för att få barn att berätta 

sina tankar och situationer ur sitt perspektiv (Mårtens, 2015; Løkken & Søbstad, 1995). 

Mårtens (2015) betonar även betydelsen av att närma sig barn på ett mjukt och lekfullt sätt 

eftersom relationsbyggandet är viktigt när en forskare senare ska möta barnen i en 

intervjusituation. De situationer som uppkom under de deltagande observationerna första 

dagen användes sedan även till grund för kommande intervjuer då vi kunde utgå ifrån dessa. 

Andra dagen skedde deltagande observationer under två timmar på förmiddagen i både 

inomhus- och utomhusmiljön. Efter detta intervjuades barnen i grupp om tre barn i cirka tjugo 

minuter. Intervjuerna skedde i ett rum där dörrarna kunde tillslutas samt i ett rum som var 

välkänt för barnen, deras ateljé. Där kunde en naturlig början på samtalet startas om material 

och alster som barnen tidigare hade skapat.  

När första gruppintervjun var genomförd hade ett barn tillkommit i verksamheten och vi 

testade att intervjua barnet enskilt och även denna intervju pågick i cirka tjugo minuter. Då 

framkom mycket djupare resonemang än vid tidigare intervjuer. Detta gjorde att vi valde att 

införa både enskilda och gruppintervjuer innefattande alla barn. De enskilda samt 

gruppintervjuerna kompletterade varandra eftersom de olika metoderna har styrkor samt 

svagheter. 

Sista dagen genomfördes enbart intervjuer på eftermiddagen under cirka en och en halv timme 

och de skedde i både grupp och enskilt. Då hade alla barn redan blivit intervjuade vilket 

medförde att de var medvetna om vad som skulle ske samt vilket ämne intervjuerna berörde. 

Intervjuerna varade mellan åtta till tjugo minuter och var enskilda samt gruppintervjuer. 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Studien har baserats på Vetenskapsrådet (2016) som framtagit fyra forskningsetiska principer 

att ta till beaktning vid forskning; samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet syftar till att de inblandade i 

studien ska ges rätt att bestämma över sitt eget deltagande och om deltagarna är under femton 

år ska vårdnadshavarna samtycka till deltagande. Ett samtyckeskontrakt har delgivits till de 

deltagande barnens vårdnadshavare där vårdnadshavarna samt studenterna skrivit under.  

Enligt Vetenskapsrådet (2016) syftar informationskravet till att deltagarna ska informeras 

vilka villkor som gäller för dem, att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin 
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medverkan när som helst under studiens gång. I samtyckeskontraktet är även studiens syfte 

explicit framskrivet samt att barnens deltagande är frivilligt och får avbrytas när som helst. 

Vid intervjuer och de deltagande observation har även barnen delgivits denna information 

samt att vi varit uppmärksamma på om barnen uppvisat uttryck som går att tolka som att de ej 

vill vara deltagande. 

Vetenskapsrådet (2016) lyfter fram att konfendentialitetskravet ämnar till att deltagarnas 

identiteter ska undanröjas så varken plats eller barn kan identifieras. Detta är även explicit 

framskrivet i samtyckeskontraktet att all information som genererats har anonymiserats. Det 

har även tagits i beaktning vid sparande av filer, dokument, filmer etcetera så att obehöriga ej 

kan komma över dessa. 

Nyttjandekravet innebär att deltagarna ska informeras om att materialet som samlas in endast 

ämnar studiens innehåll (Vetenskapsrådet, 2016). Nyttjandekravet uppfylldes genom att i 

samtyckeskontraktet var det framskrivet att empirin ska användas till forskning vilket kommer 

bidra med en djupare förståelse för hur barnen beskriver pedagogernas delaktighet i leken. All 

empiri kommer att raderas efter avslutad studie. 

4.5 Tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten kombinerades individuella- samt gruppintervjuer med deltagande 

observationer. Detta benämns som triangulering vilket innebär att forskare kombinerar två 

eller flera metoder för att försöka få en sannhetsenlig bild av det studerade ämnet (Ahrne & 

Svensson, 2011). Triangulering ämnar även till att vara två personer vid observationer, 

intervjuer samt analys vilket innebär att studiens metoder inte endast tolkas utifrån en person 

(Bryman, 2011).  

Roos (2014) belyser att reliabilitet behöver tas i beaktning för att synliggöra hur tillförlitlig 

studien är. Detta innebär att datainsamlingen har skett på ett noggrant sätt samt att den är i 

tillräcklig mängd för att kunna dra några slutsatser av den. Christoffersen och Johannesen 

(2012) belyser att det finns olika sätt att synliggöra reliabiliteten i en studie. Författarna 

belyser begreppet test-retest reliabilitet vilket innebär att barnen får samma slags frågor vid 

olika tillfällen och svaret blir då detsamma och detta visar på att studien är tillförlitlig. 

Metoden test-retest reliabilitet har använts i studien då barnen vid olika tillfällen fått samma 

typ av frågor och där svaren blev densamma. Frågorna som ställts har även ställts med olika 

ordval men med samma innebörd för att undersöka om svaren blev densamma. Ahrne och 
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Svensson (2011) betonar att studiens transparens, öppenhet i forskningsprocessen, har 

påverkan över studiens tillförlitlighet. Om läsaren ges möjlighet till att följa resonemang om 

metodval samt forskningsprocessen bidrar detta till textens tillförlitlighet och kvalitet. För att 

möjliggöra för transparens i vår studie har vi valt att förklara vår process samt kritiskt 

resonera om våra metodval. Vår förhoppning är att läsaren ska ges möjlighet till att kritisera 

samt diskutera om studien. Roos (2014) benämner validitet som handlar om att använda 

lämpliga metoder och språk för att undersöka det studien ämnar undersöka. Validiteten 

kommer vidare att diskuteras i metoddiskussionen (7.2).  

4.6 Analysmetod 

Studiens empiri transkriberades systematiskt efter varje tillfälle. Enligt Öberg (2011) bör 

transkriberingen av materialet ske systematiskt efter det insamlade tillfället. Öberg anser att 

detta gör att intrycken från intervjuer och observationer behålls färska och för att inte missa 

viktiga detaljer. Efter transkriberingen tog vi del av varandras transkriberingar och läste 

igenom många gånger för att bli förtrogna med allt material. Därefter användes samtalsanalys 

för att analysera studiens empiri genom att skriva ner exakt vad respondenterna sa. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) hjälper samtalsanalysen forskaren att få en 

objektiv syn på materialet och därigenom inga tidigare ställda hypoteser eller förutfattade 

meningar. Bryman (2011) belyser att genom samtalsanalys synliggörs den bakomliggande 

förståelsen för samtalets kontext. Författaren belyser att den kritik som samtalsanalys har 

mottagit är att de icke-verbala signalerna samtalspartnern sänder ut icke tas hänsyn till. 

Videoinspelningarna som gjordes ses som ett komplement till samtalsanalysen, där de icke-

verbala signalerna även synliggörs.  

 

Vår studie har även analyserats utifrån en tematisk analys vilket Bryman (2011) nämner 

används för att kunna analysera likheter och skillnader samt hitta återkommande teman. Vi 

använde även färgkodning av empirin med hjälp av överstrykningspennor för att synliggöra 

de olika teman i transkriberingarna. Detta för att kategorisera vår empiri så att den blev mer 

lätthanterlig utifrån att ett flertal teman framkom. Färgkodningen resulterade i två 

övergripande teman; hur barn beskriver lek samt hur barn beskriver pedagogers delaktighet i 

lek. Under temat lek har vi delat in i avsnitten; lek i inomhusmiljön samt lek i utomhusmiljön. 

