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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

 
 ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. 

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.” 

(Lpfö98, 2010)  

 

Med föregående citat intresserade vi oss för hur barnen upplever detta på förskolan. Med 

utgångspunkt från vår egen praktik och i arbetet med barn och läroplan ville vi synliggöra om 

barnen verkligen uppfattar oss pedagoger som engagerande och som kan se till varje barns 

och barngrupps livsvärld. 

 

Syfte 

 
Syftet med studien är att få en inblick i barns upplevelser av pedagogernas medverkan i leken. 

Vi har satt fokus på barn i åldrarna fyra och fem år, vi använde oss av mindre 

gruppkonstellationer för intervjuer. Detta gör vi genom tre frågeställningar som behandlar; 

Barnens upplevelser om pedagogernas medverkan i leken, barnens beskrivningar av 

pedagogernas roll i leken samt på vilket sätt barnen upplever att de har inflytande och makt 

över sin lek. Vår studie har ett fenomenologiskt perspektiv. 

 

Metod 

 
Tanken med studien är att undersöka hur barn upplever pedagogernas medverkan i leken. 

Metoden utgörs av gruppintervjuer med barn samt ljudinspelning under intervjuerna. Vi har 

sammanställt, analyserat och kategoriserat alla intervjuer genom att lyssna på samtalen och 

skrivit ut dessa i pappersform. Sammanlagt har 22 barn deltagit i studien. För att alla barn 

skulle få komma till tals i grupperna minimerade vi grupperna till att vara ca 4-5 barn i varje 

intervjugrupp. Studien är en kvalitativ studie.  

 

Resultat 

 
Utifrån de resultat som vi kom fram till i studien kan man se att barnen har olika upplevelser 

av pedagogernas medverkan i leken. En del av barngrupperna menar att pedagogerna var bra 

på att leka och var involverade i leken samtidigt som de underkastade sig de roller som barnen 
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ville att de skulle ha i en lek. En barngrupp ansåg att pedagogerna absolut inte kunde leka 

utan hellre gjorde andra saker som att stå vid datorn eller prata med kollegor. Ett tydligt 

mönster som vi såg från alla intervjugrupper var att barnen upplevde att de fick bestämma när 

de skulle leka och vilka regler som gällde i leken, men att det även fanns regler på förskolan 

som bara fanns där.  
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Inledning 
 

Vi är intresserade av hur barnen upplever olika händelser i pedagogiska sammanhang. Det vi 

vill sätta fokus på i vår studie är hur barnen upplever pedagogernas medverkan i leken. Det 

som har väckt vårt intresse för problemområdet är att läroplanen för förskolan, Lpfö98 (2010) 

trycker på att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande. Samtidigt ska den utmana och locka till lek och aktivitet. Den ska inspirera 

barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 

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

 

Det kan vara av betydelse att få fram mer om barnens upplevelser utifrån barns perspektiv och 

inte enbart från barnperspektivet. Vi anser att det är viktigt att utgå från barns sätt att tänka 

eftersom det har stor betydelse i det dagliga arbetet med barnen. Vi som pedagoger måste 

kunna förstå och tolka barnets värld för att vi ska kunna möta varje barn där de befinner sig i 

sin utveckling. Med barnperspektivet menas att man försöker att tolka barns tankar och 

intentioner utifrån de vuxnas synsätt, till skillnad från barns perspektiv där man utgår ifrån 

den livsvärld barn lever i. Läser man Lpfö98 (2010) så ligger fokus på att förskolan och 

förskollärare ska sträva efter och ansvara för att verksamheten ska främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra 

nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. I intervjuer som har gjorts med barn, utifrån 

deras upplevelser om pedagogers förhållningssätt till leken, uttrycker barnen att vuxna 

avbryter och förstör leken genom att sätta upp regler kring lekar som inte stämmer överens 

med barnens intentioner med leken (Hjort 1996). 

 

Förskolans uppdrag enligt Lpfö98 (2010) är att ge utrymme för barnens egna planer, fantasi 

och kreativitet i lek och lärande. Det är därför viktigt att som pedagog få insyn i barns 

livsvärldar. Om man lyssnar på barnens tankar och funderingar så kan det resultera i en 

verksamhet som är byggd utifrån barns perspektiv. Hjort (1996) påpekar att tidigare forskning 

kring barns lek inte intresserade sig för barnens egna uppfattningar om lek utan fokus låg mer 

förankrat utifrån utvecklingspsykologiska och naturvetenskapliga perspektiv, där man har 

skapat ett abstrakt barn utan ett kontextuellt sammanhang och där den vuxnes roll har varit 

obetydlig. Vi vill med denna studie lyfta fram barnens perspektiv hur de upplever 

pedagogernas medverkan i leken, samt lyfta fram hur de upplever att de har inflytande och 

makt över sina lekar. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att få en inblick i barns upplevelser av pedagogernas medverkan i leken. 

 

Hur upplever barnen pedagogernas medverkan/deltagande i leken?  

 

Hur beskriver barnen pedagogernas roll i leken? 

 

På vilket sätt upplever barnen att de har inflytande och makt över sin lek? 

 

 

 



 
6 

 

Forskningsbakgrund  
 

Under den här rubriken kommer vi att redovisa tidigare forskning inom lek och pedagogers 

deltagande i leken samt historik om leken i förskolan. Utifrån forskning har det framkommit 

lekteorier bl.a. av Knutsdotter Olofsson (1996)  som är en av Sveriges främsta lekforskare. 

Hon menar att alla barn föds med en förmåga att leka och det finns ingen sysselsättning, som 

ger barn social kompetens så som leken. För att leken skall utvecklas som förmåga hos barn 

måste vi vuxna leka med dem och locka fram den. Genom lek tränas barn i alla de tre 

lekreglerna – samförstånd, ömsesidighet och turtagande enligt Knutsdotter Olofsson. 

 

Pedagogers deltagande 
 

Det har bildats olika meningar om huruvida pedagoger ska delta i leken eller ej. Hjort (enligt 

Åm, 1993) menar att i tidigare genomförda studier funnits stöd, i tolkningar av barns 

berättelser, för att pedagogers deltagande har en positiv inverkan på leken. Till skillnad från 

Åm (1993) så har Löfdahl (2002) i sin studie uppfattat pedagogers deltagande som negativt. 

När en pedagog har gått med i barnens lek har leken på något sätt blivit styrd eller avbruten 

för att pedagoger har planerat något annat syfte med leken. I en studie om kvalitet i 

barnomsorgen ur barns perspektiv fann Einarsdottir (2005, I Kragh-Müller, 2010) att barnen 

tyckte om att leka med andra kamrater, medan de tyckte att aktiviteter som pedagogerna 

planerade var tråkiga. Däremot visar andra studier av Kragh-Müller att barn föredrog att leka 

med jämnåriga, men att de också tyckte om verksamheten som planerades av pedagogerna, 

förutsatt att de var planerade efter barnens egna intressen. 

