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Antal sidor: 39 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse om pedagogers förhållningssätt till 

deltagande i barns lek genom att jämföra pedagogers deltagande i leken inomhus respektive 

utomhus. Jämförelsen bidrar till förståelsen av pedagogers förhållningssätt till deltagande i 

lek genom att fokus läggs på miljön som påverkande faktor för deltagandet.  

 

Syftet undersöks utifrån studiens frågeställningar:  

- Hur ser pedagogers deltagande i leken ut inne i förskolans lokaler respektive ute på 

förskolans gård?  

- Vilka skillnader och likheter kan iakttas och hur kan dessa förstås?  

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ och minietnografisk ansats och har undersökt om 

och hur pedagoger deltar i barnens lek inomhus respektive i förskolans uterum. Data har 

samlats genom deltagande observation. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett 

sociokulturellt perspektiv, specifikt verksamhetsteori. Insamlad data har analyserats med 

hjälp av Yrjö Engeströms (2008) begreppsapparat om verksamhet och verksamhetssystem 

som minsta analysenhet av mänsklig verksamhet.  

 

I resultatet framgick att det fanns fler skillnader än likheter i pedagogers deltagande i lek 

inne respektive ute, samt att pedagogens deltagande förändrades beroende på ute- respektive 

innemiljön. Det framkom också att pedagogerna oftast inte deltog i leken för lekens 

egenvärde, utan i undervisningssyfte, det vill säga använde leken för egna mål och syften 

andra än barnens egna.  

 

Sökord: Förskola, Lek, Lärande, Undervisning, Pedagogers deltagande, Utemiljö, 
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1. Inledning 

Ivarsson (1996) menar att den ”fria leken” kan anses vuxit fram ur Fröbeltraditionen. 

Knutsdotter Olofsson (1991) beskriver hur pedagogers förhållningssätt till leken har 

formats av psykoanalytisk teori. Lillemyr (2013) beskriver denna psykoanalytiska 

förankring som att barnen lämnas ifred för bearbetning av känslor och intryck. Knutsdotter 

Olofsson (1991) menar att det tidigare fanns en uppfattning om att den ”fria leken” skulle 

vara ”fri” från vuxnas inblandning, att vuxna inte skulle störa eller avbryta leken. Lindqvist 

(1996) skriver att i Fröbels pedagogik ansågs leken som central och gav barnet frihet och 

möjlighet att uttrycka sig. En viktig aspekt i Fröbeltraditionen är att barn betraktas som en 

planta, barnet bär på ett arv och formas och vårdas av pedagoger (Ivarsson, 1996; 

Lindqvist, 1996). Dock menar Ivarsson och Lindqvist att Fröbels pedagogik har ifrågasatts 

och utvecklats. Fröbels lekgåvor och den vuxnes fostrande roll kan delvis påverka den fria 

leken och huruvida den verkligen är fri eller ej. Lindqvist (1995) menar att det finns en 

osäkerhet bland pedagoger kring i vilken utsträckning de ska delta i leken, samt att 

pedagoger behöver träna och återerövra förmågan att leka för att en gemensam lekvärld 

ska uppstå. Weldemariam (2014) och Fleer (2015) har identifierat olika roller utifrån hur 

pedagoger deltar i barnens lek och skildrar de olika förhållningsätt som ryms i förskolan. 

 

Skollagen (2010:800) och läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) vägleder och anger 

hur förskolläraren ska delta i leken, där undervisning, lärande och lek är i centrum. I takt 

med att lärande och undervisning hamnat allt mer i fokus har det uppstått olika läger i 

debatten om huruvida leken ska brukas i undervisningssyfte eller ej (Lillemyr, 2013). 

Skolinspektionen (2016) fastställer att leken inte nyttjas tillräckligt i undervisningssyfte av 

pedagoger, medan FN:s kommitté för barns rättigheter (UNCRC’s General Comment No. 

17, 2013) anger att det finns en risk för att barnens rätt till lek hotas. Den stora frågan är 

följaktligen om leken har ett egenvärde eller om den ska pedagogiseras (Lillemyr, 2013).  

 

I radioreportaget ”Är leken fri?” argumenterar Margareta Rönnberg för sin syn på den fria 

leken (Larsson, 2017). Hon är kritisk till läroplanens formulering att leken ska brukas på 

ett medvetet sätt, då vuxna har en maktposition och på så sätt kan barns rättigheter och den 

fria leken hotas. Den fria leken ses som värdefull då barn tillsammans utvecklar samspel 

och kommunikation, den är äkta och ärlig och kan inte ersättas av en vuxen (Larsson, 

2017). Däremot debatterar Ingemar Gens i artikeln ”Hur fri är den fria leken?” ur ett genus- 
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och jämställdhetsperspektiv (Svensén, 2012). Han är övertygad om att leken inte bör ses 

som fri och att de vuxna ska styra och vägleda barn, eftersom barn inte ska lämnas 

ensamma utan vuxna förebilder. Han menar vidare att det är viktigt att flickor och pojkar 

får göra sådant de inte redan kan, istället för det som de är duktiga på. Gens hävdar därför 

att den fria leken ska få mindre utrymme så att könsstereotypa roller inte stärks.  

 

Då vi finner debatten, om leken ska brukas eller ej, intressant och viktig vill vi genom vår 

studie undersöka pedagogers deltagande i leken och bidra till detta samtal. Baserat på 

tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och arbete upplever vi pedagogers 

deltagande olika inne respektive ute. Inomhus fördelar pedagogerna sig och deltar aktivt i 

leken, medan utomhus samlas pedagoger i grupper och deltagandet är inte lika märkbart. I 

flertalet av de beskrivningar vi har tagit del av rörande pedagogers deltagande i leken, har 

vi funnit ett glapp i jämförelsen av pedagogers deltagande i barns lek i inomhus- respektive 

utomhusmiljön. Därför finner vi det relevant att jämföra pedagogers deltagande inne och 

ute med hjälp av verksamhetsteori, vilken inte tidigare har använts vid studier av detta 

område. Jämförelsen bidrar till förståelsen av pedagogers förhållningssätt till deltagande i 

lek genom att fokus läggs på miljön som påverkande faktor för deltagandet. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse om pedagogers förhållningssätt till 

deltagande i barns lek genom att jämföra pedagogers deltagande i leken inomhus 

respektive utomhus. 

 

Frågeställningar: 

- Hur ser pedagogers deltagande i leken ut inne i förskolans lokaler respektive ute på 

förskolans gård?  

- Vilka skillnader och likheter kan iakttas och hur kan dessa förstås? 

3. Bakgrund 

3.1 Lek, lärande och undervisning i förskolan  

 

Den svenska förskolan blev en del av det samlade utbildningssystemet 1998 i och med 

tillkomsten av den första läroplanen, Lpfö 98 (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). 

Enligt Åsén och Moberg (2015) fanns det en tanke och förhoppning om att förskolans 

pedagogik i och med reformen skulle bli tydligare, samt att förskolans pedagogik skulle få 

fäste i skolans värld. När den nya skollagen kom den 1 juli 2011 kom även förskolan att 

omfattas av undervisning och utbildning. Samtidigt trädde den reviderade läroplanen i 

kraft som förtydligade nya ämnesinriktade mål och ansvar för pedagogen, i avsikt att 

förstärka förskollärarens pedagogiska uppdrag (Utbildningsdepartementet, 2011). I 

skollagen definieras undervisning och utbildning som ”sådana målstyrda processer som 

under ledning av förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden” och som ”den verksamhet inom vilken 

För att studera om och hur pedagoger deltar i barns lek, kommer vi belysa debatten om 

huruvida pedagoger ska bruka leken eller ej. Vi finner det viktigt att kartlägga det här 

området då både styrdokument och forskning lämnar utrymme för tolkning och 

motsägelser.  

I bakgrundsavsnittet presenteras tidigare forskning om; lek, lärande och undervisning i 

förskolan, pedagogers deltagande i lek, vad är lek: definitioner och former och olika 

miljöers betydelse för leken: inne och ute samt teoretiska utgångspunkter för studien och 

verksamhetsteori. 
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undervisning sker utifrån bestämda mål” (Utbildningsdepartementet, 2011, s. 1). Det är 

således tydligt att det är allt viktigare att barns utveckling och lärande ska ske utifrån 

målstyrda processer.  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) stadgar att ett medvetet bruk av leken ska 

genomsyra verksamheten för att gynna barns utveckling och lärande. Det väcker frågan 

om vad som menas med att bruka leken? Denna formulering har funnits sedan den första 

läroplanen tillkom, men i takt med läroplanens revideringar samt ny skollag har lek, 

lärande och undervisning hamnat allt mer i fokus och skapat debatt (Skolinspektionen, 

2016).  

 

I artikel 31 i FN:s Barnkonvention stadgas barns rätt till lek. Nyligen har FN:s kommitté 

för barns rättigheter (UNCRC) påmint konventionsstaterna om denna rättighet och varnat 

för att barns tid för lek reduceras. De skriver: ”For many children in both rich and poor 

countries, child labour, domestic work or increasing educational demands serve to reduce 

the time available for the enjoyment of these rights” (UNCRC’s General Comment No. 17, 

2013). Barnarbete, arbete i hemmet samt ökade utbildningskrav bidrar med andra ord till 

att barns rätt till lek inskränks, i såväl fattiga som rika länder. Trots denna varning anger 

Skolinspektionen (2016) i sin rapport att leken inte används och brukas tillräckligt mycket 

i undervisningssyfte, då den anser att undervisning ska ske medvetet i riktning mot målen. 

Den menar vidare utifrån deras granskningar att det krävs att pedagogerna tar tillvara på 

alla möjligheter till undervisning för att rikta lärandet, såväl i rutinsituationer som 

aktiviteter och lek. Enligt Skolinspektionen behöver undervisningsbegreppet tydliggöras i 

syfte att erbjuda och säkerställa barns optimala utveckling och lärande. Följaktligen anser 

den att leken ska riktas och nyttjas i förskolans verksamhet.  

 

Lillemyr (2013) belyser frågan om leken kan ses som en motsats till lärandet, då lärandet 

bereds allt mer utrymme i förskolan på bekostnad av leken. Huruvida vuxna ska delta i 

barns lek eller ej är problematiskt, då förhållningssätten kan skilja sig åt: bör pedagogen 

vara aktsam i förhållande till barns lek eller ska leken pedagogiseras? (Lillemyr, 2013). 

Hangaard Rasmussen (2016) påvisar att leken har ett egenvärde, och därför bör lärande 

och utveckling inte vara i fokus. Leken förlorar karaktär om kunskap hamnar i centrum. 