Under temat pedagogers delaktighet har vi delat in i avsnitten; hur barnen beskriver 

pedagogernas delaktighet, hur barnen beskriver att pedagogerna inte är delaktiga samt vad 

pedagogerna ägnar sig åt när de inte leker. 
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4.7 Sociokulturellt perspektiv kopplat till studien 

Det sociokulturella perspektivet har blivit betydelsefullt för vår studie eftersom vi fokuserat 

på samspel och kommunikation vilket är två beståndsdelar inom detta perspektiv. Hundeide 

(2006) lyfter fram att barn föds in i en social värld där barn tillsammans med andra utvecklas 

som individer. Våra metodval som är deltagande observationer samt grupp- och enskilda 

intervjuer har baserats utifrån grundtankarna om socialt samspel som belyses inom det 

sociokulturella perspektivet. Denna kombination av metoder har hjälpt oss att försöka närma 

oss barnens beskrivningar kring studiens forskningsfrågor utifrån ett flertal olika 

ingångsvinklar, med ett fokus på samspel och kommunikation. Det sociokulturella 

perspektivet har synliggjort barnens tankar i en gruppkonstellation och hur de kan berikas av 

varandra. Säljö (2014a) belyser att inom det sociokulturella perspektivet är det av betydelse 

att se individen i gruppen vilket våra metodval synliggjort.  

Genom att använda det sociokulturella perspektivet blir olika begrepp relevanta för studien, 

bland annat benämner Säljö (2014a) medierande artefakter som används för att bemästra 

omvärlden och göra den mer hanterbar. Det sociokulturella perspektivet handlar om samspel 

och kommunikation, därför blir även proximala utvecklingszonen och scaffolding två 

relevanta begrepp för studien. Detta för att barn behöver stöttning för att utvecklas av en mer 

erfaren kamrat eller närvarande pedagog. Studien utgår från barns perspektiv gällande 

pedagogers delaktighet i lek. Säljö (2014a) och Vygotskij (1995) anser att i leken bearbetar 

barn sina upplevelser och erfarenheter då barnen får tilltro till sin egna förmåga genom 

exempelvis dramatisering. 
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5. Resultat 

I resultatdelen kommer utdrag ur de transkriberade intervjuerna samt de deltagande 

observationerna delges för att skapa djupare samt större förståelse för barnens reflektioner och 

uttryckssätt. Samtliga barn och pedagoger har fingerade namn och kön, för att säkerställa 

barnens och pedagogernas anonymitet. Intervjuare ett och två kommer erhålla förkortningarna 

I1 och I2 i de utdrag båda intervjuarna är delaktiga. 

5.1 Att leka på förskolan 

Våra uppvärmningsfrågor till barnen berörde ämnet lek och genom dessa erhölls en 

beskrivning av vad barnen finner av intresse av att leka i inomhus- samt i utomhusmiljön. De 

deltagande observationer synliggjorde även ett antal lekar som utspelat sig i både inomhus- 

samt utomhusmiljön. Med hjälp av de teman som framkom under analysen har avsnittet om 

lek delats in i leken i inomhusmiljön samt leken i utomhusmiljön. 

5.1.1 Inomhusmiljön - my little pony, dansa, leka död och leka med 

tågräls  

I intervjuerna samt i de deltagande observationerna framkom det genom barnens 

beskrivningar att i inomhusmiljön leker barnen en lek om my little pony, lekar med tågräls, 

lek i en restaurang, leka dans samt leka död. I detta avsnitt behandlas barnens beskrivningar 

samt vad som synliggjorts i de deltagande observationer om vilka lekar som leks i 

inomhusmiljön. 

I en deltagande observation synliggjordes en lek som handlade om my little pony där tre barn 

och de deltagande observatörerna medverkade. Leken beskrevs utifrån barnen att samtliga 

barn var frisörer och de deltagande observatörerna var kunder hos frisören. Kunderna skulle 

sedan välja en karaktär från my little pony där alla hade en specifik hårfärg och fick sedan sitt 

hår färgat likt den specifika karaktären. Ett barn hade ett klädesplagg med samtliga karaktärer 

i my little pony och barnen säkerhetsställde att rätt hårfärg stämde överens med rätt karaktär. 

Detta framkom genom att barnen kommunicerade med varandra samt använde klädesplagget 

som en artefakt i leken. När håret var färdigställt, erbjöds det måltider i frisörsalongens 

restaurang. Detta visade sig att övergå till en lek där en frisörsalong och en restaurang 

sammanfördes och övergick till en ny lek. I denna lek synliggjordes det att barnen samspelade 

vid matlagningen i restaurangen och samarbetade med att färga hår i frisörsalongen.  

En annan lek som synliggjordes i en deltagande observation var att konstruera en tågbana. Då 

framkom det att ett barn påbörjade utformandet av tågbanan vilket sedan resulterade i att 
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flertalet barn tillkom i leken. Detta bidrog i sin tur till att en större tågbana kunde konstrueras 

eftersom barnen samarbetade. Under de deltagande observationerna blev ytterligare en lek 

synliggjord vilken var att barnen dansade till musik i ett rum med tillsluten dörr. Dansen 

utvecklades sedan till dansstop vilket innebar att musiken gjorde ett uppehåll och de 

medverkande skulle agera stillastående. Dansen utvecklades vidare genom att ett barn 

placerade ut kuddar på golvet vilket resulterade i en lek där de medverkande inte skulle beröra 

golvet utan enbart gå på kuddarna.  

I följande dialog framför Felicia en beskrivning om hur hon och en kamrat leker död på 

förskolan: 

 I: Vad brukar ni leka på förskolan?  

 F: Leker död.  

 I: Leker död? Brukar ni göra det?  

 F: Mm.  

 I: Vad gör man då? Kan du visa?  

 F: Då hoppar man ner och lägger sig så. [Lägger sig ner på marken och blundar, 

och sträcker ut tungan]  

 I: Är man död då?  

 F: Lägger sig bara så och så vaknar man med en kompis.  

Felicia 4 år  

Felicia åskådliggjorde explicit med sitt kroppsspråk hur hon agerade när hon lekte död, hon la 

sig bestämt ner på golvet, blundade och räckte ut tungan. Denna lek kopplar vi till fri lek 

eftersom Felicia explicit åskådliggjorde hur leken fortskred vilket går att tolka som att hon 

initierat leken. 

Lina och Noah beskrev vad de ansåg var lek i inomhusmiljön, enligt följande: 

 L: Vet du, vet du, vet du vad påskkärringen gjorde på min förskola Inger va 

påskkärring.  

 I: Va, var hon?  

 L: Ja. [Ler]  

 I: Lekte hon då?  

 L: Nää.  

 I: Vad gjorde hon då?  

 L: Hon letade efter sin katt. Hons katt ville inte följa med.  

 I: Nämen, lekte Inger då?  

 L: Ja men inte med oss.  

Lina 4 år  

I: Vad har du lekt med idag?  

N: Vi har gjort samling. 

Noah 4 år  
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Det tydligaste mönstret som framkom under avsnittet om lek i inomhusmiljön var att samtliga 

barn beskrev lekar som kan betraktas vara fria. Detta eftersom lekarna var initierade av barnen 

exempelvis i leken my little pony, konstruerandet av en tågbana, dans samt att leka död. Två 

av fem barn uttryckte även lekar som betraktas vara styrda såsom teater och samling. Lina 

förtydligade även att teatern var en styrd lek eftersom hon uttryckte att pedagogerna lekte men 

däremot inte med barnen. 