 

Historik om leken i förskolan 
 

Leken har alltid haft en central betydelse inom förskolan. Fröbel såg leken som barndomens 

mest naturliga uttrycksform och en väg till frihet och självständighet för barnet och detta 

utgjorde ett viktigt inslag i hans pedagogik. I dagens samhälle ser pedagoger leken som en 

viktig del av barns utveckling och lärande. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

kan vi se på leken ur två olika perspektiv, dels som en pedagogisk styrd aktivitet dels som 

barns egen angelägenhet. Fokus har flyttats från barnets lustfyllda ”fria” lek till att 

pedagogerna ska se varje leksituation som ett tillfälle att på ett medvetet sätt utmana barnet till 

lärande utifrån dess lek. Till skillnad från Steinsholt (1998)  som framhåller att lek inte är ett 

lärande i traditionell bemärkelse utan att leken är viktig först och främst för att vi är i den. 

Lärande, däremot, har traditionellt betraktats som något som sker i oss. Han menar vidare att 

leken är en större upplevelse som vi är inskrivna i, medan lärande är processer i upplevelsen. 

Piaget är den forskare som har introducerat ett barnperspektiv i forskning. Han var den som 

fick forskarvärlden att lyssna på barn, även om han tolkade barn utifrån sina antaganden och 

teoretiska perspektiv. Idén om att få barn att uttrycka sitt sätt att uppfatta och erfara olika 

aspekter av sin omvärld har tagit plats både på forskningsarenan och den pedagogiska 

praktiken(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Mycket har förändrats i kommunikation 

med barn och tolkningen av det barnen uttrycker sedan Piagets forskning startade.  
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Lek i förskolan 
 

Lillemyr (2006) menar att forskning visar att leken är viktigt för barn. Leken är framförallt 

viktig på grund av att barnen använder en stor del av sin tid till lek. Leken engagerar och 

motiverar barnen och den fyller många funktioner för barnen samt är lustfylld och frivillig. 

Samtidigt menar Hjort (1996) att de flesta lekteorierna fokuserar endast på delar av barnet och 

saknar en helhetssyn. I en del av teorierna är leken ett medel för andra ändamål och spelar en 

mindre viktig roll i barnets utveckling. Hjort påpekar även att det saknas en mycket väsentlig 

del i tidigare forskning om barns lek, nämligen barnens egna uppfattningar om leken. Även 

Steinsholt (1998) pekar på ett problem när vi rationaliserar barns lek och enbart tittar på de 

egenskaper som leken kan bidra med. Han menar vidare att genom att se på leken som 

utvecklande för barnen så ser man leken som ett medel för att utvecklas till en god vuxen och 

inte lekens betydelse för barnen i ett här- och nu- perspektiv. 

 

Vad är lek i egentlig mening? Åm (1993) beskriver leken som en sfär med en säregen logik. 

Den skiljer sig från all annan lustbetonad rörelse genom att den kräver utveckling och 

omväxling i fråga om form och intensitet. En av lekens viktigaste egenskaper tycks vara 

infallet, det spontana och oväntade som inte går att förutse. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) menar att barn genom leken utvecklas socialt, känslomässigt, motoriskt och 

intellektuellt. I rollek, regellek, konstruktionslek eller i annan lek utvecklar de tankar och 

hypoteser som de prövar själva eller ihop med andra. Barnen befäster och använder den 

kunskap och de begrepp som de har lärt sig i leken. Genom att konstruera och bygga olika 

miljöer utvecklar de en förståelse för en rad grundläggande funktioner och på dessa kunskaper 

kan barnet bygga vidare i livet. 

 

I förskoleåldern är leken den dominerande verksamheten. Detta innebär att det är leken som 

spelar den ledande rollen i barnets utveckling. I leken träder det fram speciella behov som 

leder till utveckling hos barnet. Lek kräver tid och utrymme för att utvecklas och genomföras 

samt leken uppstår inte alltid när vuxna vill och anser att det passar, utan när barnen själva 

finner mening i det. Barn börjar tidigt leka att något föreställer något annat och samma 

kunnande är centralt i lärande. Att förstå att något symboliserar eller representerar något annat 

har sin grund i samspel med andra. Och självklart spelar utrymmet i samspel och dialoger en 

betydande roll, antingen dessa försiggår mellan lärare och barn eller barn emellan och 

antingen vi kallar det lek eller lärande. Barnen uttrycker det som är viktigt för dem i leken. I 

en rollek kan barnen framställa det som de finner betydelsefullt i sina liv och ge uttryck för de 

föreställningar om hur de vill vara som människor. 

 

Hjort (1996) menar att leken i förskolan inte har en framträdande roll i verksamheten. 

Inlärning och lek har skilts åt och leken har fått en underordnad betydelse i barnets 

utveckling. Hon menar vidare att vuxna har övergett leken och att barnen har ansvaret för den 

samtidigt som de vuxna alltmer utgår från sina idéer utifrån verksamhetens innehåll, 

arbetssätt, och den tid och utrymme som finns till förfogande. Hjort anser att det är av största 

vikt att förskolan återerövrar leken och ger den en framträdande roll och tar vara på de 

pedagogiska möjligheter som leken erbjuder så som utveckling och lärande. 

 

Åm (1992) visar i sina studier att vuxna många gånger kan känna sig osäkra inför barns lek 

och de vet inte riktigt var de har sin roll, i leken eller utanför. De är rädda för att hämma 

barnens frihet. Synen på leken i förskolan har varit blandad. Från en idealistisk syn på barns 

”fria” lek som har levt sida vid sida med det mer funktionella synsättet på leken. Leken har 
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alltså setts ur två perspektiv, dels som barns angelägenhet och dels som en särskild 

pedagogisk aktivitet som är styrd av vuxna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

Leken beskrivs ofta som en viktig del av förskolan. I offentliga dokument, från grundandet av 

barnträdgårdar och fram till Läroplan för förskolan, Lpfö98 (2010) beskrivs lek som 

grundläggande för barns utveckling, om än i olika avseenden och utifrån olika idéer om vad 

ett barn är. Det pedagogiska programmet för förskolan (socialstyrelsen, 1987) menade att 

leka, arbeta, lära var centrala begrepp och barnen förväntas lära genom lek och arbete. Genom 

experimentella lekar och rollekar förväntas det att barnet ska få kunskaper om vuxenlivet och 

arbetet samt att barnen lär av äldre lekkamrater. Lekarna antas bidra till barns lärande och 

deras sätt att se och förstå sin omvärld. Pedagogerna hade instruktioner till hur de bör förhålla 

sig till barns lek. Pedagogerna hade ansvaret att för att det fanns tid till lek, att engagera sig i 

och observera lekarna, medla i konflikter samt tillföra material. Vid vissa tillfällen kunde 

pedagogen aktivt engagera sig i leken. Denna föreställning om barn och lek kan man urskilja 

även i dagens läroplan, Lpfö98 (2010), barnet ses som aktivt i sin egen kunskapsprocess och 

att leken verkar som ett medel för att nå dit. Från att man har sett leken som en aktivitet som 

vuxna inte bör lägga sig i och som ett sätt för barnet att befästa det de redan lärt sig, till att bli 

betraktad som kommunikation och en väg till lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2006). I en studie av Sandberg (2002, i Kragh-Müller) om barns uppfattningar om den roll 

vuxna har i barns lek, visades att barnen tyckte att när pedagogerna deltog i leken förändrades 

lekens tema och pedagogerna blev styrande i leken. Barnen tyckte även att pedagogerna inte 

visste hur de skulle agera i leken, men däremot tyckte de att pedagogerna var bra på att lösa 

konflikter som uppstod mellan barnen och att de kunde leka med de barn som inte hade någon 

att leka med (Kragh-Müller, 2010). I Läroplanen beskrivs den rollen leken anses ha i den 

pedagogiska verksamheten samt vilken relation leken har till barns utveckling och lärande” 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan” (Lpfö98, 2010, s 8).  