Vuxna ska inte delta i leken med syfte eller avsikter, utan på lekens egna villkor. Greve 

(2013) skriver att om regeringen har starkt skolfokus kan leken hotas. Lärande ska 
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diskuteras och ses ur ett bredare perspektiv, menar Greve. Om leken ska få ta plats i 

förskolans verksamhet kan inte pedagogen styras av strikt målsättning.  

 

Lindqvist (Nilsson, 2010) är också kritisk till målstyrda processer och traditionella 

lekteorier, istället anser hon att barns intresse och behov utgör grunden för 

meningsskapande. Då lek och estetik är förenade, enligt Lindqvist, blir ljud, rörelse och 

drama ett verktyg för barn och vuxna att tillsammans röra sig mellan verklighet och fantasi. 

Miljön ger enligt Lindqvist (1995, 2003) och Nordin-Hultman (2004) olika förutsättningar 

för hur leken får ta plats inne och ute, då förskolans normer, regler och förhållningssätt 

skiljer sig åt beroende på miljö. Det kommer således påverka vilket material som erbjuds 

och vilka lektyper som uppmuntras och tillåts. Lindqvist (1997) anser att lek sker i sociala 

och kulturella sammanhang, där artefakter kommer till liv med hjälp av berättelser, och 

pedagogers lekförmåga öppnar upp för en gemensam lekvärld. Därmed menar Lindqvist 

(1996, 1997) att lekens egenvärde är centralt och bör värnas om, att pedagogen ska delta 

med respekt för leken och på lekens villkor. 

 

I motsats till Lindqvist menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att 

lärandet är figuren och leken arenan, i lekens arena kan det som barnen förväntas lära sig 

uppnås. Pedagogen kan styra barnet genom att använda sig av kommunikation, material 

och upplevelser för att utveckla barnets lärande. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson beskriver att barnets intresse, handlingar och målet för dennes lek är grunden för 

objektet, det vill säga målet med inlärningen. Pedagogen fokuserar därefter tillsammans 

med barnet på objektet och agerar ”kunskapsförmedlare” och riktar barnets 

uppmärksamhet mot det som ska läras, det vill säga lärandeobjektet. Leken används 

därmed som ett verktyg för lärandet och i syfte att undervisa. Nilsson, Ferholt och Lecusay 

(publiceras 2018) däremot är kritiska till att använda leken i undervisningssyfte och skiljer 

mellan lek för lärande och lek som lärande. 

 

Åsén och Moberg (2015) menar att i efterdyningarna av att förskolan blev det första steget 

i utbildningsystemet, kan tecken skönjas att förskolan dels utvecklat traditionen av 

förskolan som en helhet av fostran, omsorg och lärande, men också att den kan anses som 

skolförberedande. 
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3.2 Vad är lek: definitioner och former 

 

Hangaard Rasmussens (2016) menar att leken är svår att greppa som ett enda fenomen, 

men definierar den som ”en rörelse eller en handling som utspelar sig i tid och rum. Den 

pågår en kortare eller längre tid och sker på ett avgränsat område både inomhus och 

utomhus” (s. 71). Jensen (2013) beskriver gemensamma och återkommande drag för leken. 

Leken är otvungen och de som leker upplever leken som belönande i sig. Den är rolig och 

glädjefull, spontan och frivillig, samt upplevs som meningsfull och meningsskapande.  

 

Lillemyr (2013) anser att pedagogen behöver ha kunskap om barns utveckling och lek för 

att kunna avgöra när lek sker, vilket innebär att ställa krav på pedagogens uppfattning om 

lek. Utifrån ett helhetsperspektiv som innefattar omsorg, lek och lärande bör pedagogen 

erbjuda en rik lekmiljö och ha en bred lekkompetens. Enligt Lillemyr (2013) används och 

ryms många olika lektyper inom begreppet lek. Lillemyr framhåller att lekens karaktär 

förändras utifrån flera aspekter, så som sammanhang och barns behov. Leken kan 

karakteriseras utifrån olika typer, varav de vanligaste är rollek, regellek och 

konstruktionslek. Sensomotorisk lek och rörelselek är andra typer som beskrivs av 

Lillemyr. Winther-Lindqvist (2016) menar att en kategorisering görs för att överblicka, 

men att leken samtidigt rör sig mellan de olika kategorierna. Hon menar på att 

åldersindelningen i lektyperna anges för att visa på ett ungefär när olika lektyper utvecklas, 

men inte i avsikt att värdera barns utvecklingsnivå, utan för att visa på barns allmänna 

utveckling i lek.  

 

Lillemyr (2013) beskriver rollek som mer framträdande i 3-8 års ålder, men med stigande 

ålder utvecklas den till dramalek. I regellek är regler i fokus och förekommer mer i 7-12 

års ålder, men finns även före och efter åldersperioden. Jensen (2013) beskriver att i 

regellekar är reglerna förutbestämda och går inte att ändra på, till exempel i ett spel. 

Lillemyr (2013) skriver att konstruktionslek är typiskt i 3-15 års ålder, att den förändras 

med åldern och innefattar experimenterade och byggande med föremål. Winther-Lindqvist 

(2016) skriver att konstruktionslek bara kan anses som lek när den är inom ramen för en 

fiktiv värld, vilket vanligtvis sker i 3-6 års ålder. Lillemyr (2013) anger att sensomotorisk 

lek är vanligast i yngre barns lek. Den framträder genom upprepade handlingar, eftersom 

barnen tycker om funktionen. Rörelselek och vild lek sker mestadels i 6-15 års ålder, men 

förekommer också i andra åldrar.  
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Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) anger att leken är central för barns utveckling 

och lärande. I leken ges det lustfyllda lärandet utrymme, samt ger möjlighet att uttrycka 

och bearbeta känslor och erfarenheter. Enligt Lillemyr (2013) är lek och 

aktivitetsmöjligheter centrala i läroplanen, men han konstaterar också att det finns olika 

åsikter om hur leken ska få ta plats i förskolans pedagogiska verksamhet. Winther-

Lindqvist (2016) framhåller att det är betydelsefullt för pedagogen att ha kunskap om vilka 

olika former av lek som förekommer. Det som först kan tolkas som lek av pedagogen, är 

inte alltid lek, utan kan vara väntan, samtal eller barnens iakttagelser.  

 

Knutsdotter Olofsson (1991) påvisar att pedagogen har en betydande roll i att bejaka, 

stimulera och utveckla lekförmågan hos barn. Leken kan dock påverkas negativt om den 

blir avbruten, på grund av tidsbrist, bristande färdigheter eller oro. Tullgren (2004) anger 

att det finns en kvinnokultur i förskolan som påverkar vilka normer som dominerar och 

vilka lekar som därmed blir mer tillåtna och uppskattade av pedagoger. Hangaard 

Rasmussen (1993) menar att det finns uppfattningar om att lekar kan vara bra och dåliga, 

han klassificerar dem som ordning och kaos. Lugna och ordningsamma lekar föredras, 

medan kaotiska lekar kan anses störa ordningen och gå emot rådande normer. Han anser 

att ordningsamma och kaotiska lekar samverkar och inte är några motpoler utan kan ses 

som höjdpunkter. Den ordnade leken förstärker koncentration och sammanhang och 

kaotiska lekar är kroppsliga och sinnliga.  

3.3 Pedagogers deltagande i lek 

 

Eli Åm (1993) var en av de första som skrev om vuxnas deltagande i leken, även om frågan 

har lyfts tidigare. Hon menar att deltagande vuxna och respekt för barns egen lek kan 

kombineras. Vuxna har inflytande på barns lek och därför behöver pedagogen vara 

medveten om hur man förhåller sig till och deltar i leken. Einarsdóttir (1998) undersöker 

pedagogens deltagande och inställning till deltagande i barns dramatiska lekar. Hon skriver 

att pedagogens deltagande i leken varierar mellan olika länder, beroende på normer och 

förutsättningar i miljön. Lokalens utformning och möjlighet till överblick påverkar 

pedagogens deltagande i leken, så gör även dennes förhållningssätt och inställning. 

Möjliga förklaringar, enligt Einarsdóttir, är de olika ideologier som genomsyrar 

läroplanen, vilket i sin tur påverkar pedagogens roll och deltagande i lek.  
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Enligt Tsai (2015) deltar och ingriper pedagogen oftast i leken vid osämja, 

undervisningstillfällen, när regler bryts eller för att få bättre förståelse för barnen. Hur och 

varför pedagogen deltar i leken påverkar barnet och hur leken utvecklas, och beroende på 

situation erfordras att pedagogen gör olika didaktiska val. Tullgren (2004) beskriver att då 

leken frångår verksamhetens ramar, uppstår ett behov av att styra hos pedagogerna. Det 

fria barnet och reglering av verksamheten utgör en paradox som gör pedagogerna osäkra 

på hur de ska delta. Ett sätt att hantera denna paradox blir att delta i leken och ha en 

övervakande roll i förhållande till barnen. Det är en osynlig och välvillig övervakning som 

sker, så som observation, kontroll och korrigering, men som bara synliggörs när behovet 

uppstår. Tullgren menar vidare att pedagogen styrs av normer om vad som är passande 

lekar, där önskvärda lekar belönas och icke önskvärda lekar bestraffas i avsikt att reglera 

leken. På så sätt förstärks normer och önskvärt beteende uppmuntras med inneslutande 

tekniker, och icke önskvärda beteenden bestraffas med uteslutande tekniker. Knutsdotter 

Olofsson (1991) påvisar hur pedagogen antingen blir passiv eller styrande, och att det är 

svårt att hitta ett mellanting och en balans som gynnar barnet i alla situationer. 

 

Hangaard Rasmussen (2016) anser att vuxna inte kan leka som barn, eftersom om vuxna 

leker på barns nivå är det löjligt och konstigt. Däremot att delta i barnens lek på lekens 

villkor handlar om att som pedagog delta utifrån egna intressen och färdigheter, till 

exempel genom att berätta historier och använda sig av humor för att närma sig barnen. 

Vuxna ska enligt Weldemariam (2014) förvalta sin pedagogiska roll på ett sätt som inte 

avbryter lek eller hämmar dess utveckling, således måste lekens sköra natur hanteras 

varsamt och med respekt. Pedagogen har en oundviklig och betydelsefull roll, och ska delta 

i leken när ett behov uppstår hos barnen, men också kunna ta ett steg tillbaka när barnen är 

inne i lek/lärprocesser som inte nödvändigtvis gynnas av vuxna.  