5.1.2 Utomhusmiljön - leka med vatten, baka kakor och cykla 

Samtliga barn beskrev att de lekte lekar i utomhusmiljön initierande av barnen eller andra 

barn på förskolan, vilket är en förutsättning för att fri lek ska uppstå. Ett barn uttryckte att 

denne leker med vatten i utomhusmiljön där barnet samlade vatten i hinkar vilket även 

synliggjordes vid en deltagande observation. Barnet initierade denna lek och gav inte uttryck 

till samlekande med något annat barn eller pedagog vilket går att se som att leken är en fri lek. 

Sakarias besvarade frågan om vad han vanligtvis lekte i utomhusmiljön enligt följande: 

I: Vad brukar ni leka utomhus? 

S: Baka kakor och tar socker. 

I: Vad gör man då? Kan du visa? 

S: Kom. 

Sakarias 5 år. 

Sakarias tog med en av de deltagande observatörerna till en låda där spadar och hinkar fanns 

och gav en spade till observatören samt tog en spade och en form själv. Sedan gick han till 

sandlådan och beskrev där hur han först samlade socker, ljus samt torr sand, och sedan fyllde 

formen med kaksmet, mörk och blöt sand. 

Sakarias synliggjorde i sin beskrivning ovan att han gjorde sandkakor av sanden. Denna lek 

synliggjordes även i de deltagande observationerna där tre av fem barn lekte med sanden på 

varierande sätt. Gemensamt för de barnen var att de använde en spade samt en form som de 

fyllde med sand. Innehållet i formen var varierande men två av tre barn benämnde innehållet 

som mat eller kakor och den sista benämnde att innehållet bestod av en skatt under sanden. 

Det som leken hade gemensamt för de tre barnen var att den var initierad av barnen samt fri 

från styrning av pedagogerna vilket framkom i de deltagande observationerna.  

Amanda, Lina och Noah blev även tillfrågade vad de ägnade sig åt för lek i utomhusmiljön, 

vilket de besvarade enligt följande: 

 I: Vad gör man när man leker då? 

A: Gungar. 
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I: Gungar? Okej. 

L: I sandlådan. 

N: I sandlådan [pekar mot sandlådan]. 

Amanda 5 år, Lina 4 år, Noah 4 år. 

Amanda beskrev att hon gungade när hon lekte i utomhusmiljön vilket var intresseväckande 

då det under de deltagande observationerna framkom att det inte fanns några gungor i 

utomhusmiljön. Eftersom frågan om vad de leker är öppen kan det bidra till att Amanda 

reflekterade generellt om vad hon vanligtvis leker i utomhusmiljön, även utanför förskolans 

gård.  

Felicia svarade enligt följande om vad hon vanligtvis leker i utomhusmiljön: 

I: Vad brukar ni leka utomhus på förskolan då? 

F: Mmmm.. eeeeh.. eeeehm.. ehm. Vi bara springer och springer och cyklar. 

I: Har ni cyklar? 

F: Ja, med stödhjul. 

I: Vilka lekar är roligast att leka när fröken är med? 

F: Under hökens vingar kom [Imiterar vingar (vingars rörelser) med hjälp av 

armarna]. 

Felicia 5 år. 

Felicia uttryckte att hon vanligtvis springer samt cyklar i utomhusmiljön vilket kan kopplas 

till en fri lek, då leken inte är förutbestämt av pedagogerna. När samtalet sedan styrdes in på 

vilken lek som är av mest intresse att ägna sig åt när en pedagog är delaktig nämner hon under 

hökens vingar, som är en regellek. Genom de deltagande observationerna framkom det 

ytterligare en lek, kurragömma, där ett barn uttryckte sitt intresse genom att barnet inviterade 

pedagoger till att vara delaktiga vilket pedagogerna avböjde. Under hökens vingar var enligt 

ett barn alltid initierat av pedagoger medan kurragömma var initierat av både barn och 

pedagoger.  

Sammanfattningsvis beskrev samtliga barn lekar i utomhusmiljön som vi tolkar som fria 

lekar, såsom att leka med vatten, baka sandkakor samt cykla. Två av barnen beskrev lekar 

som vi tolkar som styrda lekar såsom under hökens vingar och kurragömma där pedagogerna 

vanligtvis blir styrande. 

5.2 Pedagogers delaktighet i leken 

I detta avsnitt kommer barnens beskrivningar om huruvida pedagogerna är delaktiga i leken 

eller ej. Avslutningsvis kommer barnens beskrivningar om pedagogernas roller på förskolan 

att behandlas. 
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5.2.1 "För att det är roligare att leka med fröknarna" 

Ett av fem barn uttryckte under både deltagande observationer och intervjuer att pedagogerna 

är delaktiga i leken vilket uttrycks enligt följande dialog: 

I: När är de med och leker då?  

L: Jag säger nej. 

I: Du säger nej? 

L: Jaa. 

I: Felicia då? 

F: Jag säger ja. 

I: Jaa. Vilka lekar brukar de vara med och leka då? 

S: Jag säger nej. 

I: Säger du nej? 

S: Mm [nickar]. 

Lina 4 år, Felicia 5 år, Sakarias 4 år. 

Felicia beskrev att pedagogerna var delaktiga i leken och höll fast vid sin åsikt trots att hennes 

kompisar hade motsatt åsikt. Hon exemplifierade även att hon lekte kurragömma med en 

pedagog. Genom en deltagande observation synliggjordes även detta, där Felicia visade 

intresse genom att invitera pedagogerna i leken. Under intervjusituationen uttryckte Felicia att 

pedagogerna är delaktiga och specificerar sedan i en deltagande observationen att de är 

delaktiga i utomhusmiljön samt exemplifierade att detta gäller i olika lekar innehållande 

tydliga regler. Vår tolkning av detta blir att hon menar att pedagogerna är delaktiga i 

utomhusmiljön men inte i inomhusmiljön. 

Fyra av fem barn uttryckte under deltagande observationer och intervjuer en förhoppning om 

att pedagogerna skulle vara mer delaktiga i leken vilket exemplifieras i utdraget nedan: 

 I: Vill du att fröknarna ska vara med mer och leka? 
 N: Ah det vill jag. 
 I: Varför vill du det då? Berätta varför? 
 N: För att det är roligare att leka med fröknarna. 

Noah, 4 år 

 I: Varför vill du att fröken ska vara med då? 

 F: För att det är kul. 

A: [Nickar]. 

Felicia 4 år, Amanda 5 år. 

I dessa utdrag beskrev barnen att det är kul samt roligare när pedagoger är delaktiga i leken 

vilket enligt barnen var den största anledningen till delaktigheten. I intervjuerna och de 

deltagande observationerna tillfrågades barnen varför de upplevde att pedagogernas 

delaktighet påverkade leken positivt gavs svar såsom för att jag tycker det eller jag vet inte 
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vilket inte ger något distinkt svar på fördelen med pedagogers delaktighet. Sakarias uttrycker 

dock en förklaring till fördelen med pedagogers delaktighet: 

 

 I1: Skulle du vilja att de var med och lekte idag då? 

 S: Hm... Ja men de gjorde inte det. 

 I1: Nähä. 

 I2: Men skulle du vilja det? Att de var med? 

 S: [Nickar] 

 I2: Skulle du också vilja det Lina, att fröknarna var med och lekte?  

 L: Nej. 

 I2: Det vill du inte? 

 I1: Sakarias, vad skulle du vilja att de hade gjort då? Om de var med? 

 S: Säga nej. 
 