 

Att som pedagog använda sig medvetet och planerat av leken som en pedagogisk metod anses 

främja barnets utveckling och lärande. Leken ses som en mycket viktig del av barns lärande 

och utveckling, ett sätt att förstå sig själv och världen runt omkring. I och med Läroplanen, 

Lpfö98 (2010), kan man säga att leken har fått en delvis ny roll i förskolan, nämligen ” som 

ett medel för att uppnå ett mål: Förmågan att bli en lärande individ” (Tullgren, 2004, s 21). 

Pedagogens intresse för och deltagande i leken betraktas i läroplanen som ett pedagogiskt 

redskap, ett sätt för pedagogen att” stödja och utveckla barns lekar och lärprocesser”(Lpfö98, 

2010 s.9) men det är också ett sätt för pedagogen att observera och skaffa sig kunskaper om 

det enskilda barnets lärande.  
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Teori 
 

Vår studie utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Och vi kommer i detta kapitel beskriva 

den fenomenologiska metoden och teorin som vi använder oss av. Vi har valt att inrikta oss på 

barnens upplevelser av pedagogers medverkan i leken samt deras upplevelse av inflytande 

och makt i sin lek. Vi har valt bort att se på den empiriska kunskap som finns runt barns 

perspektiv utan vill se fenomenet som det visar sig för barnen. 

 

Filosofen Edmund Husserl (2004) betraktas som den moderna fenomenologins grundare. Han 

menade att subjekt och värld var sammanflätade och intrasslade med varandra och att 

människan saknar distans till världen. Den mest grundläggande strävan bakom Husserls 

fenomenologiska projekt kan sägas vara att förklara eller redogöra för hur någonting 

överhuvudtaget är givet, dvs. hur något kan komma att framträda för medvetandet som en 

positivitet eller objektivitet. Ordet fenomen kommer från grekiskan och betyder »det som 

visar sig», vilket också pekar ut fenomenologins intresse. Fenomenologi är en teori och metod 

inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Det studerar förhållandet mellan varseblivning 

och objekt för varseblivning, men man försöker att förklara eller beskriva idéer och väsen, så 

som det ter sig för oss. Den kunskap fenomenologin söker är omedelbart upplevd av 

åskådaren, och den behöver inte bevisas då den existerar direkt för iakttagaren i dennes 

medvetande (Husserl, 2004). Detta innebär i vår studie att det vi ser och tolkar utifrån 

barnintervjuerna varken kan bevisas eller synliggöras för någon annan, annat än att hänvisa 

till ett fenomen som skett inför oss. Med fenomen menar vi vad det var barnen beskrev och 

framställde för oss vid våra intervjuer.  

 

Med begreppet livsvärld menar vi att det är den värld som vi befinner oss i och som skapar 

och formar oss som individer. Med barns livsvärld menar vi den värld där barnen lever sina 

dagliga liv. Det är den värld de känner till, där de leker, vilar och gör erfarenheter, känner, 

tänker och handlar. Genom att göra nya erfarenheter och möta andra människors erfarenheter 

så vidgas vår kunskap. Husserl påpekar att föremål och företeelser som vi erfar, inte visar sig 

för oss som ett enskilt föremål, utan det finns alltid ett sammanhang som hänvisar till 

livsvärlden. Varje enskild person har sin erfarenhet och sitt perspektiv t.ex. när de barn som 

går på förskolan, möter samma pedagog och samma miljö, kan barnen uppleva det på olika 

sätt beroende på vilken erfarenhet de har med sig i ryggsäcken. Tid och rum är en 

påverkansfaktor i barnens livsvärld.  Att bara få vara engagerad i sin lek och inte bli avbruten 

för något annat, som t.ex. när barnen på förskolan är upptagna av den koja de bygger och blir 

avbrutna för att det är dags att äta. Nielsen (2005) menar att det är ett språng från lekens värld 

och lekens tid, till måltiden som är förskolans reglerade tid. Språnget tas ibland motvilligt 

därför att förskolans reglerade tid befinner sig på kollisionskurs mot barnens vilja att vara 

kvar i lekens värld. Hon menar vidare att barnen befinner sig i ett intressant och spännande 

sammanhang. Lekens tid och förskolans innebär olika sätt att förhålla sig till tiden. 
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Centrala begrepp 
 

Med centrala begrepp menar vi i denna studie ord som vi använder oss av som en bestämning 

av olika kategorier som förekommer i studien. 

 

 Delaktighet: Vi vill undersöka hur barnen upplever att de har makt och inflytande över 

leken, samt hur barnen ser på pedagogernas delaktighet i leken. 

 Barns perspektiv: Barns perspektiv är en komplex väv av olika erfarenheter grundade i 

den livsvärld barn lever i. I vår studie vill vi försöka se barns perspektiv att ”se genom 

barns ögon” eller med andra ord försöka förstå världen från ett barns synvinkel. 

 

 Pedagogers medverkan/roll: I vår studie menar vi hur barnen ser på pedagogers 

medverkan i leken och vad pedagogen har för roll i förskolan. 

 

 

 

Barns perspektiv och barnperspektiv 
 

Leken är och har alltid varit en viktig del för förskolan, vilket inte minst den historiska 

tillbakablicken understryker. Lekkompetens har enligt Lillemyr (2006) ett nära samband med 

förskollärarens yrkesidentitet och leken är ett av de viktigaste områdena inom 

förskolepedagogiken. Framhåller man detta är det viktigt att skilja på barnperspektiv och 

barns perspektiv då dessa har olika innebörd. Barns perspektiv enligt Johansson (2003) 

grundar sin definition i livsvärldsfenomenologi och med det här avser hon ”det som visar sig 

för barnet”, deras erfarenheter, intentioner och deras uttryck. Det handlar i grunden om de 

egna perspektiven. Livsvärldsfenomenologin är en teori om människan och världen. Poängen 

med den fenomenologiska forskningen är att oavsett vilket fenomen som studeras, är det 

människors erfarenhet av, synsätt eller perspektiv som är i fokus. Barns perspektiv kan med 

denna förståelse handla om det som visar sig för barnet, dess intentioner och dess uttryck. 