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1991) bjuder de vuxna tidigt in barnen i lekens värld, genom 

att signalera lekregler och leksignaler. Dessutom introducerar vuxna olika lekar som 

innefattar turtagning, ömsesidighet och samförstånd. Den vuxnes roll är dock mer 

framträdande i tidig ålder för att stimulera en mer avancerad lek, genom att pedagogen 

deltar och legitimerar leken kan barnen utveckla sin egen lekförmåga och tro på sig själva. 

Därefter blir kamrater viktigare allt eftersom deras lekkompetens ökar och de leker mer 

självständigt. Knutsdotter Olofsson (1991) anser att om leken ska få ta plats och främjas 
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behöver pedagogerna förstå dess komplexa natur. Det innebär att de ska befinna sig i den 

och ge sig hän i leken. Pedagogens deltagande i leken, enligt Knutsdotter Olofsson, utgår 

från leken och handlar om att stödja, utveckla och ge leken glöd i den riktning som barnen 

vill att den tar. När barnen har ett flyt i leken kan pedagogen avvakta, men samtidigt vara 

tillgänglig för att rycka in när behov uppstår. Hon menar att i leken finns ett naturligt 

lärande och att vuxnas syfte inte ska styra leken, men att leken samtidigt utvecklas med 

hjälp av en mer kunnig kamrat eller pedagog. Lindqvist (1996) och Knutsdotter Olofsson 

(1991) värnar båda om leken, men Lindqvist har med hjälp av lekvärldar påvisat en glädje 

i att dela leken och att vuxna och barn hittar lekens egenvärde tillsammans. Då pedagogen 

hänger sig i leken till exempel genom att gå in i roll och upplever den som meningsfull, 

träder pedagogen fram för barnen och blir någon för dem. När pedagogen deltar på lekens 

villkor blir det också mer sannolikt att de ges tillträde av barnen. 

 

Weldemariam (2014) beskriver vuxnas olika roller i barns lek. Två kategorier av roller har 

identifierats; den underlättande och den oklara. I den underlättande kategorin ingår rollerna 

onlooker, stage manager, co-player, och play leader.  

 I rollen som onlooker är den vuxne nära leken och ger signaler av godkännande, 

men är inte involverad i leken 

 Som stage manager intar den vuxne rollen av att hjälpa och besvara barnens frågor 

under lekprocessen 

 Co-playern har en mindre och passiv roll i barnens lek, då den vuxne låter barnen 

kontrollera leken  

 I rollen som play leader berikar och influerar den vuxne barns lek på ett medvetet 

sätt 

I den oklara kategorin ingår rollerna uninvolved, director och redirector (Weldemariam, 

2014). 

 Den vuxne i rollen som uninvolved är okunnig rörande barnens samspel i leken 

 I rollen som director kontrollerar den vuxne leken, och står vid sidan av och 

instruerar barnen  

 I rollen som redirector står den vuxne vid sidan av leken och ställer frågor i syfte 

att undervisa  
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Fleer (2015) har också funnit olika roller som beskriver hur pedagogen positionerar och 

förhåller sig i fantasileken.  

 Pedagogen är nära i barnens lek - stöttar vid behov  

 Pedagogens avsikt är parallell med barnens lekinitiativ - barn och pedagoger har 

olika avsikter med leken, pedagogen har fokus på lärande och deltar ej i leken 

 Pedagogen följer barnens lek - observerar och deltar ej i leken, men ställer frågor  

 Pedagogen är engagerad i en hållbar kollektiv lek med grupper av barn - stöttar 

och samspelar i leken 

 Pedagogen är inne i barnens fantasilek - intar en roll i leken 

De två sista rollerna förekom dock sällan enligt Fleers (2015) studie. 

3.4 Olika miljöers betydelse för leken: inne och ute  

 

Lindqvist (1995) menar att utifrån Vygotskijs teori är kultur och miljö centrala då vi lär 

oss i samspel med varandra och omgivningen. Skollagen (2010:800) och läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016) definierar vad miljön ska innehålla, den ska vara: god, trygg, 

lärorik, utmanande och inspirerande. Lindqvist (1995, 2003) beskriver att pedagoger har 

stor inverkan på hur verksamheten utformas utifrån rådande normer och regler. 

Verksamhetens behov och organisation kan därmed påverka om leken prioriteras. I 

enlighet med Lindqvist beskriver Nordin-Hultman (2004) att det är verksamhetens 

inriktning och personalens förhållningssätt som påverkar tid, rum, föremål och material för 

leken och dess förutsättningar. Nordin-Hultman menar vidare att tiden kan ses som en 

miljöfaktor, på grund av att verksamhetens struktur innebär rumsliga förflyttningar vid 

exempelvis rutinsituationer. Detta påverkar vilka material barnen har tillgång till och vilka 

möjligheter till lek som erbjuds. 

 

Hangaard Rasmussen (2016) har sett att leken framträder och får olika förutsättningar 

inomhus och utomhus. Inomhus blir det tydligt att det finns mer planerade aktiviteter och 

rutiner som avbryter och hämmar leken, medan utomhus är leken mer fri och tillgänglig 

eftersom pedagogen inte är lika styrande. Knutsdotter Olofsson (1991) betonar att uteleken 

erbjuder och stimulerar mer låtsaslek, då naturen bidrar med mycket material som 

stimulerar fantasin. Pedagogerna kan tillföra material från innemiljön till utemiljön vilka 

berikar leken beroende på årstider. Storli och Hansen Sandseters (2015) studie visar på att 
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kaotiska och vilda lekar är mer tillåtna av pedagogerna utomhus än inomhus. Barnen har 

en uppfattning om vilka lekar som är passande beroende på miljö, och det erbjuds fler 

möjligheter för fri lek i utomhusmiljön. Tullgren (2004) beskriver att barnen söker frirum 

från reglering av leken genom att söka sig till utrymmen som är undanskymda och där 

pedagogen inte är lika närvarande. Pedagogen tilldelar också barnen frirum där de erbjuds 

mer avskildhet och andra sorters lekar och normer, så som ett avskilt rum eller utegården.  

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1991) kan pedagogens deltagande te sig olika beroende på 

miljö och situation. Pedagogen beskrivs som mer återhållsam i skapande verksamhet 

eftersom det gamla förhållningsättet krockar med det nya. I det gamla förhållningsättet 

förevisade pedagogen vid exempelvis påsk- och julpyssel, medan i det nya 

förhållningsättet skapade barnen fritt och skulle använda sin egen fantasi. Det påverkade 

således rådande förhållningsätt i arbetslaget och vad som ansågs vara tillåtet i pedagogens 

agerande. Knutsdotter Olofsson anser att för att barnen inte ska lämnas utan vuxna 

förebilder är det möjligt att skapa en balans mellan dessa två förhållningssätt. I utemiljön 

däremot fanns inte samma hämningar hos pedagogerna, vilka deltog aktivt och skapade 

tillsammans med barnen.  

3.5 Teoretiska utgångspunkter för studien 

 

Studien utgår från Yrjö Engeströms (2008) verksamhetsteori och modell av 

verksamhetssystem som minsta analysenhet av mänsklig verksamhet. Sociokulturellt 

perspektiv utgör grunden för studien då Engeströms verksamhetsteori tar avstamp i 

Vygotskijs teori och det sociokulturella perspektivet. 

3.5.1 Verksamhetsteori 

 

I ett sociokulturellt perspektiv lär och utvecklas människan i samspel med andra, vilket vi 

finner förenligt och användbart för vår studie. Vygotskijs arbete utgör grunden för det 

sociokulturella perspektivet, då hans huvudfokus var utveckling, lärande och språk. Han 

skapade en triangelmodell innefattande stimuli, medierande redskap och respons (Säljö, 

2014). Enligt Vygotskij existerar människan och interagerar med sin omgivning med hjälp 

av kulturellt medierande redskap, med andra ord sker alltid kommunikation via artefakter 

så som tecken, symboler eller språk (Knutagård, 2003).  
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Huvudpersonerna i utvecklingen av verksamhetsteorin var Lev S. Vygotskij, Alexander R. 

Luria och Aleksej N. Leontiev (Knutagård, 2003). Verksamhetsteorin framskred enligt 

Knutagård i tre steg. Grunden lades av Vygotskij med hjälp av hans triangelmodell av 

förmedlad handling. Leontiev utvecklade sedan teorin och utarbetade begreppet 

verksamhetsteori genom att tillföra arbetsdelning, och klargjorde på så sätt komplexiteten 

mellan individen och dess omgivning. Engeström tillförde begreppen (även benämnda som 

noder) regler, gemenskap och arbetsfördelning till triangelmodellen, och skapade på så sätt 

en egen modell och system.  

 

 

 

 

Figur 1. Engeströms modell av ett verksamhetssystem (Alnervik, 2012).  

 

Den övre delen av triangeln består av begreppen; subjekt, objekt och medierande artefakt. 

Subjekt syftar på person eller grupp i verksamheten som analysen utgår från, objekt avser 

föremålet som verksamheten riktas mot och medierande artefakter kan vara kultur så väl 

som föremål (Knutagård, 2003). Engeströms (2008) modell är ett sätt att få syn på de 

förändringar som sker i verksamheten. De tre nedre begreppen, det vill säga regler, 
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gemenskap och arbetsfördelning är de minst uppenbara medierande ”artefakterna”. Alla 

begrepp är dock beroende och påverkas av varandra inom systemet. Regler innefattar 

uttalade och icke uttalade normer, värderingar och styrning som påverkar verksamheten. 

Gemenskap är personer och grupper som är betydelsefulla aktörer i den verksamhet som 

analyseras. Arbetsfördelning innebär arbetstagarnas positioner och arbetsuppgifter, samt 

vilka rutiner som finns inom systemet.  

 

Systemet kan förändras genom yttre och inre påverkan, så kallade motsättningar, vilka 

innehåller potential för utveckling av verksamheten (Engeström, 2008). Det finns således 

kultur och normer både i och utanför systemet. I förskolans verksamhet i form av rådande 

arbetskultur och dess normer, men också i den nuvarande kultur/norm som verkar i 

samhället i stort. Ett exempel på detta är läroplanen som finns och används i förskolan, 

men också förändras i takt med rådande kultur och normer i samhället (Engström, 2008; 

Knutagård, 2003). 

4. Metod  

I vår text används ordet pedagog, som omfattar förskollärare, barnskötare och övrig 

personal som arbetar i barngrupp. Miljön som beskrivs nedan innefattar både förskolans 

lokaler och gård. I texten använder vi oss av ordet begrepp istället för noder i 

verksamhetssystemet, då vi finner det mer beskrivande och lättillgängligt.  