(Avbrott i 1 min och 37 sekunder på grund av personal som kom in) 

 

I2: Men du ville att fröknarna skulle va med för att de säger nej, är det om det 

händer något när ni leker? Är det så du tänker? 

S: Mmm [Nickar]. 

I2: Vad är det som kan hända i leken då? 

S: Att man blir ledsen. 

I2: Mmm… 

S: Men, fast vi leker inte med fröknar.  

Sakarias 5 år, Lina 4 år. 

Sakarias beskrev att pedagogernas delaktighet i leken fungerade som en trygghet genom att 

han uttryckte att man blir ledsen. Sakarias beskrev utifrån egna erfarenheter och upplevelser 

om att barn kan bli ledsna i en leksituation. 

Sammanfattningsvis uttryckte ett barn att pedagogerna var delaktiga i leken samt vilka lekar 

de leker gemensamt. Fyra av fem barn uttryckte däremot att pedagogerna inte var delaktiga 

men däremot önskade dessa barn att pedagogerna var mer delaktiga. Vad pedagogerna 

förväntades ha för roll i leken är fortfarande oklar. Däremot i dialogen med Sakarias uttryckte 

han en önskan om att pedagogerna skulle vara delaktiga och ge direkta tillsägelser i leken om 

något barn blir ledset. 

5.2.2 "Mm, fröken kan inte skratta"  

Ur empirin framkom det att tre av fem barn beskrev att pedagogerna inte var delaktiga i leken. 

Nedan följer ett utdrag ur en intervju med Noah där han uttryckte varför pedagogerna inte ska 

vara delaktiga i leken: 

I2: Brukar fröknarna vara med och leka kurragömma?  

[paus]  
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Eller finns det någon lek som fröknarna brukar vara med och leka? 

 N: Inte nuuu. 

 I1: Nää men vad brukar ni göra annars då? 

 N: Vi vill leka själva. 

 I2: Ni vill leka själva? 

 N: Mm [nickar]. 

 I2: Varför vill ni det? 

 N: För att vi vill det. 

 I2: Är det för att det roligare? 

 N: Mm, fröken kan inte skratta. 

Noah 4 år. 

Noah beskrev i utdraget att det var av mer intresse att ägna sig åt lek enbart innehållande barn, 

vilket kan vara en bidragande orsak till beskrivningen att pedagoger inte kan skratta. Dock 

blir hans åsikt om pedagogernas icke delaktighet tvetydlig då han tidigare beskrev en önskan 

om att pedagogerna skulle vara delaktiga. Enligt denna dialog framkom det att pedagogerna 

inte var engagerade i leken eftersom Noah nämner att pedagogerna inte kan skratta men 

någon slutsats går inte att anta eftersom han uttrycker tvetydliga åsikter. 

Felicia beskriver att pedagogerna inte ägnade sig åt lek i utomhusmiljön på följande sätt: 

I: Brukar fröknarna vara med när ni leker ute? 
F: Vi. De leker inte med oss.  

Felicia 4 år. 

Genom de deltagande observationerna synliggjordes däremot att lekar såsom under hökens 

vingar eller kurragömma var mer av intresse om en pedagog var delaktig. Detta kan bero på 

att barnen var medvetna om att närvarande pedagoger upprätthåller regler. 

Ett av barnen gav en förklaring till varför pedagogernas delaktighet anses vara en nackdel 

vilket framgår i utdraget nedan: 

I: Tycker du att det är roligt när fröknarna är med och leker?  
N: Mm. [nickar] 
I: Är det roligare när fröknarna är med eller bara barn?  
N: Ehm. [tänker] Bara barn.  
I: Så det är inte roligt när fröknarna är med och leker?  
N: Nä.  
I: Varför tycker du inte det?  
N: För att. För, för, för.. Om, om, om .. För om fröknarna tar våra grejer som vi använ. 

använder, för då blir vi ledsna.  
I: Så du tänker att fröknarna tar era leksaker när de är med och leker?  
N: Ja det räcker inte till barnen då. För då blir vi ledsna.  
I: Men hur tycker du det känns när en fröken är med och leker?  
N: Det. Det är roligt men ibland bara.  

Noah 4 år.  
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Noah beskrev detta eftersom han sannolikt erfarit att han blivit utan fysiska artefakter eller att 

en pedagog antagit en roll som var önskvärd av honom vid en tidigare leksituation. Detta 

kunde även vara en bidragande orsak till att han kände sig negativt inställd till fortsatt 

delaktighet av pedagoger. Ur ett barns perspektiv kan detta betraktas vara ett dilemma 

eftersom pedagoger kan, enligt Noah, bidra till att barn blir ledsna. 

I dialogen uttryckte Noah varierande åsikter då det å ena sidan framkom att han önskar 

delaktighet av pedagoger i leksituationer, men å andra sidan framkom det att han inte önskar 

detta. Genom att hans kroppsspråk analyserades synliggjordes det även att han uttryckte en 

viss tvekan inför det svar han angav på frågan om vem han föredrog att ingå i en leksituation 

med, pedagoger eller barn. Dock kan slutsatsen dras att han föredrog pedagogers icke 

delaktighet då han uttryckte sig företrädesvis leka med bara barn samt att fröknarna tar våra 

grejer. 

I en av intervjuerna blev ett barns beskrivning om pedagogers delaktighet i leken distinkt 

genom att han belyste att pedagoger på andra avdelningar ägnade sig åt lek. I utdraget nedan 

exemplifierar Sakarias detta: 

 S: Men fast vi leker inte med fröknarna. 

 I: Nehe. 

 S: Andra barn leker med fröken. 

 I: Gör andra barn det? 

 S: Mmm [nickar] 

 I: På andra avdelningar? 

 S: Mmm [nickar] 

 I: Vilken avdelning då? 

 S: Nån skulle gå hem nu [tittar ut genom fönstret och pekar på en pedagog] 

 I: Vilka barn leker med fröken då? 

 S: Blåsippan. 

 I: Är det den lilla avdelningen? 

 S: Det är den stora. 

Sakarias 5 år. 

Samtliga barn som intervjuades beskrev att deras pedagoger aldrig ägnade sig åt lek i 

inomhusmiljön, utan ett barn menar att pedagogerna endast var delaktiga i lekar innehållande 

tydliga regler i utomhusmiljön. Sakarias verkar ha reflekterat om att andra pedagoger på 

förskolan var delaktiga i leken men att pedagogerna på hans avdelning inte var det. 

I utdragen nedan beskrev Felicia och Sakarias att pedagogerna inte finner intresse av att vara 

delaktiga i leken: 
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 I: Näe skulle du vilja att en fröken var med och lekte? 

 F: Ah.. Eller näe. 

 I: Va? 

 F: Näe. 

 I: Varför inte? 

 F: För att de vill inte. 

 I: Va sa du? För att? 

 F: För att de vill inte 

Felicia 4 år. 

 I: Om vi ska fråga en sista fråga nu då. Skulle du vilja att fröknarna var med   

och lekte mer när barnen leker? 

 S: Ähm. [Paus] Neeej. [Nickar]. 

 I: Varför vill du inte det? 

 S: För de.. För fröknarna ville inte det. 

 I: Okej. 

 S: De tyckte det var jätte jätte jätte jätte jättetråkigt. 

Sakarias 5 år 

Felicia och Sakarias verkar ha erfarit att pedagogerna inte har visat något intresse för att 

engagera sig i barnens lek eftersom barnen beskrev att pedagogerna inte vill vara delaktiga. 