Barns perspektiv är en komplex väv av olika erfarenheter grundade i den livsvärld barn lever 

i. Barnperspektiv kan beskrivas som att barnens tankar är tolkade utifrån de vuxnas synintryck 

och sedan omsatt i verksamheten utifrån pedagogernas intentioner och teorier om barns 

utveckling.  

 

Genom att studera barns kultur så lyfts barns perspektiv fram och man kan fånga vad barnen 

skapar och uttrycker. Använder man begreppet barnperspektiv så måste man problematisera 

innebörden, det kan göras genom att ställa sig frågan utifrån vilket perspektiv tolkningen sker. 

Barnperspektivet, uttryckt som ett ord, syftar enligt Halldén (2003) till att tillvarata barns 

villkor och verka för barns bästa eller för att studera en kultur skapad för barn. Vidare menar 

Halldén om man ser det som två ord blir det istället att ta ett perspektiv eller fånga en kultur 

som är barnets. Även om barns perspektiv alltid tolkas av vuxna, så har det blivit självklart att 

barn ska få uttrycka sin ståndpunkt och sin förståelse i olika sammanhang enligt 

Barnkonventionen (1989) ( http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#31 ) 

 

 I studien väljer vi att se från barns perspektiv då vår forskning utgår från 

livsvärldsfenomenologin. 

 

http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#31
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Metod  
 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva de metoder som vi har använts oss av i 

undersökningen. Det övergripande syftet med studien är att undersöka och att få en inblick i 

barns upplevelser om pedagogernas delaktighet i leken. Projektet har behandlat följande 

frågor 

 Hur upplever barnen pedagogernas deltagande i leken? 

 Hur beskriver barnen pedagogernas roll i leken? 

 På vilket sätt upplever barnen att de har inflytande och makt över sin lek? 

 

I metodvalet redogörs det för den kvalitativa studien och efter det följer en mer ingående 

förklaring av barnintervjuer. Sedan redogör vi för intervjugruppen och var och hur material 

har inhämtats.  

 

 

Metodval 
 

Eftersom vår frågeställning berör pedagogers förhållningssätt till barns lek utifrån barns 

perspektiv, och vi vill få reda på barns tankar om pedagogers medverkan i leken, har vi valt 

att använda oss utav en kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa metoden ser till 

helheten och försöker finna mönster i det vi avser undersöka (Repstad, 2007). Själva ordet 

kvalitativ står ju för kvaliteter, det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos ett 

fenomen. I grova drag kan man säga att texten är det centrala arbetsmaterialet när det gäller 

kvalitativa metoder.  Forskaren skriver ner sina observationer i form av anteckningar och den 

texten ligger till grund för den fortsatta analysen. När man skriver ner intervjuinnehållet gäller 

samma sak när det gäller informella och spontana samtal som uppkommer i samband med en 

observation. Vi har använt oss av intervjufrågor som passar barn i åldrarna 4-5 år, och även av 

ljudupptagning vid dessa intervjuer. 

 

  

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 
 

Kvalitativa studier ger forskaren en förståelse för konkreta och lokala skeenden. Repstad 

(2007) menar att kvalitativa studier ofta är undersökningar av avgränsade miljöer och i dessa 

miljöer kan man få en helhetsbeskrivning av processer och särdrag. Han menar vidare att det 

som kännetecknar en kvalitativ metod är att den går på djupet inte på bredden och det innebär 

att man enbart studerar en eller några få miljöer. I den kvalitativa forskningstraditionen har 

man ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och de personer eller den miljö som 

studeras. Vi kan observera det sociala samspelet i miljön och skapa oss mer en direkt bild av 

de sociala relationerna till skillnad mot om vi gör en enkätundersökning som skickas ut och 

utgör en formell kontakt och som är den metod som ofta används i kvantitativa studier. 

Kvalitativa studier stöder en mer generös människosyn än den kvantitativa. I kvantitativa 

metoder används ju siffror i flera faser av forskningsprocessen för att t.ex. beskriva hur vanlig 

en företeelse är, för att bestämma statistiskt representativitet i urvalet och för att uttrycka 

statistiska samband. Den människosyn man kan träffa på i kvantitativa metoder är att 

människan är en skäligen enkel dator till skillnad från den kvalitativa studien som har en mer 

generös människosyn att människan är mer fri, kreativ och medveten menar Repstad (2007). 
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Metodologiska utgångspunkter 
 

 I vår studie har vi använt oss av en fenomenologisk utgångspunkt, livsvärldsteorin. 

Livsvärlden är intersubjektiv. Med det menas att vi är beroende av varandra och att vi präglas 

av de människor och det samhälle som finns runt omkring oss och som vi tillhör. Merleau-

Ponty (1962, 1999 i Nielsen, 2005) menar att vi till fullo aldrig kan förstå en annan människa 

fullt ut eftersom vi inte kan stiga ur vår egen kropp och in i den andres, en del av oss själva 

förblir alltid privat. Vi missförstår ibland varandra och intersubjektiviteten är därför skör och 

tvetydig. Vi har många olika språk att kommunicera på bl.a. genom rösten, blicken, tonfallet 

och kroppshållningen. Kroppen är ett sätt att kommunicera med världen och 

medmänniskorna. Gesten är det mest ursprungliga sättet att kommunicera med menar 

Merleau-Ponty, han menar även att vi har direkt tillgång till den andre genom att vår egen 

erfarenhet känner den andres erfaranden, känslor och tankar. Detta blir tydligt genom den 

andres tonfall, blick och kroppshållning. 

 

Då vi båda har erfarenhet av arbete i förskola så har det varit svårt att lägga egna värderingar 

och tolkningar åt sidan och se på studien på ett så neutralt sätt som möjligt. Vår förförståelse 

bygger på en förståelse av den värld som vi arbetar i samt att vi har egna erfarenheter och 

referensramar, och dessa kan vi sätta i olika sammanhang. Samtidigt kan det vara en fördel att 

ha en förförståelse inom detta forskningsområde på grund av vår erfarenhet som pedagoger. 

Vi vet att barn använder sig av många olika uttryck för att förmedla sina tankar, vi är även 

förtrogna med miljön som finns på förskolan. Vi valde dessa utgångspunkter då vi ville ta 

reda på hur barnen upplever pedagogernas medverkan i leken. För att vi skulle kunna få en 

inblick i barnens livsvärld så bestämde vi oss för att intervjua barnen i små grupper. 

 

 

Barnintervju 
 

Vi har valt att intervjua barn för att få en inblick i hur de tänker och funderar kring hur 

pedagogerna deltar i leken. Genom att personligen sitta med barnen får vi en djupare 

förståelse av vad barnen menar och vi kan stötta och komma med följdfrågor. Doveborg och 

Pramling Samuelsson (2000) menar att intervjun kan vara ett sätt att stimulera barnets 

tankeutveckling och vi som forskare kan aldrig tala om för barn hur de ska tänka, men vi kan 

ställa barn inför konkreta problem, där de från tidigare erfarenheter upptäcker nya och mer 

avancerade lösningar. Utifrån Doverborg och Pramling Samuelssons (2000) teori kring barns 

tänkande och vad vuxna ska tänka på vid intervjuer med barn utformade vi våra intervjufrågor 

till barnen. Vid formuleringen av frågorna försökte vi att tänka på att barnen inte skulle 

uppfatta frågorna som krångliga och svåra eller att det inte skulle finnas ett rätt eller fel svar. 