4.1 Metodval 

 

I enlighet med syftet ansåg vi det lämpligt att använda oss av kvalitativa metoder som 

möjliggör för forskaren att komma nära det som ska studeras. Kvalitativa metoder handlar 

inte om att mäta utan synliggöra hur, när och var det man avser studera förekommer (Ahrne 

& Svensson, 2011). Utifrån en etnografisk ansats har vi genomfört observationer och på 

grund av tidsbegränsning gjordes en minietnografisk studie. En etnografisk studie innebär 

enligt Roos (2014) att bli en del av verksamheten och det som ska observeras under en 

längre tid, samt att använda sig av flera metoder. Utifrån ett etnografiskt synsätt görs det 

alltid egna tolkningar som grundar sig på den egna förståelsen, och därför blir det också 

naturligt att vara en deltagande observatör (Roos, 2014). Deltagande observatör innebär att 

bli en del av verksamheten och genom att skapa tillit och förtroende kan man närma sig 

det som ska studeras och tillför på så sätt ett djup till insamlad data (Lalander, 2011). Vi 
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har använt oss av komprimerad och selektiv återkommande form, då dessa former kan 

göras under kortare tidsspann. I komprimerad form studeras och beskrivs miljön ur olika 

perspektiv och olika metoder används. Selektiv återkommande form innebär att man 

studerar ett specifikt fenomen ett flertal gånger med flera metoder. Hur selektiv respektive 

komprimerad form tog sig uttryck berättar vi nedan.  

4.2 Urval 

 

I enlighet med Christoffersen och Johannessen (2015) innebär urval vilket tillvägagångsätt 

som används för att välja deltagare, platser och sammanhang för studien. Vi ansåg att vi 

inte behövde någon specifik inriktning på de förskolor vi samlat data ifrån. Urvalet gjordes 

därför utifrån ett sannolikhetsurval, vilket Christoffersen och Johannessen (2015) 

beskriver som ett slumpmässigt urval. Däremot använde vi oss av förskolor som är kända 

för oss sedan innan. Det gjorde det enklare att vara en deltagande observatör, då det redan 

fanns en etablerad kontakt med förskolechef och en av avdelningarna sedan tidigare. 

Förskolorna som ingår i studien tillhör samma förskoleområde. Både personal och barn är 

delaktiga i studien, men det är pedagogens deltagande som är i fokus. Då vi fann det 

intressant att observera pedagogens deltagande i den äldre åldersgruppen, har vi valt att 

använda oss av barngrupper i åldern 3-5 år. Detta val gjordes då vi tror att pedagogen själv 

väljer och varierar sitt deltagande i högre grad med barns stigande ålder, då yngre barn 

erfordrar mer tillsyn. Under observationstillfällena har vi fokuserat på pedagogens 

deltagande i den ”fria” leken både i förskolans lokaler och ute på gården, i enlighet med 

selektiv återkommande form.  

4.3 Genomförande    

 

Den minietnografiska studien ägde rum på två förskolor i inom- och utomhusmiljön på två 

avdelningar med barn på 3-5 år. Den ena förskolan är ett storarbetslag och den andra är två 

avdelningar som samarbetar med varandra. Under observationsperioden inföll påsklov, 

vilket medförde att det var färre barn än normalt, dock var det fulltalig personalstyrka. 

Pedagogantalet var sammanlagt på båda förskolorna 15 och barnantalet 45. Vi besökte 

respektive förskolor två halvdagar vardera.  

 

Datainsamling har genomförts i enlighet med komprimerad form och selektiv 

återkommande form, det vill säga med ett flertal metoder, så som kartläggning genom att 
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skissa upp och fotografera miljön, fältanteckningar av observationer och samtal med 

pedagoger. I avsikt att skapa en helhetsbild och bygga förtroende försökte vi bli en del av 

sammanhanget och gemenskapen. Fotografering av inomhus- och utomhusmiljön skedde 

när tillfälle gavs och när barnen inte vistades i miljön. Samtalen ägde rum fortlöpande vid 

lämpliga tillfällen och då pedagogerna var tillgängliga och öppna för dialog. Syftet och 

avsikten med studien diskuterades frekvent med pedagogerna under studiens gång för att 

få tillgång till fältet och skapa trygghet i situationen och studien.  

 

När vi förde fältanteckningarna fördelade vi periodvis ut oss för att överblicka och 

emellanåt observerade vi samma situation för att få flera perspektiv på samma fenomen. 

Fältanteckningarna utfördes utifrån spaltdokumentation (se bilaga 1) och pågick under 

cirka tjugo minuter (Skolverket, 2015). I enlighet med Lalander (2011) kan det vara svårt 

att rikta blicken vid observationer, därför blev de strukturerade fältanteckningarna centrala 

för att få syn på pedagogens deltagande. Under arbetets gång har loggbok förts i syfte att 

dokumentera och reflektera fortlöpande. Efter varje observationstillfälle har 

ljudupptagning av reflektioner och metoddiskussion genomförts för att inte förlora viktig 

data. 

4.4 Etiska ställningstaganden 

 

Forskning är välbehövlig för att utveckla ny kunskap och ska bedrivas med hög kvalitet 

utifrån etiska aspekter. Forskare behöver förhålla sig till forskningskravet och 

individkravet och hitta en balans däremellan för att kunna bedriva forskning som samtidigt 

värnar om dess deltagare. Som forskare har vi skyldighet att informera så att deltagares 

rättigheter blir tydliga (Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till etiska aspekter har 

tillvägagångssättet noga övervägts, samt hur studien presenterats och genomförts 

(Svensson & Ahrne, 2011). De forskningsetiska principer som har beaktats vid vår studie 

är de fyra huvudkraven: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav i enlighet med Vetenskapsrådet (2002).  

 

I överrensstämmelse med informationskrav och samtyckeskrav skickades inledningsvis ett 

informationsbrev om studiens syfte, datainsamlingsmetod och genomförande till 

förskolechefen för samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Förskolechefen valde ut två 

förskolor och kontaktpersoner som vi sedan tog vidare kontakt med. Därefter delgavs och 
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tillfrågades pedagoger och föräldrar om samtycke till att delta i studien (se bilaga 2 och 3). 

Ett allmänt informationsblad angående studiens syfte och med våra kontaktuppgifter sattes 

upp i respektive tambur utöver informationen på samtyckesintygen. Innan 

observationstillfällena sammanställdes samtyckesintygen för att säkerställa deltagarnas 

medgivande. Med hänsyn till konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

2002) har insamlad data enbart använts för studien och samtliga deltagare har 

avidentifierats, all data har förvarats säkert och raderas då studien är färdig.  

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

I ett försök att öka tillförlitligheten använde vi oss av dessa fyra begrepp: urval, 

triangulering, respondentvalidering och transparens (Svensson & Ahrne, 2011). Dessa har 

använts som verktyg under studiens gång och hjälpt oss göra medvetna val. Urval beskrivs 

under egen rubrik ovan.  

 

Svensson och Ahrne (2011) menar att triangulering innebär att använda sig av flera 

metoder, data, teorier eller forskare för att få syn på fler perspektiv, och på så sätt få en 

sanningsenlig bild av verkligheten. I avsikt att skapa en trovärdig studie har vi använt oss 

av bland annat observation, ljudupptagning, Weldemariams (2014) och Fleers (2015) 

rolltyper, sociokulturellt perspektiv och verksamhetsteori. Svensson och Ahrne (2011) 

skriver att studiens trovärdighet styrks av att flera metoder används och samma resultat 

framträder. Dock är det viktigt att förhålla sig kritisk till triangulering och uppfattningen 

att den skulle ge den enda sanna bilden. Fördelen är att den ger fler perspektiv på ett och 

samma fenomen. Svensson och Ahrne (2011) beskriver vidare att respondentvalidering 

betyder att återkoppla till deltagarna i studien, i syfte att bereda möjlighet att tycka till och 

påverka, och därigenom berika studiens resultat. I enlighet med respondentvalidering har 

vi återkopplat till fältet genom att förskolechef och deltagare i studien har fått ta del av den 

färdiga rapporten innan inlämning. Att finna konsensus, menar Svensson och Ahrne 

(2011), är inte det centrala, utan att deltagarna får möjlighet att bekräfta den bild forskaren 

skapat sig. Transparens innebär genomskinlighet, det vill säga att studien kan kritiseras 

och diskuteras. För ökad trovärdighet och kvalitet är det centralt att synliggöra 

forskningsprocessen för läsaren, detta för att tydliggöra metodval och resonemang hos 

forskaren (Svensson & Ahrne, 2011). Vi har tydligt försökt motivera våra val och visa hur 

vi har tänkt för att läsaren ska förstå vår forskningsprocess.  
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4.6 Analys  

 

Huvudfokus för analysprocessen har varit pedagogers deltagande i barns lek. Vi har utgått 

ifrån Rennstam och Wästerfors (2011) sätt att strukturera analysarbetet vilket innefattar 

sortera, reducera och argumentera. I analysen har vi även utgått ifrån Engeströms (2008) 

modell av verksamhetssystem. Sortering har skett genom att leta efter teman och mönster 

utifrån verksamhetsmodellen. Därefter har vi riktat blicken för att reducera och slutligen 

argumentera för resultatet. Ett ytterligare analysredskap har varit Weldemariams (2014) 

och Fleers (2015) beskrivningar av pedagogers olika roller i leken, vilka vi med hjälp har 

identifierat olika deltaganden och roller i studien.  

 

Analysprocessen har skett fortlöpande under datainsamlingen och på så sätt har överblick 

och ordning skapats redan från början. Då vi använde oss av Engeströms modell (2008) 

för att skapa två verksamhetssystem för inomhus- respektive utomhusmiljön blev 

riktningen för analysen tydligare. Genom att vi använde verksamhetsteori som 

analysverktyg fick Engeströms övre begrepp i triangeln, det vill säga subjekt, objekt och 

medierande artefakter en ny innebörd för oss, och benämns i studien som pedagog 

(subjekt), lek (objekt) och inne-/utemiljö (medierande artefakt). De nedre begreppen 

regler, gemenskap och arbetsfördelning i triangeln förändrades dock inte, då de var 

applicerbara i vår studie. Inledningsvis skrev vi ner modellens begrepp för att kunna sortera 

data under respektive kategori när vi gick igenom fältanteckningar och ljudupptagningar. 