Sammanfattningsvis beskrev tre av fem barn att pedagogerna inte var delaktiga i leken varav 

ett barn uttryckte olika åsikter vid olika tillfällen. Vidare beskrev dessa barn att pedagogerna 

inte har intresse för att leka eftersom barnen uttryckte att pedagogerna inte visade 

engagemang i leksituationer. Noah exemplifierade att det var mer av intresse att leka utan 

delaktiga pedagoger eftersom de inte kan skratta. 

5.2.2.1 ”Står och pratar” 

I intervjuerna och de deltagande observationerna tillfrågades barnen om pedagogernas 

delaktighet i leken där tre av fem barn var resoluta om att pedagogerna icke var delaktiga i 

leken. Då gjordes ett medvetet val genom att tillfråga barnen vad pedagogerna gjorde när de 

inte var delaktiga i leken för att synliggöra pedagogens roll på förskolan utifrån barns 

perspektiv. Fyra av fem barn uttryckte att pedagogerna kommunicerade med varandra samt 

ägnade sig åt vardagliga uppgifter på förskolan exempelvis iordningsställde måltider. 

I de deltagande observationerna tillfrågades pedagogerna av barnen att vara delaktiga i leken 

vilket pedagogerna inte visade intresse för. I de deltagande observationerna tillfrågades även 

barnen om pedagogerna vanligtvis var delaktiga i en lek där barnen dansade. Barnen beskrev 

att pedagogerna aldrig var delaktiga utan endast erbjöd hjälp med att starta musiken.  
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I följande dialog belyser Felicia och Amanda sina beskrivningar om vad pedagogerna var 

sysselsatta med när barnen leker i utomhusmiljön: 

 I2: Jaha okej. Vad gör fröknarna när ni leker då? 

 F: Står och pratar. 

 I2: Står och pratar? 

 F: Aa  

 I2: När ni är inne då? 

 A: Nä när de står ute. 

 I1: Då står de och pratar? 

 A: Här [pekar mot dörren till avdelningen] 

 I1: Där okej. 

Felicia 4 år, Amanda 5 år. 

Felicia och Amanda uttryckte en beskrivning om pedagogens roll på förskolan som att de står 

och pratar i utomhusmiljön. Denna beskrivning av pedagogens roll synliggjordes även i de 

deltagande observationerna där ett barn indikerade platsen där pedagogerna kommunicerade 

med varandra. 

Noah uttrycker en annan förklaring till vad pedagogens roll på förskolan var vilket framkom 

enligt utdraget nedan: 

 I1: Vad gör fröknarna när ni leker?  

 N: De brukar ta fram maten och sånt frukost och mellanmålet och sånt.  

Noah 4 år.  

Noah beskrev en roll av en pedagog som sköter de vardagliga uppgifterna på förskolan såsom 

att iordningställa måltider. Amanda beskrev även pedagogens roll som en beskyddare som 

säkerställde tryggheten hos barn enligt följande utdrag: 

 I: Vad gjorde fröknarna när de inte var med och lekte?  

 A: Hm, de hjälpte sånna som hade slått sig och så och så hållde de på och  

kollade om om om de lekte bra och sånt där.  

 I: Jaha okej, så de gick runt och kollade till er barn?  

 A: Ja.  

Amanda 5 år.  

Amanda beskrev att pedagogerna cirkulerade och kontrollerade att barnen inte hamnat i 

konflikter samt var närvarande om barnen skulle råka ut för en olycka. Vi ville med dessa 

frågeställningar synliggöra vad pedagogerna var sysselsatta med eftersom det finns ett intresse 

ur barns perspektiv att pedagogerna stundom skulle delta i barnens lek. 

Sammanfattningsvis beskrev tre barn att pedagogerna inte var delaktiga i leken, ett barn att 

pedagogerna var delaktiga samt ett barn som uttryckte sig tvetydligt i frågan. Enligt fyra barn 
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var pedagogerna mestadels stillastående på en specifik plats och kommunicerade med 

varandra, iordningställde inför måltider eller säkerställde tryggheten hos barnen medan barnen 

ägnade sig åt lek.  

6. Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en resultatdiskussion, vilken är uppdelad i rubriker om att leka 

på förskolan samt pedagogernas delaktighet i leken. Sedan diskuteras det kring våra metodval 

och slutsatser för att avslutningsvis ge uppslag till möjlig vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras i förhållande till forskningsfrågor, 

forskningsbakgrunden, styrdokument, framtida yrkesprofession och verksamhetsförlagd 

utbildning. Vi kommer att diskutera hur vår studie kopplas till det sociokulturellt perspektiv 

där det sociala samspelet mellan barnen och barnens kommunikation var i fokus.  

Studiens forskningsfrågor är: 

• Hur beskriver och synliggör barnen lek? 

• Hur beskriver barnen pedagogens delaktighet i leken samt vad pedagogen har för roll 

vid icke delaktighet? 

• Hur beskriver barnen pedagogens delaktighet i leken i inomhus- jämfört med 

utomhusmiljön? 

6.1.1 Att leka på förskolan 

I studiens resultat beskriver barnen hur och vad de brukar ägna sig åt för lekar på förskolan. 

Barnen beskriver och visar fria lekar i både inomhus- samt utomhusmiljön exempelvis att leka 

frisör, leka död, samla vatten i hinkar samt vara servitris och gäst på restaurang. Stai Bronstad 

och Oksnes (2016) och Granberg (2004) belyser att den fria leken kännetecknas av att barnens 

egna ageranden styr lekens innehåll och mönster. Detta synliggörs eftersom samtliga barn 

nämner fria lekar, vilket tolkas som att de vanligtvis ägnar sig åt fria lekar utan styrning av 

pedagoger. Exempelvis beskriver Felicia hur hon brukar leka död på förskolan och 

synliggjorde detta genom att hon la sig bestämt ner på golvet, blundade och räckte ut tungan. 

Lekar som denna går att koppla till Lillemyrs (2013) tankar om att barnen i leken får 

möjlighet att testa bristande insikt och kunskap eftersom lekens premisser är på låtsas. Att 
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leken var på låtsats visar Felicia distinkt i leken död, där hon beskriver att hon vaknar upp 

med en kamrat. I leken bearbetar barn sina erfarenheter och upplevelser. Detta kan 

exempelvis vara upplevelser från en film som Felicia har erfarit. Vygotskij (1995) lyfter även 

fram att det är i leken som barn tolkar sina upplevelser samt ger dem liv genom dramatisering. 

Ytterligare belyser Vygotskij att grunderna för barns fantasi existerar i leken.  

Förskolans läroplan lyfter fram vikten av lekens betydelse där kommunikation, inlevelse, 

fantasi, samarbete samt förmågan att samspela och tänka symboliskt stimuleras (Skolverket, 

2016). Detta synliggjordes i de deltagande observationerna exempelvis i leken my little pony 

där barnen lekte frisörer då kommunikationen synliggjordes mellan lekdeltagarna, inlevelsen 

och fantasin i att färga håret samt samarbetet då det var flera som agerade frisörer samtidigt. I 

leken synliggjordes även att barnen använder sig av artefakter, både psykologiska och fysiska, 

för att leken skulle fortgå. Inom det sociokulturella perspektivet lyfter Säljö (2014a) och 

Vygotskij (1995) fram motivet till användandet av artefakter som ett sätt att göra sin omvärld 

begriplig och hanterbar. I leken användes ett flertal artefakter som språket, vid 

kommunikationen sinsemellan samt fysiska artefakter som sax och tallrikar. Granberg (2004) 

lyfter fram att det är i leken som barnet får möjlighet till att utforska samt bearbeta olika 

erfarenheter och samband i barnets omgivning och därefter tillägna sig lärande och kunskaper. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhålls även betydelsen av att barn bearbetar 

upplevelser och erfarenheter i leken. I leken om my little pony synliggjordes barnens tidigare 

erfarenheter av frisörbesök och kunskapen om my little ponys olika karaktärer samt färger. 