Frågor där barnet endast kan svara ja eller nej bör undvikas därför att det inte ger så mycket 

information om hur barnet tänker. Det är av betydelse att utgå ifrån för barnet en känd 

situation eller upplevelse. Det praktiska problemet som kan uppstå när man intervjuar barn är 

att när barnen svarar på frågorna och berättar kanske det inte blir det innehåll som 

intervjuaren önskar. Här är det viktigt att intervjuaren leder över samtalet till intresseområdet 

igen. Som intervjuare måste man ha en idé om vad man vill med intervjun och frågorna måste 

följas upp utifrån barnens svar. Om man inte har en klar utgångspunkt kommer man inte att 

veta vilka svar som bör följas upp menar Doveborg & Pramling Samuelsson (2000).  Det 

gäller även att intervjuaren är lyhörd och väntar in barnen och lyssnar till vad de har att säga 

menar Alskog (1999). Vid en barnintervju är det viktigt för den intervjuade att få uttrycka sig 

med sina egna ord för att få fram sin egen förståelse, det är viktigt ur den aspekten att man får 

fram så bra svar som möjligt för att förstå barns tankar (Patel & Davidsson, 2003). Platsen där 
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man väljer att intervjua kan påverka samtalet och resultatet. Det är viktigt att kunna samtala 

ostört och helst där respondenten känner sig hemma. Ofta är det bra att småprata en stund före 

intervjun för att bygga upp en trygghet och en positiv social relation (Repstad, 2007). Innan vi 

startade våra intervjuer med barnen så träffades vi och bekantade oss med både barnen och 

den miljö de vistas i på förskolan. Vid det andra tillfället samlades vi med de olika 

intervjugrupperna i ett rum som barnen valde och som de kände sig trygga i. Gruppstorleken 

var fyra- fem barn åt gången vid intervjuerna för att alla barnen skulle få komma till tals. Vi 

valde gruppintervju för att man kan se att ett barns svar kan ge upphov till nya frågor och 

värderingar hos andra. Barnen påverkar varandra och om man vill ta reda på hur en grupp 

barn tänker kring ett visst fenomen är en gruppintervju att föredra menar Doveborg och 

Pramling Samuelsson (2000). De belyser att fördelen med en gruppintervju kan vara att 

barnen får ta del av kamraternas reflektioner och tankar och de kan bli medvetna om olika sätt 

att tänka.  

 

 

Genomförande och bearbetning  
 

Innan vi påbörjade vårt arbete med intervjuerna hade vi läst in oss på tidigare forskning och 

teorier i det ämnen som berör studiens syfte. Vi tog litteratur som hjälp och som behandlar 

forskningsmetoder och riktade in oss på barnintervjuer. För att få en förståelse för vad vi 

skulle fokusera på när vi intervjuade barnen, så gjorde vi en provintervju på vår arbetsplats.  

 

Studien genomfördes på en ort i södra Sverige och vi har pratat med barn på två olika 

förskolor. I studien har förskolorna fått fingerade namn och vi kallar dem för Humlan och 

Nyckelpigan. Avdelningarna på förskolorna är uppdelade efter ålder på barnen. Studien om 

barns upplevelser av pedagogers förhållningsätt till leken genomfördes på avdelningar med 

barn fyra – fem år. Vi valde att intervjua de äldre barnen därför att de oftast har ett mer 

välutvecklat språk och större koncentrationsförmåga. I studien har vi intervjuat 22 barn i 

åldrarna fyra - fem år som var fördelade på sex grupper med ca fyra - fem barn i varje grupp. 

För att kunna hålla isär dessa grupper vid analysering av intervjuerna gav vi dem olika namn. 

Vi har valt som vi nämnt tidigare en kvalitativ undersökningsmetod med barnintervjuer och 

ljudupptagning vid dessa intervjuer. Förskolorna kontaktades via mejl och vi beskrev studiens 

syfte och bifogade ett följebrev till föräldrarna. Vi bestämde tillsammans med förskolechefen 

och personalen vilka dagar som passade bäst och efter en vecka fick vi komma och besöka 

den första förskolan. Vid första tillfället bekantade vi oss med barnen och miljön. Vid nästa 

tillfälle började vi att intervjua barnen och valde då gruppintervju.  

 

Vid första intervjutillfället var vi båda två tillsammans med en grupp barn. Vi satt på golvet i 

dansrummet på förskolan Humlan, barnen var glada, nyfikna och uppspelta på vad vi skulle 

göra tillsammans. Under intervjun iakttog vi att barnen faktiskt inte svarade på frågorna rakt 

upp och ner, utan använde sig av hela sin kropp för att ge oss en beskrivning av sina svar. Ett 

barn låg på golvet under intervjun och lyssnade mest på vad de andra sa, men vi försökte ändå 

att utmana honom med frågor. Vid de andra tillfällena var vi var för sig med en grupp barn i 

olika rum. 

 

Innan intervjun startade pratade vi med barnen om att vi ville fråga lite frågor som handlar om 

lek. Vid första tillfället när vi hälsade på i den förskola där vi inte kände barnen så inriktade vi 

oss på att bara lära känna barnen. Vårt syfte var då att de skulle vara trygga med oss vid nästa 

tillfälle när vi skulle genomföra de riktiga intervjuerna. Det är bra med ett möte mellan 

forskare och respondent då de lär känna varandra så att respondenten blir trygg med 
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intervjuaren menar Repstad (2007). Vi visade även barnen vår diktafon som man spelar in 

ljud med och de fick prova att prata i den och sedan lyssna på sin egen röst. Att använda sig 

av ljudupptagning vid intervjuer är att rekommendera menar Dalen (2007). Hon menar att det 

är viktigt att få med informanternas egna ord och intervjuaren kan då få en mer avslappnad 

attityd. Ryen (2004) poängterar vikten av hur lätt det är att missa fakta vid användning av 

papper och penna metoden, men dels också att det kan vara svårt att tyda sina egna 

anteckningar. I analysfasen kan det vara en stor fördel att ha ljudupptagning av intervjun, utan 

den filtrering som minne och anteckningar innebär. En annan fördel är att man kan använda 

inspelningen för att förbättra sig som intervjuare genom att kritiskt lyssna på det man har sagt 

menar Repstad (2007). Man kan t ex upptäcka att man pratar för mycket eller för snabbt och 

man kan bli bättre på att hantera pauser utan att skynda vidare till nästa fråga. Det finns de 

som tycker att ljudupptagning är ett tidskrävande arbete att skriva ut, de menar att det är mer 

rationellt att anteckna eftersom det spar tid. Repstad (2007) menar att om man är ute efter 

värderingar och känslor förlorar man lätt värdefull information om man väljer att ta bort 

ljudupptagning. Vi kommunicerar inte bara med ord, utan vi förstärker dessa genom att 

använda oss utav gester, tonfall, röster och mimik. Merleau-Ponty(1999, I Nielsen, 2005) 

menar att orden åtföljs av kroppsliga uttryck och bärs av rösten. 