Data sorterades och reducerades vidare genom att vi under respektive kategori skapade 

underkategorier (exempelvis: natur, yta byggnation, föremål) vilka färgkodades. Med hjälp 

av färgkodningen gjordes jämförelser inom respektive kategori för att se likheter och 

skillnader inne och ute. Utifrån kategoriernas likheter och skillnader gjordes en 

sammanställning för att få tag i kärnan i pedagogers deltagande i leken i inne- och 

utemiljön. På så sätt synliggjordes det mest centrala i de två olika verksamhetssystemen 

inne respektive ute. Enligt Rennstam och Wästerfors (2011) skapas en överblick genom att 

sortera och genom att reducera kan relevant data för studien belysas. För att inte förbise 

viktig information och detaljer, har insamlad data bearbetats flera gånger och fått vila 

mellan analystillfällena. Utifrån analysen har vi formulerat rubriker som vi kommer 

beskriva och argumentera för i resultat- och diskussionsavsnitten. 
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5. Resultat 

Utifrån verksamhetssystemets begrepp kommer vi presentera en sammanfattning av 

mönster som har framträtt inne respektive ute. Därefter beskrivs skillnader och likheter i 

inne- och utemiljön, för att tydliggöra om pedagogers deltagande i barns lek varierar 

beroende på miljö. Följande rubriker kommer presenteras i resultatavsnittet; 

inomhusmiljön, utomhusmiljön, skillnader, likheter och sammanfattning. 

 

I resultatet försöker vi besvara frågeställningarna;  

- Hur ser pedagogers deltagande i leken ut inne i förskolans lokaler respektive ute på 

förskolans gård?  

- Vilka skillnader och likheter kan iakttas och hur kan dessa förstås?  

Helheten som framträdde utifrån verksamhetsanalysen, var som de beskrivits tidigare av 

Engeström (2008); uppenbara och dolda. De övre begreppen i Engeströms 

verksamhetssystem: subjekt, objekt respektive medierande redskap, för oss benämnda 

pedagog, lek respektive inne-/utemiljön, framstod som uppenbara och påtagliga. De nedre 

begreppen regler, gemenskap och arbetsfördelning var däremot svårare att urskilja och få 

grepp om. Trots att de var outtalade verkade de, och skapade villkor och förutsättningar 

för hur de övre begreppen tog sig uttryck och vilken betydelse de gavs i verksamheten. 

Därför kommer vi försöka synliggöra de nedre begreppen regler, gemenskap och 

arbetsfördelning.  

5.1 Inomhusmiljön 

 

Ytorna på förskolorna var uppdelade i vanliga rum med dörr, men även som rum i rummen. 

Rummen var uppdelade och utrustade utifrån verksamhetens behov, i form av matsalsdel, 

köksdel, skrivbord, toalett och tambur. Barnens intressen hade också inverkan på 

lokalernas utformning, så som musik, konstruktion, rörelse och estetik. Det fanns många 

sittytor, som mattor, soffor, bord och stolar, vilka var naturliga samlingspunkter som inbjöd 

till finmotoriska lekar och aktiviteter. En del av artefakterna och miljöerna var anpassade 

för barn, så som docksäng, små bord och stolar, lekbåt/-bil och små skrymslen, vilka inte 

gav pedagogen fysisk plats och utrymme i de lekar som förekom där. Det fanns ett varierat 

material och leksaker som både var tillgängligt och otillgängligt för barnen, varav mycket 

var färdigt material. Leksaker och artefakter hade en bestämd plats och skulle återställas 
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när barnen som hade ”stökat” ner bytte lek eller miljö, därav var ”städregeln” och dess 

struktur påtaglig och gavs stort utrymme inomhus. 

 

När pedagogerna såg barn som verkade sysslolösa fungerade pedagogen som en 

igångsättare. Detta gjordes bland annat genom att de tillförde material och leksaker till 

leken, eller bjöd in barnen med hjälp av kroppsspråk eller verbala uppmaningar till 

befintlig lek. Det kan relateras till Weldemariams (2014) directorroll där pedagogen 

kontrollerar och instruerar i leken. Det tycktes råda en norm av att barn och pedagoger 

skulle vara igång och ha något för händerna när de var inomhus, för annars blev ordningen 

störd. Exempel på detta såg vi när ett barn ålade runt på golvet, eller då ett annat barn bara 

satt på en stol, varpå pedagoger uppmanade till att göra något eller gav förslag på aktivitet.  

 

Humor genomsyrade pedagogers bemötande av barnen i leken, då det skojades och 

busades. De lekar som var mest frekventa när pedagoger deltog i leken var regellekar och 

konstruktionslekar, exempelvis skapande, bygg med klotsar och lego samt spelande av 

sällskapspel, i enlighet med Lillemyrs (2013) lektyper. När pedagoger deltog i leken var 

de oftast på barnens nivå, det vill säga hukandes eller sittandes. Pedagogerna fördelade sig 

i lokalerna och förhöll sig oftast fysiskt nära leken, i enlighet med Weldemariams (2014) 

roll som onlooker, det vill säga uttryckte leksignaler och godkännande av leken. Pedagoger 

förekom också i rollen som Weldemariams redirectorroll, det vill säga ställde frågor i 

undervisningssyfte och stod vid sidan av leken. Ett exempel på detta var när två barn 

kastade en stor tärning på en upptejpad spelplan på golvet, varvid två pedagoger växelvis 

ställde matematiska frågor och försökte få barnen att reflektera över vad de gjorde. Fleers 

(2015) roll pedagogens avsikt är parallell med barnens lekinitiativ, beskriver också denna 

företeelse som att pedagoger och barn har olika mål med leken. I dessa roller bjöd 

pedagogen frekvent in sig i barnens lek och stannade i leken en längre tid, men utan avsikt 

att leka. Det blev påtagligt att pedagogen hade ett tydligt syfte med att delta i leken, där 

tänkbara verksamhets- eller läroplansmål framträdde.  

 

Respektive pedagog åtog sig aktivt roller eller arbetsuppgifter, alternativt tilldelades av 

arbetsgruppen utifrån verksamheten. Fördelningen utgick från vad som skulle göras samt 

respektive pedagogs kunskaper och intressen. Det fanns, med andra ord, tydliga och 

uttalade roller i arbetsfördelningen. Inomhus framträdde schema och rutiner som ramen 

för vad som skulle hinnas med, och fungerade på så sätt som outtalade regler som skulle 
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följas. Det blev tydligt att verksamhetsorganisatoriska aspekter och göromål skulle 

prioriteras och gavs stort utrymme. Under observationerna kunde exempel på detta 

observeras då pedagogerna fördelade sig och utförde en mängd olika arbetsuppgifter, 

exempelvis organiserande och planerande av dagens innehåll. Pedagogers deltagande i 

leken var inte schemalagd, däremot var de automatisk nära eller deltog i leken då de inte 

hade någon annan arbetsuppgift. Emellanåt förekom korta samtal mellan pedagogerna i 

mindre grupper. 

 

Vi observerade situationer som på olika sätt påverkade barnens lek och pedagogens 

deltagande. Vid samtal med pedagogerna påtalade de att de måste gå nära för att se till 

stängda utrymmen, vilket möjligen medförde att barnen la märke till pedagogens närvaro 

och att leken stördes eller avbröts. Vi noterade också att pedagogerna tillrättavisade vid 

städsituationer, avbröt leken vid regelbrott, dämpade och tystade när ljudnivån blev för 

hög och förevisade vid lärandetillfällen. Det förekom lekgrupper och av pedagogerna 

styrda lekaktiviteter, vilka syftade till att barnen skulle få ta del av olika 

gruppkonstellationer samt stanna kvar i en och samma lek under en längre tid.  

 

I samtal med pedagogerna uttrycktes olika tankar rörande deltagande i leken. Enligt en 

pedagog var det ”lättare att delta i rollek när man blev tilldelad en roll”, medan en annan 

sa att det kändes ”konstlat att gå ner och leka på barnens nivå”. En tredje pedagog ansåg 

vidare att det blev ”larvigt att leka som ett barn”, och en fjärde pedagog uttryckte en 

osäkerhet och sa ”det är en svår balansgång att avgöra om och hur man ska delta, då man 

samtidigt vill att barnen ska bli självständiga”.  

5.2 Utomhusmiljön 

 

Förskolornas respektive gård hade stora och varierade ytor med mycket naturmaterial, så 

som kuperad terräng, buskage, träd, asfalt, gräs, sten och sand. Det fanns mycket ofärdigt 

material, då miljön var rik på naturmaterial som var en stor del av barnens lek. Utomhus 

fanns det sålunda färre artefakter, vilket gav intrycket av rena ytor fria från distraktioner. I 

låsta utrymmen fanns det leksaker i form av spadar, hinkar, bollar och liknande, i ett mindre 

antal. Fast monterat och ständigt tillgängliga på gården fanns sandlådor, rutschkanor, 

fotbollsmål, gunghästar, gungor, bilar, lekhus och lekstuga. Pedagogerna kunde också i 
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större utsträckning få fysisk plats och delta i de lekar som miljön erbjöd, då leksaker och 

ytor var stora och rymliga.  

 

Det fanns avgränsningar i miljön som skapade osynliga rum, i form av staket runt gungor, 

ram runt sandlådor, linjer i asfalt för cykeltrafik samt förrådsförvaring. Artefakternas 

placering, vilka angav regler och normer för leken, utgjorde också ”osynliga” rum. Det 

framträdde regler så som ”klättra inte upp på taket” eller ”cykla får man bara göra innanför 

linjen”, i syfte att upprätthålla säkerheten. De behövde dock inte påtalas ofta då barnen 

själva var medvetna om vad det var för regler som gällde ute. I barnens lek rörde sig 

naturmaterial och leksaker relativt fritt över hela gården. Städningen utfördes gemensamt 

av alla, oavsett vem som hade ”stökat” ner, och i regel bara vid ett tillfälle när man skulle 

gå in eller byta aktivitet. Ute begränsades inte barn och pedagoger av struktur och rutiner 

utan kunde agera mer fritt.  

 

Det fanns ett fåtal bänkar och bord, men inga anordnade och uttalade samlingsplatser för 

varken barn eller vuxna, däremot stod pedagogerna ofta upp och samtalade med varandra 

i grupp. Pedagogerna stod oftast upp då de samtalade med barnen, istället för att placera 

sig i jämnhöjd. Det framträdde en humoristisk dialog mellan vuxna och barn, då det fanns 

en glädje och skojfriskhet i pedagogens deltagande i leken. 