Genom att kombinera dessa två olika erfarenheter formades denna lek och därmed en ny 

erfarenhet. 

Samtliga lekar som beskrevs i intervjuer samt synliggjordes i deltagande observationer 

innehöll inga beskrivningar av en närvarande pedagog på barnens premisser. Ett barn blev 

tillfrågat vad denne ägnade sig åt för lekar med närvarande pedagoger och då beskrevs endast 

lekar som var initierade av pedagoger såsom samling, regelstyrda lekar och teater som 

pedagogerna hade framfört. Den styrda leken enligt Lillemyr (2013) tillhör de traditionella 

lärandeaktiviteterna som exempelvis samling och teater som ofta lyfts fram som en 

betydelsefull del för barnens utveckling och lärande. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014) anser däremot att leken är en del av lärandet eftersom barnen lär sig då de 

leker i olika sociala kontexter oavsett om leken är fri eller styrd. Erbjuds det endast en sorts 

social kontext av en lärandemiljö, antingen styrda eller fria lekar, erbjuds inte barnen största 
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möjlighet till utveckling och lärande utan en förening av olika sorters lekar verkar vara av 

fördel. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) kategoriserar lek enligt ett antal begrepp 

som spontan, fri samt lustfylld. Detta blir problematiskt vid innebörden av styrd lek eftersom 

begreppen styrd och lek motsätter varandra. Granberg (2004) lyfter fram att leken som 

fenomen upphör i styrd lek. Dock beskriver ett av barnen att en teater framförd av 

pedagogerna var en lek men att pedagogerna inte lekte med barnen vilket blir tvetydigt. 

Barnet beskriver teatern som lek vilket blir en motsättning till Granbergs (2004) synsätt om 

att lek inte existerar i begreppet styrd lek. Däremot beskriver barnet att pedagogen inte ägnade 

sig åt lek tillsammans med barnen vilket var en intressant reflektion eftersom pedagogen anser 

sig säkerligen ägna sig åt lek tillsammans med barnen, då det ofta förekommer uppgifter i 

teatern där barnen ska vara behjälpligt vilket är något som vi har erfarit under tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar. Detta barn verkar skilja på lekar där barn och dess 

premisser råder i leken samt leker där pedagogerna leker såsom i teatern, med andra ord fria 

och styrda lekar. 

 

6.1.2 Pedagogernas delaktighet i leken 

I studiens resultat uttryckte barnen att pedagogernas roll på förskolan är åskådare till barnens 

lek. Barnen var resoluta i sina svar och uttryckte att pedagogerna inte var delaktiga i leken 

utan utförde andra sysslor när barnen ägnade sig åt lek. Enligt Lillemyr (2013) är leken dyrbar 

för barnen därav uppstår det en osäkerhet bland pedagoger om de ska delta eller inte. Åm 

(1986) belyser att detta kan ha att göra med vilka traditioner som förmedlades när pedagogen 

utbildades, eftersom författaren anser att pedagogens delaktighet är något som förändras 

under tid. Denna osäkerhet kan bidra till att pedagogerna förhöll sig passiva vid leken. Barnen 

uttryckte att pedagogerna endast samtalade med varandra medan barnen lekte med varandra. 

Pedagogernas kommunikation sinsemellan belyser Niss och Söderström (2006) är den största 

störningen i barns lek då barnen ofta tappar fokus. En liknande syn har Åm (1986) som anser 

att det uppstår en bristande koncentration samt oro i barnens lek när pedagoger samtalar med 

varandra i närheten av barnens lek. Detta kan då bidra till att barnens lek istället störs av 

pedagogernas närvarande. Om dessa samtal måste ske bör de förhålla sig korta och koncisa 

för att inte orsaka ett störningsmoment för barnen i leken. Detta kan även vara av betydelse att 

ta med till den framtida yrkesprofessionen då enligt tidigare erfarenheter av 
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verksamhetsförlagda utbildningen uppstår ofta de pedagogiska samtalen medan barnen leker. 

Ytterligare en orsak till att pedagogerna inte var delaktiga i leken kan vara som Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) belyser, att de vuxna ska låta barnen utveckla sina egna lekar fria 

från styrning. Vid detta synsätt fungerar pedagogerna mer som en övervakare än som en 

medforskande pedagog. Samtidigt enligt Lillemyr (2013) har samspelet mellan barn och den 

vuxne stor betydelse för relationsskapandet och lärandet i förskolan. Detta blir ett dilemma då 

pedagogerna i arbetslaget måste besluta sig om vilket förhållningssätt de bör ha till leken och 

eventuell delaktighet då det annars riskeras det att skapa meningsskiljaktigheter i arbetslaget 

kring de olika förhållningssätten. Ett barn beskrev pedagogens delaktighet som ett dilemma då 

en pedagog kan komma att ta en roll från barnen samt att det inte fanns tillräckligt med 

leksaker. Detta dilemma finnes intressant i resultatet eftersom barnet har reflekterat kring 

detta och säkerligen upplevt en situation där barnet fråntagits en roll på grund av pedagogers 

delaktighet i leken. I denna beskrivning blir pedagogens delaktighet ett dilemma ur barns 

perspektiv eftersom detta säkerligen inte hade uppmärksammats ur ett vuxenperspektiv.  

I resultatet beskrev ett barn att pedagogerna var delaktiga i leken i utomhusmiljön samt 

beskrev att hon vanligtvis inviterar pedagoger till att vara delaktiga. Tre barn beskriver dock 

att pedagogerna inte var delaktiga men att de däremot önskade detta medan ett barn 

framhåller att denne uttrycker stundtals pedagogers delaktighet samt icke delaktighet i olika 

tillfällen.  Initiativet till att invitera pedagoger kan möjligtvis ha ett samband till att pedagogen 

är delaktig vid tillfället. Eftersom fyra barn även önskar mer delaktighet av pedagogerna kan 

detta förbisetts av pedagogerna genom att dessa barn inte visar konkret genom att invitera 

pedagoger i leken. Detta kan vara en viktig aspekt att belysa då alla barn uttrycker sin åsikt på 

olika sätt. Därför bör ansvaret kring delaktighet i leken vara hos pedagogerna och inte hos 

barnen. Önskan om mer delaktighet av pedagoger i leken gällde framförallt lekar i 

utomhusmiljön som under hökens vingar och kurragömma. Detta för att pedagogen ofta får en 

styrande roll i leken och kan ge tillsägelser vid konflikter. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) 

samt Niss och Söderström (2006) kan närvarande pedagoger säkerställa trygghet hos barnen 

eftersom de kan ge stöttning vid konflikter eller vid eventuella hinder som kan uppstå i leken. 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver denna roll som en lekförebild för barnen. I resultatet 

framgick det att lekar som har regler som exempelvis under hökens vingar verkade vara lekar 

där barnen ansåg att pedagogernas delaktighet var av stor betydelse. Detta eftersom 

pedagogerna kan ge direkta tillrättavisningar om något barn skulle bryta mot någon regel i 

leken. Detta belyser Niss och Söderström (2006) fungerar som en trygghet i barnens lek. 
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Enligt Lillemyr (2002) kan en närvarande pedagog främja barns utveckling. Genom att vara 

en närvarande pedagog kan barn i sin proximala utvecklingszon få stöttning (Säljö, 2014a). 