 

Det finns alltså många fördelar med att använda ljudupptagning vid avtalade och kvalitativa 

intervjuer. Innan intervjun startade talade vi om för barnen varför vi spelade in deras röster 

och att de inte behövde svara på frågorna om de inte ville. Intervjun inleddes med att en 

öppen fråga ställdes om vad är lek för någonting? Och vi frågade vad barnen tyckte om att 

leka med på förskolan? De här frågorna ansåg vi vara bekanta för barnen och med det här 

ville vi skapa en tillitsfull dialog. Det är viktigt att börja en intervju med att samtala kring 

något som man vet att barnet har upplevt och inledningen i en intervju bör ha sin 

utgångspunkt i en för barnet känd situation menar Doveborg och Pramling Samuelsson 

(2000). De menar vidare att ja eller nej frågor bör undvikas och att uppföljningen av barnens 

svar på frågorna är det som har stor betydelse för samtalets fortsatta utveckling. Det är även 

bättre att ge barnen en direkt uppmaning t ex berätta för mig… än att säga kan du berätta för 

mig… Då kan man få ett nej som svar ifrån barnet. 

 

 

Etik 
 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samhället och de individer/grupper som lever i samhället har rätt att kräva att forskning 

bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Kravet som kallas 

forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder 

förbättras. Människorna i samhället har samtidigt rätt att kräva skydd mot olämplig insyn t.ex. 

i sina livsförhållanden. Människan får inte heller utsättas för fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kallas för individskyddskravet, den är en självklar 

utgångspunkt för forskningsetiska övervägande enligt vetenskapsrådet (2002). 

Vetenskapsrådet menar att de forskningsetiska principerna har till syfte att ge riktlinjer för 

förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Vid en eventuell 

konflikt kan en god avvägning ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

Principerna utgör en riktlinje och är avsedda att vägleda den enskilda forskaren vid planering 

av olika projekt. Principerna ställer inga krav på helhet. Eftersom problem kan variera från 

fall till fall, har principerna medvetet blivit en vägvisare för forskaren än av detaljreglerande 

föreskrifter.  
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Det är viktigt att överväga etiska riktlinjer när barn används som informanter och det är oftast 

föräldrarna som bevakar deras rättigheter. Det är alltid en viktig princip att handla i enighet 

med föräldrarnas önskningar och åsikter. Vid användning av barn som informanter i ett 

intervjuprojekt kommer alltid frågan upp om ett informerat samtycke från den eller de som 

företräder barnet, oftast deras föräldrar påpekar Dalen (2007). Informationen till föräldrar 

delgavs genom ett brev som sattes upp i tamburen där vi förklarade syftet med studien och vi 

beskrev kort vilka vi var. Då uppfyller vi informationskravet som innebär att deltagarna har 

blivit informerade om syftet med studien, om att deltagandet är frivilligt och att de kan välja 

att avbryta sin medverkan. Eftersom barnen var små och syftet var att intervjua dem så valde 

vi att fråga dem strax innan om de ville vara med i vår intervju. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i det här fallet, föräldrarna, fick läsa vårt följebrev (bilaga 1) och hade möjlighet att 

välja att inte deras barn fick delta i studien. I och med att barnen var under 15 år krävdes det 

ett godkännande från föräldrarna (Vetenskapsrådet, 2002).  Ett frivilligt samtycke innebär att 

samtycke har lämnats utan yttre påtryckningar eller begränsningar av den personliga 

handlingsfriheten (Dalen, 2007).   

  

Vi har gett intervjugrupperna och förskolorna fingerade namn och på så vis uppfyller vi 

konfidentialitetskravet. I den kvalitativa intervjuundersökningen är detta krav speciellt viktigt 

eftersom forskare och informanter möts personligen. Det är viktigt att de uppgifter som 

lämnas under intervjun blir sekretessbehandlade och att de inte ska kunna spåras till en 

enskild person menar Dalen (2007). Och vi uppfyller även nyttjandekravet som innebär att 

uppgifterna om barnen inte får nyttjas annat än i den studie vi kommer att göra. Uppgifter om 

enskilda deltagare, insamlade för vårt forskningsändamål, kommer inte att användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

Trovärdighet 

 

Trovärdigheten i studien bygger på kvalitativ intervjuform dvs. mänskligt samspel. Dalen 

(2007) påpekar att det är en metodologisk förutsättning att det skapas samspel mellan forskare 

och informant, så kallat intersubjektivitet. I samhällsforskning handlar det om hur upplevelser 

och situationstolkningar blir gemensamma för människor. Trovärdigheten i vår studie utgörs 

av de tolkningar vi har gjort utifrån barnintervjuerna. Vi har en förförståelse för det som vi 

forskar om då vi arbetar inom förskolan. Det kan innebära att den kunskap som vi besitter kan 

bli ett dilemma då man kan se sig som expert på området och vi kan bedöma istället för att 

beskriva det som verkligen sker. Samtidigt kan vår förkunskap om det vi forskar vara en 

fördel då det kan vara lättare att förstå innebörden i det som sker och inte drar felaktiga 

slutsatser. Generaliserbarheten i vår studie kan inte sägas vara vägledande för alla förskolor 

då det endast har varit två förskolor i vår studie, samt så har antalet barn varit för litet för att 

vi generellt kan säga att så här är det vad barnen upplever ute på förskolorna.  Men vi anser 

ändå att studien kan bidra till att pedagogerna kan få en förståelse för hur barnen ser på 

pedagogerna och hur de upplever att de har makt och inflytande över sin lek. 
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Bearbetning  
 

Efter genomförandet av intervjuerna och ljudupptagning med diktafon lyssnade vi igenom 

intervjuerna och skrev ut allt material i text för att få en överblick av intervjusvaren. Vi läste 

igenom materialet flera gånger och såg ett mönster som lade grunden till kategoriseringen. 

Patel och Davidsson (2003) menar att mönstret blir grunden till den kategorisering av 

information som syns i resultatdelen. Vid sidan om intervjuutskrifterna skrev vi noteringar om 

yttre förhållanden, fakta som kan ha betydelse för analysen. Vi skrev ner anteckningar av 

egna iakttagelser vid sidan om intervjun. Under forskningsprocessen är det värdefullt att 

skriva ner så mycket som möjligt av de händelser som vi ser. Det vi registrerar är viktigt att 

skriva ner som minnesanteckningar för att det är lätt att glömma det som inte är nedskrivet 

menar Dalen (2007). Vidare menar hon att vi även måste ta med våra egna reflektioner som 

utgör en viktig del i det analytiska värdet. När intervjuerna har utförts ska de helst skrivas ut 

omedelbart eftersom det då är lättare att återge samtalen på bästa sätt. Utifrån det insamlade 

materialet har vi analyserat i förhållande till tidigare forskning och lekteorier. Syftet var att 

undersöka hur barnen upplever pedagogernas roll i leken. Vi ville även få reda på hur barnen 

upplever pedagogernas deltagande i leken, leker pedagogerna? Inför resultatdelen valde vi att 

gå igenom texterna och markera de olika kategorierna med olika färger.  