 

Det lektes många grovmotoriska och fysiska lekar, där barnen ofta bjöd in pedagogerna. I 

enlighet med Lillemyrs (2013) lektyper förekom oftast rollek och rörelselek när pedagogen 

deltog, pedagogerna intog då Weldemariams (2014) roller redirector och co-player. 

Rollerna kunde urskiljas när vi observerade en leksituation där några barn stod vid en bänk 

längs en förrådsvägg och bakade med formar och spadar i sandlådan. Då närmade sig en 

pedagog, i vad vi tolkar som rollen redirector, och började ställa frågor kring vad de gjorde, 

och uppmanade barnen att sätta på ugnen för annars skulle inte kakorna gräddas. Barnen 

besvarade pedagogens frågor och uppmaning, men verkade inte uppfatta pedagogen som 

en del av leken. Pedagogerna fördelade sig över gården och intog mestadels en 

observerande och avvaktande roll motsvarande co-player, men också Weldemariams stage 

managerroll och erbjöd hjälp och stöd när barnen hade frågor. 

 

En pedagog uttryckte att denne ibland intog en mer avvaktande roll eftersom barnen kunde 

ha ett behov av att leka själva utan vuxnas inblandning. En sådan situation observerades 
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av oss då pedagogen på avstånd observerade två av barnen i den kuperade terrängen när 

de lekte. Pedagogen förklarade att de öppna ytorna möjliggjorde en bra överblick, samt 

medförde att denne inte alltid behövde delta om det inte uppstod en konflikt eller 

utanförskap i barnens lek. Denna situation har vi betraktat utifrån Fleers (2015) roller 

pedagogen är nära i barnens lek, men stöttar bara vid behov, samt pedagogen följer 

barnens lek och då observerar.  

 

Ett flertal pedagoger påtalade att de upplevde att det var svårt att delta i leken på lekens 

villkor, och ansåg att de inte kunde ersätta eller vara som ett barn i leken. I samtal med 

pedagogerna skapades bilden av att det fanns outtalade roller ute och att pedagogerna 

kunde känna in vilken roll de borde ta, vilket kan relateras till det faktum att det inte fanns 

tydliga rutiner och arbetsfördelning. Arbetsfördelningen var mindre strukturerad då 

arbetsuppgifterna var färre och rutiner och schema var mindre påtagliga, vilket i sin tur 

erbjöd en större frihet. Arbetsprestationerna syntes och mättes inte på samma sätt, möjligen 

på grund av avsaknaden av fysiska artefakter och rum som uppmanade till vissa 

arbetsuppgifter och färdigheter. Det kan därför antas att det fanns en mer framträdande 

känsla av avslappning och frihet. Pedagoger framträdde inte lika aktivt och deltagande i 

barnens lek, då barnen ”leker så bra själva” eller att pedagogen inte vill ”störa”. Då 

pedagoger deltog ute var det i mer fysiska lekar, och pedagogen tycktes leka mer på lekens 

villkor då pedagogen var mindre styrande och undervisande. 

5.3 Skillnader  

 

Utomhusmiljöns stora och avskalade ytor skapade fritt utrymme för både barn och 

pedagoger att röra sig på, samt möjliggjorde för pedagogerna att kunna överblicka stora 

delar av gården. Man kan anta att gården ingav en känsla av frihet för barn och pedagoger, 

då det inte fanns lika många måsten och avbrott som inne. Materialet skiljde sig åt inne 

och ute; inne fanns det god tillgång på smått material, så som byggklossar, lego och 

skapande material. Detta inbjöd till konstruktionslek, samt regellekar i form av 

sällskapsspel, i enlighet med Lillemyrs (2013) lektyper. Inomhus blev det tydligt att 

rummen var uppdelade då leksaker inte fick röra sig fritt mellan rummen, vilket kan 

begränsa leken och fantasin. I relation till Lillemyrs lektyper finner vi att utomhusmiljöns 

stora material, exempelvis gungor, bilar, rutschkanor erbjöd rörelselekar och vild lek och 

öppnade upp för rollek och drama.  
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Pedagogerna hade olika roller både inne och ute, men rollerna var mer uttalade inne. 

Pedagogernas deltagande i leken och vilken roll de tog/fick påverkades av olika normer 

som fanns på förskolorna, i arbetslaget, men också i yrkesrollen.  De normer som var 

tydliga inne när pedagogerna deltog i leken var att lärande var i fokus, samt att barnen 

skulle sysselsättas och stillsamma lekar uppmuntras. Ute däremot uppmuntrades barnen att 

röra sig över hela gården och att fritt välja lekar, högljudda och stökiga lekar var tillåtna 

och pedagoger förhöll sig mer avvaktande till barnens lek. Arbetsfördelning och 

arbetsuppgifter var tydliga inne, men mindre påtagliga ute. Ute på gården fanns det heller 

ingen bestämd plats, likt ett skrivbord som fanns inomhus. Därav kunde vi inte se några 

verksamhetsorganiserande arbetsuppgifter ute som påkallade pedagogens uppmärksamhet. 

Ute uppstod inte lika många rutinsituationer och aktiviteter som inne, där leken inte avbröts 

mer än när det var dags för frukt eller att gå in. Inne däremot avbröts leken i högre grad av 

rutinsituationer, så som måltider, samling och städning.  

 

Pedagogerna kunde överblicka gården och kunde därför avgöra vad som hände en bit ifrån, 

jämfört med inne där de var tvungna att gå nära och ibland även öppna dörren för att se. 

Inne förevisade, tillrättavisade, avbröt, dämpade och tystade pedagogen leken vid 

avvikande normer eller regelbrott, vilket inte framträdde lika ofta ute. Tillsägelser 

tillämpades mindre regelbundet ute än inne, eftersom utemiljön hade andra normer; man 

fick göra mer ute och det tilläts spring, skrik och förflyttning av leksaker i miljön. I likhet 

med Tullgrens (2004) beskrivning av frirum bjöd den stora och varierande utomhusmiljön 

in till frirum, pedagogerna gav också mer frirum till barnen då de var försiktiga med att 

avbryta och störa leken ute. Ute ansågs barnen vara sysselsatta och lekte självständigt, 

pedagogerna menade därför att de inte behövde sätta igång leken ute på samma sätt som 

inne.  

 

Ute stod pedagogerna i större utsträckning och pratade med varandra i grupper, medan inne 

förekom samtal också, men i mindre grupper. Pedagogerna fördelade stundom ut sig både 

inne och ute men med olika avsikter och syften. Inne med avsikt att fördela sig jämt i 

lokalerna, vara nära leken eller i undervisningssyfte, medan ute för att observera och ha ett 

övervakande öga. Med andra ord kan man anta att pedagogerna inte såg det som sin uppgift 

att leka med barnen. Ute blev pedagogerna i större grad inbjudna till lek av barnen, så som 

att handla i kiosken och spela fotboll, varpå pedagogerna fysiskt agerade och gjorde det 
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med inlevelse. Inne däremot försökte pedagogerna bjuda in sig själva i leken genom att 

ställa frågor och sätta sig bredvid, i hopp om att bli en del av leken. Dock inte med avsikt 

att leka, utan med pedagogiska syften.  

5.4 Likheter  

 

Både inne och ute kunde man ana rum i rummen; inne blev det synligt genom att 

pedagogerna benämnde olika rum och delar av rummen för rörelserum, konstruktionsdel 

och dylikt. Även om de inte alltid var synliga gjordes tydliga fördelningar genom att 

sandlådor, gungor och cykelvägar var placerade på olika platser i miljön vilket skapade 

rum i rummen. En annan gemensam nämnare var att pedagogerna på ett humoristiskt sätt 

samtalade, lekte och skojade både sinsemellan och med barnen, vilket genomsyrade leken 

både inne och ute. Weldemariams (2014) redirectorroll framträdde både inne och ute, men 

mestadels inomhus genom att pedagogerna ställde frågor, uppmanade och utmanade 

barnen i undervisningssyfte. Många av pedagogerna uttryckte oavsett miljö att det var svårt 

att leka, då det kändes onaturligt att agera och leka som ett barn. Den lekande pedagogen 

som lekte för lekens egenvärde var inte lika framträdande, vilket kan bero på att 

verksamhetsorganisatoriska göromål var i fokus. 

5.5 Sammanfattning 

 

Resultatet visar på att det finns fler skillnader än likheter mellan lek inne respektive ute, 

det framkom också att pedagogen deltog på olika sätt inne respektive ute. Verksamhetens 

ramar föreföll påverka när och på vilka sätt pedagogen deltog, samt pedagogernas 

inställning till att delta i lek. Inne var pedagogen nära leken och bjöd in sig själv och 

lärande och undervisning var i fokus. Ute var pedagogen mer observerande och 

avvaktande, och deltog mer när barnen bjöd in till lek och då i fysiska lekar. Vi såg inte 

mycket av den deltagande pedagogen i leken som deltog för lekens egenvärde, istället 

framträdde bilden av pedagogen som deltog i lärande och undervisningssyfte.  

6. Diskussion  

I diskussionsavsnittet presenteras resultatdiskussion, slutsatser, metoddiskussion samt 

förslag till vidare forskning. 
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Syftet med studien var att bidra till en ökad förståelse om pedagogers förhållningssätt till 

deltagande i barns lek genom att jämföra pedagogers deltagande i leken inomhus 

respektive utomhus. I enlighet med Rennstam och Wästerfors (2011) kommer 

argumentationen föras i dialog med tidigare forskning för att på så sätt komma med ett eget 

bidrag inom forskningsområdet. 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Trots att vi hade en tanke om att miljön ger olika förutsättningar för pedagogers deltagande 

i leken, trodde vi inte att skillnaderna var så stora mellan inne- respektive utemiljön. Den 

största skillnaden som vi tror spelar en avgörande roll är verksamhetens krav och måsten 

som var mer framträdande inne. Engeströms (2008) inre och yttre motsättningar som 

beskrivits i verksamhetssystemet, anser vi framträder som mer och mer avgörande för hur 

vi deltar i barnens lek. När vi har läst och tolkat läroplanen har lärandet och 

undervisningssyftet framträtt och tycks genomsyra och ges en allt större betydelse i 

styrdokumenten för förskolan. Det bekräftas också av Skolinspektionens (2016) 

granskning som betonar pedagogens ansvar att säkerställa barnens utveckling och lärande 

genom undervisning, och att förskolan i nuläget inte brukar leken tillräckligt. I och med att 

pedagogen följer skollagen och läroplanen för förskolan, anger och synliggör 

styrdokumenten också lekens egenvärde. Lek och lärande skrivs fram som en helhet i 

läroplanen, vilket vi uppfattar inte är i avsikt att betona hur värdefull leken är och det 

naturliga lärandet, utan för att pedagoger ska använda sig av leken för att undervisa. Vad 

händer då med leken? Att denna fråga är central framgår i Greves (2013), Hangaard 

Rasmussens (2016), Lindqvists (1996) och Nilsson, Ferholt och Lecusays (publiceras 

2018) resonemang om att leken inte ska brukas i målstyrda processer.  