Detta kan exempelvis vara i konflikter som barnet hamnar i, som med hjälp av en pedagog får 

förståelse för hur barnet ska lösa situationen för att sedan på sikt klara av situationen på egen 

hand.  

 

Vid frågan om pedagogernas delaktighet i leken blev resultatet utifrån barnens beskrivningar 

att pedagogerna agerar som ordningsvakter samt ägnade sig åt andra sysslor vid barnens lek. 

Ett barn belyste att pedagogerna cirkulerade och säkerställde att inget barn blivit skadat vilket 

ytterligare visar på att pedagogerna inte var delaktiga i barnens lek. Ett barn uttryckte däremot 

att pedagogerna var delaktiga i barnens lek i utomhusmiljön, vilket blev en helt annan 

beskrivning än vad de andra barnen beskrev. I resultatet framkom det även att pedagogernas 

delaktighet beskrevs annorlunda i inomhus- samt utomhusmiljön. I inomhusmiljön beskriver 

samtliga barn att pedagogerna inte var delaktiga i leken medan i utomhusmiljön beskriver ett 

barn att pedagogerna var delaktiga och främst i lekar med tydliga regler. Granberg (2000) 

belyser att en närvarande och engagerad pedagog är lika viktig i både inomhus- samt 

utomhusmiljön.  

 

Det fanns ett intresse hos barnen att pedagogerna skulle vara mer delaktiga och leka men 

utifrån barnens beskrivningar verkade det bero på vilka lekar det gällde. När en pedagog hade 

teater för barnen upplevde ett barn att pedagogen lekte, men inte med barnen. Vilket vi fann 

som en intressant reflektion eftersom pedagogens tankar var säkerligen att skapa en lustfylld 

stund inkluderat lek, fantasi och kreativitet tillsammans med barnen. Vygotskij (1995) 

beskriver att lek, fantasi och kreativitet fungerar som verktyg för barnen för att göra sin 

omvärld hanterbar och begriplig. Det framkom även i resultatet att tre barn uttryckte att barn 

på en annan avdelning på förskolan har delaktiga pedagoger i leken. Detta kan bero på att 

dessa pedagoger enligt Åm (1986) belyser har utbildats under en tid då pedagogernas 

delaktighet i leken ansågs essentiellt. Detta kan ytterligare bero på att pedagogerna har 

kommunicerat om begreppet lek tillsammans med barnen och barnens beskrivningar och 

tankar om pedagogernas delaktighet i leken belysts. Barnet som uttryckte denna tanke verkar 

ha reflekterat kring detta då han poängterar att barn på en annan avdelning har delaktiga 

pedagoger i leken. Utifrån tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar har det 

observerats att pedagoger på de yngsta barnens avdelningar har mer delaktiga pedagoger 
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medan de bland de äldre barnen är omvänt. Barnet i intervjun poängterar dock att det gäller de 

äldsta barnen. 

6.2 Metoddiskussion 

Vårt syfte om att göra en studie utifrån barns perspektiv har förstärkts genom att i resultatet 

belyses utdrag från intervjuerna och de deltagande observationerna. Genom att återspegla 

dialoger från de deltagande observationerna samt utdrag från intervjuerna har barnens tankar 

och beskrivningar synliggjorts. Sommer et al. (2011) samt Arnér och Tellgren (2006) belyser 

att inom barns perspektiv är det av stor vikt att tillvarata barns egna synsätt. Detta innebär hur 

och vad barnen själva upplever samt beskriver utifrån deras perspektiv. Däremot belyser Roos 

(2014) samt Arnér och Tellgren (2006) detta som ett dilemma eftersom i forskning tolkas 

barns tankar och reflektioner vanligtvis utifrån den vuxnes synvinkel vilket då blir till ett 

barnperspektiv. UNICEF Sverige (2009) och SFS (2010:800) belyser vikten av att barnens 

röster ska bli hörda. Därför är det viktigt att ha kontinuerliga samtal tillsammans med barnen 

för att få deras beskrivningar på hur deras vardag på förskolan ska tillvaratas. Detta är även 

något som vi kommer ta med oss inför framtida yrkesprofession, att värdesätta samtal med 

barn för att få syn på barns perspektiv. Vi inser dock komplexiteten med att anta barns 

perspektiv eftersom barnens sanna mening aldrig kommer kunna tas i beaktning eftersom vi 

omöjligt kan veta vad de tänker. Denna komplexitet belyser även Pramling Samuelsson och 

Johansson (2009) och menar att det inte handlar om att ta barns perspektiv utan att komma så 

nära som möjligt. Dock anser vi att vi närmat oss barns perspektiv genom att inneha en 

försiktighet vid tolkningar samt tillvaratagit barnens dialoger och byggt denna studie utifrån 

dessa.  

Vi anser att vårt noggranna förarbete att framställa intervjufrågorna på olika sätt exempelvis 

multimodala, öppna, referera till dagen etcetera bidrog till att den här studien blev mer 

tillförlitlig. Detta då vi fick samma svar på frågor ställda på olika sätt. Vi valde att kontrollera 

intervjufrågorna på tre barn innan vi påbörjade intervjuerna för att undersöka vilka frågor som 

gav de svar studien ämnade att undersöka. Då uppmärksammades det att barnen gärna visade 

med hjälp av kroppsspråket, och därför försökte vi innefatta ytterligare frågor som gynnade 

det kroppsliga språkande. Hvit Lindstrand (2015) lyfter fram i sin avhandling att små barn 

som ännu inte är så aktiva i det verbala språkandet, är särskilt aktiva genom det kroppsliga 

språkandet.  
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Mårtens (2015) anser att i samtal med barn kan de lätt byta samtalsämne vid ointresse eller 

oförståelse. Detta belyser även Doverborg och Pramling (2012) som anser att barn i en 

intervjusituation ofta uttrycker om de finner samtalet ointressant genom att sysselsätta sig 

med något annat eller inleda ett samtal om något som de finner intressantare. Detta skedde 

emellanåt i våra intervjuer och vi valde då att följa barnens tankar och utveckla samtalet 

utifrån det och därigenom försöka styra in det på studiens valda ämne utifrån barnets 

referensram. Vi ställde emellanåt ledande frågor för att bekräfta barnens svar eftersom det 

stundom var svårt att få ut kvalitativ information från intervjuerna. Detta kan även ha påverkat 

barnens tankegångar och därmed dess svar vilket vi insett i efterhand komplexiteten med. 

Efter gruppintervjuerna var gjorda gjordes ett medvetet val att intervjua barnen fler gånger, i 

olika konstellationer samt enskilt vilket även fördjupade vår studie.  

Genom att kombinera intervjuer och deltagande observationer har vi fått ett resultat som vi 

inte kunde förutse eftersom båda metoderna kompletterat och berikat varandra. Denna 

kombination har även gjort att vi bekantat oss med barnen innan intervjutillfället samt kunnat 

strukturera upp intervjuerna utefter barnens referensramar. Intervjuerna tog sin utgångspunkt i 

för barnen en konkret och välkänd upplevelse, deras vardag på förskolan, som barnen lätt 

kunde reflektera utifrån. Bryman (2011) belyser att det finns svårigheter med deltagande 

observationer eftersom observatören ska vara delaktig i en aktivitet samtidigt som att denne 

ska anteckna vad barnen säger, deras kroppsspråk samt reflektioner. Vi valde även att inte 

spela in dessa samtal under de deltagande observationerna med respekt för andra icke-

deltagande barn. Eftersom vi ständigt var två observatörer närvarande förde en observatör 

samtal med barnen medan den andra observatören antecknade dialoger, kroppsspråk samt 

reflektioner på observationsschemat (Bilaga 2 och 3). Efter besöken sammanställdes 

reflektioner som uppkommit under de deltagande observationerna samt diskuterades om/hur 

de kunde förbättras till nästkommande dag. En komplexitet med de deltagande 

observationerna är att vi var delaktiga i leken och kan ha påverkat barnens lek samt 

beskrivningar. Däremot fördjupades barnens beskrivningar beroende på att vi fick ta del av 

kontexten samt klargöra reflektioner, vi anser därför att de deltagande observationerna bidrog 

till fördjupat material till studien. 