 

 

När vi utförde intervjuerna med barnen så förde vi samtidigt en ostrukturerad observation, 

med det menas att vi omedvetet observerade den miljön vi befann oss i och hur barnen 

uttryckte sig, inte bara med orden utan även med deras kroppsspråk. De skillnader vi 

upptäckte på de två förskolorna var att miljön skilde sig åt. På Humlan var miljöerna mer 

uppdelade i olika små rum med dörrar som stängdes till. Väggarna bestod av stora 

fönsterpartier så man kunde se barnen när de lekte i rummen. Varje rum var uppbyggda med 

olika lekmiljöer, som innebär att i ett rum lekte barnen med byggmaterial, bilar och klossar. 

ett annat rum kallades dansrummet, det var inrett med en liten scen, musikanläggning med 

olika cd-skivor, utklädningskläder, discokulor i taket. Det fanns ett stort skapanderum med 

olika material så som färger, lera, pärlor mm. Barnen på Humlan berättade för oss att de inte 

flyttade leksakerna mellan rummen, utan de använda det material som fanns i de rummen som 

de lekte i. På Nyckelpigan var miljöerna uppdelade med skärmväggar, som rum i rummen, 

med det menas att de också fanns miljöer som byggrum, dansrum med scen, köksvrå, 

skapanderum, och barnen hade möjlighet att flytta med sig leksakerna till de olika 

lekmiljöerna. Skillnaden vi såg var att miljön på Nyckelpigan inte var lika statiskt inrett som 

på Humlan. Om barnen på Nyckelpigan t.ex. ville leka i köksvrån och ta med sig klossar för 

att använda som låtsasmat så fick de göra det, medan barnen på Humlan poängterade bestämt 

att det fanns regler som gjorde att de inte fick flytta med sig saker till de olika rummen.  

 

 

  

Metodkritik 
 

Den ena intervjun gjordes på den egna förskolan där vi arbetar och att upprätthålla opartiskhet 

och distans är ett problem i kvalitativa undersökningar, det märks tydligare om man har en 

personlig relation till någon i den miljö man studerar. Det kan också vara ett dilemma att vara 

expert på området som man studerar eftersom man har en tendens att bedöma än att ge 

beskrivningar av det som verkligen sker, hävdar Repstad (2007). Vidare menar han att det kan 

innebära att en förtrogenhet med miljön medför att man tar mer för givet. Det kan å andra 

sidan vara en fördel att ha vissa förkunskaper som gör att man på ett lättare sätt kan förstå  
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innebörden i det som sker och på så sätt undvika att dra felaktiga slutsatser. Man kan ha 

föreställning om att det är lätt att intervjua men som nybörjare på området insåg vi vikten av 

att ställa genomtänkta frågor och att komma med följdfrågor som gjorde att barnen fick tänka 

efter. Ibland kan det vara svårt att föreställa sig hur en fråga uppfattas av barnen därför är det 

bra att pröva frågorna på några barn innan man börjar på den egna egentliga intervjun menar 

Doveborg & Pramling Samuelsson, (2000). Vi insåg att vi borde ha övat intervjufrågorna på 

fler barn innan vi genomförde de riktiga intervjuerna. När man intervjuar barn i grupp finns 

det olika påverkansfaktorer som styr och det är viktigt att man är medveten om det får det 

blyga barnet komma till tals? Är det bara det pratglada barnet som får fram sina svar? Vi 

upptäckte att sammansättningen i en grupp med barn som vi intervjuade inte var så lyckad, 

det fanns en flicka som ville svara hela tiden samtidigt som det var en pojke som mest 

lyssnade på de andra. 

 

 

 

Resultat och analys 
 

I det här avsnittet redovisar vi det resultat vi har fått fram i vår studie. Syftet med studien är 

att få en inblick i barns upplevelser om pedagogernas deltagande i leken. Följande frågor 

ställs i denna studie: 

 

 Hur upplever barnen pedagogernas deltagande i leken?  

 Hur beskriver barnen pedagogernas roll i leken?  

 På vilket sätt har barnen inflytande och makt över sin lek? 

 

I resultatdelen kommer delar av barnintervjuerna att delges för att få en djupare förståelse av 

barns tankar och upplevelser utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vi har valt att presentera 

grupperna med fingerade namn, grupp Röd, grupp Blå, grupp Gul, grupp Grön, grupp Svart 

och grupp Lila. Vi har delat in vårt resultat i tre huvudkategorier utifrån vårt intervjumaterial: 

Vad är lek, Delaktighet och makt, Kan pedagoger leka. 

 

Till Förskolan Humlan tillhör grupperna Röd, Blå, Svart och Lila. Och till förskolan 

Nyckelpigan hör grupperna Gul och Grön. 

 

 

 

Vad är lek - att man ska leka ”nåt” som man vill 
 

Vår inledande fråga till barnen om: Vad är lek, gav oss en förståelse om vad barnen tycker att 

lek är och efter genomgång av vårt material kunde vi finna tydliga kategorier. Den första 

kategorin handlar om vad barnen upplever vad lek är för något. Nedan följer delar av 

barnintervjuerna som vi gjorde på förskolorna. 

 

 

”Att man ska leka nåt man vill och man kan leka hoppa i kuddarna, bygga 

en bil.”(grupp Röd) 

 

”Att leka med hästar och barbie och att man ska leka och ha kul. Man ska 

faktiskt fråga om man vill leka.”( grupp Blå) 
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Analys 
 

Ett tydligt mönster som vi såg utifrån barnens svar om vad lek är var att man ska ha kul och 

leka det man vill. Barnen betonar att man ska fråga om man ska vara med i leken. Vi ställer 

oss frågan om: kan pedagogerna vara med i leken utan att fråga utifrån barnens kommentarer. 

Barnen ser helheten i leken, menar Löfdahl (2002). I leken får handlingar, föremål och 

begrepp en mening genom det innehåll barnen uttrycker i leken. En utgångspunkt är att leken 

är en gemensam aktivitet. I förskolan skapas tillfällen där långa perioder ägnas åt lekar och 

där barnen själva väljer vilken lek de vill leka. Vi ser att barnen upplever leken som något så 

lustfyllt att de glömmer allt annat runt omkring dem. För barnen är leken oftast social dvs. att 

man leker tillsammans med någon eller också har barnen medaktörer i fantasin. Leken är 

också en viktig aktivitet för barn och är ett centralt sätt för barn att vara och den väcker deras 

engagemang menar Lillemyr (2006). 

 

 

Rollekar 

 

I vårt insamlade material var rollekar populära och flera av barnen svarade att de lekte 

mamma, pappa, barn och med dockorna. De lekte med barbie och med hästar. Uppträdande 

tillsammans på scen var också en utmärkande rollek.   