 

Hur kommer det sig att vi såg så lite av pedagoger som deltog i leken för lekens egenvärde? 

Skolinspektionen (2016) hävdar att leken inte brukas tillräckligt, men håller förskolan på 

att bli så skolifierad att leken riskerar att glömmas bort? Förskolan har inte uppnåendemål, 

men ändock tycks pedagoger vara rädda för att barnen inte får med sig tillräckligt med 

kunskaper in i skolan och framtiden. Tror inte pedagoger att det finns ett naturligt lärande 

i leken utan vuxnas undervisningssyfte? Behöver pedagogen undervisa genom lek för att 

upprätthålla läroplanens strävansmål?  
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Inomhus framgick det att pedagogen mer långvarigt stannade kvar i leken och bjöd in sig 

själv i undervisningssyfte. Pedagogerna frågade många gånger frågor i leken som barnen 

inte alltid besvarade. Det var tydligt att pedagogerna ville tillföra något i leken, samt hade 

en dold avsikt att undervisa. Det kan tolkas som att pedagogerna inte var en del av det som 

hände och på så sätt stod vid sidan av leken i rollen som redirector (Weldemariam, 2014). 

I radioreportaget ”Är leken fri” påpekar Margareta Rönnberg att vuxna många gånger går 

in i leken genom att ställa ”dumma” frågor och inte uppriktigt vill ta reda på hur barnen 

tänker, utan har dolda motiv. Hon menar därför att vuxna inte kan ersätta ett barns äkta och 

raka kommunikation som barn naturligt har sinsemellan (Larsson, 2017).  Men vad hade 

hänt om vi hade lekt tillsammans i en gemensam lekvärld som Lindqvist (1996) 

förespråkar? Kanske hade vi då lärt oss av barnen och på så sätt blivit en del av den 

autentiska leken. 

 

Hangaard Rasmussen (1993) menar att det finns normer och värderingar som säger att 

olika sorters lekar är mer värda än andra, han benämner dem som ordning och kaos. Storli 

och Hansen Sandseters (2015) påpekar att de kaotiska lekarna är mer tillåtna ute, vilket 

också stämmer överens med vad vi observerade i vår studie. Pedagogerna uppmuntrade 

och deltog i lugna lekar inomhus, men när de deltog utomhus var det i mer fysiska och 

kaotiska lekar. Vi tror att det beror på att vissa lekar föredras av pedagoger i olika miljöer, 

vilket styrks av Tullgren (2004) som beskriver hur pedagoger använder sig av inneslutande 

och uteslutande tekniker. Pedagogerna är mer benägna att uppmuntra en lugn miljö 

inomhus genom att starta igång, alternativt delta i att spela spel och konstruera. Utomhus 

tillåts däremot högljudda, fysiska och rörliga lekar, där pedagoger ibland spelar fotboll, 

deltar i rörelselek och vild lek. Det kaotiska är mer tillåtet och regleras inte på samma sätt 

som inomhus. Dessa normer påverkar således vilka lekar som anses bra eller dåliga 

inomhus respektive utomhus, vilket också påverkar hur och när pedagoger deltar i leken.  

 

I enlighet med Lindqvist (1995, 2003) och Nordin-Hultman (2004) iscensätter och skapar 

pedagogerna miljöer inne och ute som inbjuder till viss lek och förstärker de normer och 

värderingar som redan finns. Vi såg att tematiska rum, leksaker och artefakter var 

placerade och tillhörde specifika rum inomhus, vilket påverkade vilka lekar som var 

tillåtna och pedagogens deltagande i leken. Då ramarna för leken är fasta inne, så som att 

leksaker inte får röra sig fritt och städning ska prioriteras, tror vi att kreativiteten och 

fantasin kan hämmas för både barn och pedagoger. Knutsdotter Olofsson (1991) menar att 
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uteleken stimulerar fantasin och låtsasleken, vilket vi också observerade. Det naturliga 

framkommer i utemiljön, där det är färre artefakter och rika och stora ytor. Pedagogers 

kontroll och inflytande över miljön är inte lika framträdande, och frihet råder för barn och 

pedagoger. Pedagogen har en mer observerande och avslappnad roll, där barnen tycks ha 

mer inflytande över leken i och med att det är barnen i högre grad som bjuder in pedagoger 

och ställer frågor. Pedagogens roll som redirector är därför inte så framträdande ute, utan 

rollen som co-player och stage manager har större utrymme. Utomhus tycks pedagogerna 

agera utifrån läroplanens riktlinjer i lägre grad, dock utan att helt släppa dem. Det kan bero 

på att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) anger att förskolan ska erbjuda en 

inspirerande och utmanande miljö, vilket utemiljön tycks uppfylla utan vuxnas inblandning 

i högre grad än innemiljön. Då framträder det en bild av att innemiljön uppfyller vissa 

kriterier, medan utemiljön uppfyller andra. Ute tycks pedagogerna känna in var denne ska 

vara och behövs i och med att rollerna inte är uttalade. De outtalade rollerna kräver därför 

en särskild uppmärksamhet.  

 

Pedagogernas olika tankar om sitt deltagande i leken synliggör osäkerheten som också 

Lindqvist (1995) beskriver. Att delta i leken för lekens skull tycks vara förbehållet barnen, 

då pedagogerna inte kan identifiera sig som den ”barnsligt” lekande pedagogen som inte 

har ett undervisningssyfte. Det kanske kan bero på att vi tycks bli sårbara i vår vuxenroll, 

hur ska vi våga bara leka och lämna ut oss så som barnen gör? Det kan också göra att 

pedagogen tappar kontrollen och då känner sig vilsen i sin yrkesroll och i sitt pedagogiska 

uppdrag.  Pedagogernas åsikter tycks ge svaret att det då finns en risk för att man blir som 

ett barn eller larvig. Det menar Haangard Rasmussen (2016) att vi inte heller ska, då vi inte 

kan leka som ett barn, utan ska utgå från våra egna intressen när vi är en del av leken. 

Pedagoger behöver med andra ord förstå lekens värde och leka för sin egen skull om leken 

ska bli genuin.  

 

Ute fanns det färre krav, vilket kan ha gett mer utrymme för frihet både för pedagoger och 

barn. I enlighet med Tullgrens (2004) benämning frirum söks den aktivt av barn och ges 

av pedagoger, vilket var en företeelse vi observerade ute. Emellertid kunde vi också 

observera att pedagogerna tycktes söka och ta ett annat slags frirum, således fanns detta 

för både barn och vuxna fast på olika sätt. Barn genom att leka fritt från vuxnas inblandning 

och pedagoger genom att ta en ”paus” från sina arbetsuppgifter och krav. Pedagogerna gav 

också barnen mer frirum ute då de i högre grad observerade på avstånd, vilket resulterade 
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i att pedagogen inte kom lika nära, och på så sätt inte störde eller avbröt leken. Då det inte 

finns lika många organisatoriska uppgifter ute ges det därför tillfälle för ”vila” eller ”paus”. 

Däremot kanske pedagoger kan ta till vara på tillfällen i enlighet med Lindqvists (1996) 

lekvärldar och leka tillsammans med barnen. Det är dock inte så enkelt då det känns 

främmande för pedagoger, så hur ska pedagoger göra? Kunskap om denna diskurs blir 

därför viktigt för få upp ögonen för förhållningssätt och normer som hindrar pedagoger 

från att delta i leken och ta till vara på vad den har att erbjuda. 

 

Rönnberg och Gens är på varsin sida i debatten om den fria leken, vilken rör huruvida 

leken är fri eller ej (Larsson, 2017; Svensèn, 2012). Då leken alltid är mer eller mindre 

styrd och påverkas av vuxna, funderar vi kring om det finns någon fri lek och när den är 

det i så fall. Så som Knutsdotter Olofsson (1991) beskriver den fria leken, verkar den 

fortfarande anses som barnens egen tid och att den ska vara fri från vuxnas inblandning, 

vilket blev tydligt ute på gården. Om det finns någon fri lek, anser vi att den troligen finns 

i högre grad utomhus. Detta antagande baserar vi på att undervisningssyftet inte var lika 

framträdande och pedagogerna intog mestadels en observerande och övervakande roll. Det 

kan ifrågasättas om gemenskapen i leken på förskolan rymmer både pedagoger och barn, 

då barn och pedagoger många gånger har olika syften med leken. Utifrån vår studie 

funderar vi på om den fria leken bara existerar utan vuxnas inblandning, då pedagoger inte 

leker på lekens villkor.  

 

Vi har fått uppfattningen att leken rymmer mycket, och att pedagoger därför kan delta i 

leken på många olika sätt och ha många olika roller. Ibland kan barnen ha ett behov av 

frirum i leken utan vuxnas inblandning, men ibland behöver de stöd eller en lekkamrat. I 

enlighet med FN:s kommitté för barns rättigheter (UNCRC’s General Comment No. 17, 

2013) anser vi således att undervisning inte ska bedrivas på bekostnad av leken, och att om 

något så borde leken få ännu mer utrymme. Vi upplever att pedagogerna många gånger 

inte reflekterar över sitt deltagande i leken, och att det är svårt för dem att definiera hur de 

deltar i barnens lek och varför. På grund av diskursens komplexitet anser vi att pedagoger 

behöver vara medvetna om debatten och sitt egna deltagande för att göra aktiva val. Det 

alla borde vara överens om är att leken ska värnas, då den är unik, och vi tror att pedagoger 

och barn skulle ha glädje av att pedagoger kan leka på lekens villkor. Vi anser precis som 

Vygotskij att barn lär sig i samspel med varandra och tillsammans med vuxna (Säljö, 

2014). Vi tror att när pedagoger hänger sig i leken, kan barn och pedagoger naturligt ta del 
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av varandras kompetenser. Det blir med andra ord ett naturligt utbyte då leken är det 

gemensamma målet, utan syfte att undervisa från vuxna.  