I studien låg fokus på att inneha 10–12 barns beskrivningar men under de dagar vi var på 

besök på förskolan var det endast fem barn närvarande då resterande var på ledighet. På grund 

av detta valde vi att fördjupa intervjuerna samt de deltagande observationerna utifrån dessa 

fem barns tankar och beskrivningar. Vi inser även komplexiteten med att endast utgå ifrån 
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fem barns beskrivningar men anser dock att fem barns fördjupade tankar gav mycket material 

samt bidrog till en djupare studie. Hade studien dock förekommit under en längre tid hade vi 

valt att fördjupa studien med 10–12 barn för att bredda undersökningen men samtidigt 

bibehålla djupet. 

6.2.1 Sociokulturella perspektivet  

Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv för att urskilja samspelet mellan barnen 

samt lägga fokus på barnens kommunikation. Detta för att besvara forskningsfrågorna studien 

utgått från. Hade studien istället utgått från ett kognitivt perspektiv där fokus ligger på 

barnens mentala processer och tänkande kunde detta ha bidragit till mer förståelse för det 

individuella barnet och dess tankar. Det kognitiva perspektivet fokuserar inte på att tolka 

barnen i grupp. Det kognitiva perspektivet åskådliggör förklaringar om det individuella barnet 

istället för tolkningar. Dock ämnar studien på att fokusera på gruppdynamiken vid 

gruppintervjuer samt deltagande observationer vilket det sociokulturella perspektivet bidrar 

med och fördjupar studiens resultat. 

6.3 Slutsatser och vidare forskning 

Syftet med studien är att, ur barns perspektiv, få mer kunskap om lek och pedagogers 

delaktighet i leken. Vi vill även undersöka vad pedagogen har för roll vid icke delaktighet i 

leken samt om pedagogens delaktighet i leken i inomhus- och utomhusmiljön skiljer sig åt. 

Efter genomförandet av denna studie upplever vi att vårt syfte och våra frågeställningar har 

besvarats. Genom insamlandet av empirin och analysen av detta har vi fått fram barns 

beskrivningar kring lek samt pedagogers delaktighet i leken. Vi har i studien synliggjort att 

barnen mestadels beskrev lekar som betraktas vara fria, eftersom dessa lekar ej innehöll 

beskrivningar av initierande pedagoger. De lekar som ansågs styrda beskrevs endast av ett 

fåtal barn samt var lekar innehållande tydliga regler. Barnen beskrev även att pedagogerna 

mestadels var stillastående på en specifik plats och kommunicerade med varandra samt 

iordningställde inför måltider. Pedagogernas delaktighet i leken beskrevs annorlunda i 

inomhusmiljön jämfört med utomhusmiljön, då barnen beskrev att delaktigheten i 

utomhusmiljön inträffade i lekar innehållande tydliga regler medan inga beskrivningar av 

delaktighet i leken i inomhusmiljön synliggjordes. 

Studien har synliggjort nya tankar och funderingar gällande barns perspektiv. Barns 

perspektiv går att tillämpa på mycket forskning vilket kan bidra till en ny dimension av olika 

ämnen. Detta är en intressant utgångspunkt eftersom det inte finns så mycket forskning inom 
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detta än. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur pedagoger beskriver deras 

delaktighet i leken, samt göra en jämförelse mellan pedagogernas samt barnens perspektiv. 

Eftersom vår studie endast innehöll fem barns beskrivningar så skulle det vara av intresse att 

göra en bredare studie innehållande fler barn samt barn från olika förskolområden samt 

undersöka ifall det finns någon skillnad på dessa beskrivningar. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Uppvärmningsfrågor 

• Berätta vad ni tycker är roligt att göra på förskolan? Vad gör ni för roligt i dag? Kan ni 

visa? 

• Berätta hur ni brukar leka på förskolan? Vad har ni lekt idag? Den här veckan? 

• Beskriv vad lek är för dig? Vad gör ni då? Visa vad lek är för dig! 

• Visa hur ni leker!  

 

2. Huvudfrågor 

• Brukar era fröknar vara med och leka? Vad har fröknarna lekt med er i dag? 

• Var brukar fröknarna vara när ni leker? Visa var fröknarna är då? 

• Berätta vad fröknarna gör när de är med och leker? Visa vad fröknarna gjorde idag! 

• Vill ni att fröknarna är med och leker (mer)? Berätta varför? 

• Vill ni att fröknarna ska vara med mindre och leka? Berätta varför? 

• Finns det lekar som är roligare att leka utan att fröknarna är med? I så fall vilka? 

• Vilka lekar är roligast när fröknarna är med? 

• Brukar fröknarna vara med och leka utomhus? Vad gör ni då? Har fröknarna varit med 

och lekt idag? 

• Brukar fröknarna vara med och leka inomhus? Vad gör ni då? Leker fröknarna med er 

inomhus? Visa! 

• När brukar fröknarna vara med och leka mest, inomhus eller utomhus? Vad har 

fröknarna varit med och lekt mest idag? Ute eller inne? 

• Berätta vad ni brukar leka för lekar inomhus samt utomhus? Berätta om någon sådan 

situation. Vad har ni lekt ute idag? Vad har ni lekt inne idag? Hur gjorde ni? Visa! 
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Bilaga 2 

Observationsmall, deltagande observation 

Datum och tid:________________________________________ 

Händelse:____________________________________________ 

GÖR SÄGER REFLEKTION 

   

 

Syfte: Synliggöra kroppsspråket hos barnet/barnen samt även hur barnet/barnen agerar i 

utomhus- samt inomhusmiljön.  



42 

 

Bilaga 3 

Observationsmall, deltagande observation 

Datum och tid: ________________________________________ 

Händelse: ____________________________________________ 

FRÅGA SVAR REFLEKTION 

   

 

Syfte: Ställa frågor kontinuerligt under observationen. 
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Bilaga 4 

Samtycke för minderårig att delta i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 

2017 

Sara Pettersson och Sara Robertsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 

studie om att studera pedagogers delaktighet i leken ur barnens perspektiv, hur barnen beskriver 

pedagogernas delaktighet samt om beskrivningen skiljer sig i inomhus-/utomhusmiljön.  

Sara Pettersson och Sara Robertsson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning 

och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en eller 

flera av följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

____ Blir observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

____ Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter. 

____ Samtalar med studentforskarna i formella gruppintervjuer med ljudupptagning.  

____ Blir filmad vid gruppintervjuer.  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan bli 

identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar 

att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst 

och av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Vårdnadshavare/s kontaktinformation, telefon och/eller email:______________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

Datum    Underårig deltageras namn 

__________________________________  _________________________________ 

Vårdnadshavare/s signatur   Vårdandshavare/s namnförtydligande 

_________________________________  _________________________________ 

Studentens signatur    Studentens namnförtydligande 

_________________________________  _________________________________ 

Studentens signatur   Studentens namnförtydligande 

 