6.2 Slutsatser 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning, samtal med pedagoger och egna erfarenheter och 

empiri har vi dragit slutsatsen att det är svårt för pedagogerna att leka på lekens villkor 

både inne och ute. Vi anser att pedagogerna formas av den miljö de vistas i, den inre 

arbetskulturen på verksamheten, samt den yttre i form av rådande kultur i samhället. 

Det som framträdde i inomhusmiljön, så som miljöns förutsättningar, olika sorters 

lektyper, roller samt verksamhetsrelaterade arbetsuppgifter, ger en samlad bild av att 

läroplanens riktlinjer att bruka leken genomsyrar pedagogens deltagande. Undervisningen 

blir uppenbar i vissa situationer och finns i det tysta i andra. Det blir också uppenbart att 

det finns vissa normer och värderingar inomhus som är styrande kring verksamhetens 

innehåll, var och när lek får äga rum och hur och när pedagogen deltar. Den tydliga 

strukturen ger riktlinjer i form av normer för både barn och vuxna kring vad som är rätt 

och fel, för såväl leken som deltagandet. De miljöer som finns inbjuder och påbjuder 

barnens och pedagogers lek. Genom pedagogers agerande och samtal med barnen får 

barnen godkännande eller icke godkännande signaler för leken. Barnen blir därmed en 

förlängning av våra handlingar och leken kan anses hotad, i och med att pedagogen har en 

maktposition och barnens lek riskerar att genomsyras av verksamhetens syften. I enlighet 

med tidigare forskning anser vi att då undervisning är framträdande blir också det 

pedagogiska uppdraget och läroplanens strävansmål synliga och avgör lekens 

förutsättningar.  

 

Utav Weldemariams (2014) roller framkom onlooker, stage manager, co-player, director 

och redirector i vår studie. Play leader och uninvolved observerade vi dock inte under den 

förhållandevis korta observationsperioden, men vi tror även att de förekommer i förskolan. 

Weldemariams roller förefaller representera de roller som finns i förskolan idag, men inte 

pedagogens deltagande i en gemensam lek. Därför tycks inte Lindqvists (1996) lekvärldar 

vara representerade i Weldemariams roller. Det avspeglar möjligen att pedagogens 

deltagande i leken för lekens egenvärde inte finns då den inte är representerad.   
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Det som framkommer i vår studie av Fleers (2015) roller är rollerna pedagogen är nära i 

barnens lek, pedagogens avsikt är parallell med barnens lekinitiativ och pedagogen följer 

barnens lek. Det bekräftar vårt resultat att pedagogen står vid sidan av leken och deltar 

med egna syften. De roller som däremot inte förekom är pedagogen är engagerad i en 

hållbar kollektiv lek med grupper av barn och pedagogen är inne i barnens fantasilek, 

vilket även överensstämmer med det Fleer (2015) skriver om att de är ovanliga. Det 

bekräftar också avsaknaden av en gemensam lek där pedagoger och barn har samma mål 

med leken.  

 

Utifrån det vi har observerat framkommer det att pedagoger inte deltar i leken för lekens 

egenvärde. Det kan därför ifrågasättas om Jensens (2013) definition av leken verkligen 

förekommer och reflekteras kring i verksamheten. Jensen säger nämligen att leken är rolig 

och glädjefull, spontan och frivillig, samt upplevs som meningsfull och meningsskapande, 

men ges leken den betydelsen av pedagoger om vi brukar den? Följaktligen tror vi att om 

det ska ske en förändring behöver lekens definition prioriteras och ges ett högre värde. Om 

pedagoger ska kunna leka på lekens villkor behöver det avsättas tid för det, då pedagoger 

behöver släppa kraven för att verkligen leka. I och med att pedagogens deltagande i leken 

i syfte att leka inte är prioriterad, kan det innebära att den måste schemaläggas om det ska 

ske en förändring. Det skulle kunna medföra att pedagogen kan släppa annat ansvar till 

kollegor och hänge sig i leken, samt bidra till en mer tillåtande inställning och atmosfär i 

arbetslaget kring att som pedagog delta i leken i avsikt att leka.  

 

Studien har bidragit till att synliggöra motsättningar och komplexitet kring pedagogens 

deltagande i leken i inne- respektive utemiljön, samt att pedagogers deltagande i leken 

påverkas av den fysiska miljön. Pedagogen deltar således i leken utifrån samhällets och 

verksamhetens krav, samt rådande normer i den aktuella förskolans lokaler och ute på 

gården.  

6.3 Metoddiskussion 

 

En etnografisk ansats har gett en bred och varierad data trots tidsbegränsning, samt 

möjliggjort fler perspektiv och gett en helhetsbild av verksamheten. Eftersom tiden var 

knapp fick vi observera under påsklovsveckan, vilket ett flertal av pedagogerna uttryckte 

kunde påverka resultatet av vår datainsamling. Det framgick att den veckan inte var 
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representativ för verksamheten, eftersom det var färre barn och andra rutiner, vilket vi var 

medvetna om och hade i beaktande under analysarbetet. I rollen som deltagande observatör 

har vi diskuterat om man påverkar pedagogerna i en viss riktning. Exempelvis har vi 

noterat att pedagogerna står mycket upp vid kallare årstider, vilket kan medföra att man 

inte är på barnens nivå och deltar på samma sätt. När vi delade dessa tankar med en 

pedagog höll hon med och tänkte på att man sitter ner och deltar på ett annat sätt på 

sommaren, till exempel genom att spela spel. Lite senare hade pedagogen tagit fram spel 

utomhus och spelade med barnen. Lalander (2011) påvisar att det kan kännas fel att som 

forskare påverka deltagarna, men att det samtidigt kan berika studien. Vår möjliga 

påverkan och pedagogens agerande behöver inte innebära en motsägelse, utan vi anser att 

det som pedagogen sa snarare förstärktes genom dennes handling.  

 

Samtalen var en givande datainsamlingsmetod, då de kan lugna, försäkra och förklara i 

relation med deltagarna och de får samtidigt en möjlighet att berätta och ge sin bild. I syfte 

att inhämta så heltäckande data som möjligt valde vi att observera situationerna ur olika 

perspektiv, genom att till exempel placera ut oss i miljön. För att fördjupa eller utveckla 

observation och data ställde vi situationsanpassade frågor. Miljöns förutsättningar 

påverkade våra observationer, då öppna och stora rum var mer överskådliga i jämförelse 

med många små rum som kan vara svårare att överblicka, vilket medförde att vi blev mer 

rörliga eller stillasittande. Vi upplevde stämningen olika beroende på observationstillfälle 

och förskola. På den ena förskolan var stämningen avslappnad och naturlig, medan den var 

spänd på den andra. Vi tror att det är kopplat till att vi på den ena förskolan var kända, och 

att vår närvaro där var naturlig medan vi på den andra förskolan var okända för både 

personal och barn och därmed blev stämningen spänd. Trots att samma information 

förmedlats till båda förskolorna var behovet av muntlig information större hos förskolan 

som inte kände oss sedan tidigare. I ett försök att aktivt bemöta osäkerheten samtalade vi 

fortlöpande om vår och deltagarnas roll. Det hade varit önskvärt att vara på förskolorna 

under en längre tid för att bygga upp förtroendefulla relationer, men då tiden varit knapp 

har det inte varit möjligt. Därför har det varit gynnsamt att vi redan var kända för en av 

förskolorna sedan innan.  

 

Vi har fört diskussioner om huruvida det är svårare att inta sin forskarroll om man sedan 

tidigare haft rollen som pedagog på förskolan eller ej, då man ska förflytta sitt perspektiv 

och vara där på andra premisser. Lalander (2011) beskriver det som att forskaren behöver 
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beakta och hitta en balans mellan närhet och distans till deltagarna för studien. 

Ljudupptagning var en tilltänkt metod under samtalen med pedagogerna, men vi valda att 

inte spela in då vi upplevde att det kunde ha påverkat samtalens spontanitet och 

förtrolighet. Trots att data började kännas mättad under observationsperioden blev det 

centralt att fullfölja det vi hade bestämt för att verifiera data och säkerställa trovärdighet.   

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Under studiens gång har det väckts många tankar och funderingar kring vad det är som 

påverkar pedagogers deltagande i leken. Vi anser därför att det finns mycket mer att 

undersöka. Läroplanen anger vad pedagoger ska sträva mot och har stor påverkan på 

förskolans verksamhet. Vi uppfattar utifrån vår studie att det fortfarande finns en osäkerhet 

kring hur pedagoger ska delta i leken. Dessutom upplever vi utifrån vår studie att vi inte 

har fått tillräcklig kunskap om den rådande debatten om leken ska brukas eller ej under vår 

utbildning. Vi tror att pedagoger inte är insatta i debatten i samma utsträckning som 

forskarvärlden. Det hade därför varit intressant att undersöka läroplanens påverkan på 

pedagogers deltagande i leken, genom att undersöka deras inställning till läroplanens 

riktlinjer om att leken ska brukas.  

 

Det hade också varit intressant att studera pedagogers deltagande ur barnens perspektiv; 

hur upplever och tänker barnen kring pedagogens deltagande i leken? Önskar och vill barn 

att pedagoger ska delta i leken?   
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8.2 Bilaga 2 

 

 

 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

 

 

Malena Karlsson och Julia Gustafsson 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 bidra till en ökad förståelse om pedagogers förhållningssätt 

till deltagande i barns lek, genom jämförelse av pedagogers deltagande i leken inomhus och 

utomhus.  

 

Malena Karlsson och Julia Gustafsson 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 delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera 

av följande aktiviteter: 

 

____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. 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 deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 

några påföljder.  

 

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. 

 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email:_________________________________ 

 

________________________________ 

Datum 

________________________________ ________________________________ 

Deltagarens signatur  Studentens namn 

________________________________   ________________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande   

mailto:monica.nilsson@ju.se)
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8.3 Bilaga 3  

  

 

  

 

Samtycke för minderårig att delta i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

 

Malena Karlsson och Julia Gustafsson 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 bidra till en ökad förståelse om pedagogers förhållningssätt 

till deltagande i barns lek, genom jämförelse av pedagogers deltagande i leken inomhus och 

utomhus. 

 

Malena Karlsson och Julia Gustafsson 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: 

 

____ Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

____ Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter. 

 

 

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 ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan. 

 

Förälder/Vårdnadshavares kontakt information, telefon och/eller email:_____________________ 

 

________________________________  

Datum   

________________________________  

Underårig deltagares namn   

________________________________  _____________________________________   

Förälder/vårdnadshavares signatur Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande 

________________________________ ______________________________ 

Studentens signatur  Studentens namnförtydligande 

mailto:monica.nilsson@ju.se)