 

”Mamma, pappa och barn! En är hund, en är mamma, en är barn några är 

storasystrar och en är pappa. Då är vi i dockvrån. Ibland har vi dockorna 

som bäbisar. För när man är storasyster lär man sig hur det är att vara 

stor.”(grupp Gul) 

 

”Vi brukar klä ut oss och dansa, sjunga och ibland leker vi snövit ihop på 

scenen.” (grupp grön) 

 

 

 

 

Analys  
 

Det tydligaste mönstret vi fann var att barnen berättade att de gärna lekte olika former av 

rollekar. Den populäraste leken var mamma, pappa, barn och att leka i ”dockvrån”.  Barbie 

och hästar var också en väldigt populär lek. Att de här lekarna var mest populära kan bero på 

barnens ålder och att de befinner sig i sin lekutveckling där rolleken dominerar. Det kan även 

bero på att leken styrs av barnens fantasi och konstrueras av roller och rollhandlingar. Barnen 

uttryckte många självständiga lekar där pedagogerna inte var med i barnens rollek. Hjort 

(1996) såg i sin studie att barnen uttrycker det som är viktigt för dem. De väljer rolleken som 

en ram för att framställa det som de finner betydelsefullt i sina liv.  
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Delaktighet och makt 
  

I intervjuerna kan man utkristallisera delaktighet och makt. Hur mycket delaktighet och makt 

upplever barnen att de har över sina lekar på förskolan? Olika kategorier visade sig relativt 

klart och tydligt för oss när vi studerade svaren från våra intervjuer. Det var oskrivna regler på 

förskolan, barns regler och pedagogernas regler. Vid ett intervjutillfälle frågade vi barnen om 

de fick vara med och bestämma vad de ska leka på förskolan och om de fick bestämma 

reglerna. 

 

Pedagogernas regler 

 

”Ibland får man inte vara med och bestämma. Man får inte vara i 

skyddsrummet när man vill det är Anna-Karin som bestämmer och man får 

bara var två i skyddsrummet.” (grupp Svart) 

 

”I byggrummet får man bara vara fyra barn. Det har fröken sagt.”(grupp 

Lila) 

 

 

Från utdraget ur intervjun här ovan tolkar vi det som att barnen är mycket medvetna om att 

det är pedagogerna som bestämmer reglerna, men att de inte vet varför dessa regler finns. 

 

Barnens regler 

 

Vi frågade barnen om de fick bestämma när de ville leka på förskolan och om de fick 

bestämma vilka lekar de ville leka. 

 

”Hm… För det mesta får vi det för annars kan man inte leka alla lekar.” 

(grupp Röd) 

 

Utifrån intervjun här ovan kan man tolka att barnen både är delaktiga och har makten över 

sina lekar.  

 

 

 

Oskrivna regler på förskolan 

 

På vår fråga om man får leka vilka lekar man vill var som helst här på förskolan, fick vi till 

svar av de flesta grupperna att de fanns regler för var man ska leka de olika lekarna. 

 

”Nä det kan man faktiskt inte! Man ska leka med bilarna i byggrummet och 

med såna där fyrkantiga klossar också. Du vet såna där som är i trä.”(Grupp 

Blå) 

 

”För att det bara är så. Man gör olika saker i olika rum.” (grupp Röd) 

”Man kan måla i ett rum. Också dansar man och klär ut sig i dansrummet.” 

(grupp Svart) 
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Här tolkar vi barnens svar i intervjun som om att det finns oskrivna regler på förskolan som 

bara existerar. 

 

 

Analys 
 

Barnen berättade om många lekar där pedagogerna inte var närvarande men att det fanns 

regler att hålla sig till. Utifrån barnens perspektiv verkar reglerna vara en viktig del av 

förskolan. Barnen är mycket medvetna om att det är pedagogerna som upprätthåller reglerna 

på förskolan och ur barnens perspektiv anser barnen att de får vara med och bestämma vad 

man vill leka för lekar förutsatt att man håller sig till vissa oskrivna regler. De vill leka 

lekarna tillsammans med sina kompisar och det verkar som om alla barnen är förtrogna med 

vilka regler som gäller i olika rum. Barnen visar att de känner sig delaktiga när det gäller vad 

man ska leka för lekar men att det ändå är de vuxna som har makten över reglerna. Barnen 

ansåg att den vuxne är på förskolan för att upprätthålla regler och rutiner och planerar 

aktiviteter.  Tullgren (2004) menar att det är viktigt att komma ihåg att det är barnen som bör 

bestämma vad som ska lekas. Hon har under sin studie sett att många lekar styrs av pedagoger 

till att bli lugna lekar. 

 

 

Kan pedagoger leka?  
 

Frågorna som sedan ställdes till barnen handlade om: vad de brukar leka och om fröknarna är 

med och leker.  

 

”Vi spelar bamsespel och pusslar.”(grupp Lila) 

 

”Jo de kan men de vill inte leka.”(grupp Blå) 

 

Här såg vi att barnen upplevde att pedagogerna kan leka men de vill inte. Utifrån de svar vi 

fick av barnen som t ex att fröknarna sitter vid datorn eller att de håller på med småbarnen 

tolkar vi till att barnen upplever att pedagogerna ofta är upptagna av många andra sysslor och 

då vill de inte leka. 

 

 

 

Pedagoger kan inte leka! 

 

I denna kategori såg vi utifrån barnens svar att pedagogerna inte kan leka. 

 

”De kan inte leka! De bara pratar och pratar.”( grupp Lila) 

 

”De är inte bra på någonting.”(grupp Röd) 

 

 

Barnen berättade att pedagogerna inte kunde leka och att de hellre stod och pratade med 

varandra. 
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Pedagoger kan leka! 

 

Utifrån frågan om pedagogerna kan leka svarade barnen att pedagogerna kunde leka. 

 

 

”Ja de kan leka hajen, datten, leka tåg och vara ute och leka mamma, pappa, 

barn”(grupp Grön) 

 

”Vi leker med barbie, vi gungar, åker rutschkana och vi leker en bonde i vår 

by.”(grupp Gul) 

 

”Dansar runt och sjunger, pratar och gör saker med småbarnen.”( grupp 

Gul) 

 

Här berättar barnen om vad de lekte för lekar med pedagogerna och vad pedagogerna var bra 

på att leka för lekar. 

 

 

Analys 
 

På förskolorna där vi intervjuade barnen fick vi olika svar när vi frågade om pedagogernas 

medverkan i leken. Barnen upplevde att de fick bestämma vad de ville leka och att 

pedagogerna ofta var med i deras lekar. Tullgren (2004) menar att en lekande pedagog många 

gånger inspirerar och engagerar barnen till lek samt skapar en lockande, välbehaglig och 

lustfylld lek. Lindqvist (1995) menar vidare att när pedagogen är delaktig så lockas barnen till 

att vara med i leken och blir på så sätt skickliga lekare. På Nyckelpigan var barnens erfarenhet 

av närvarande och lekande pedagoger större. Barnen upplevde att pedagogerna ofta var med 

och lekte tillsammans med dem samt att pedagogerna tog den rollen i leken som barnen 

tilldelade dem. 

 

I vår analys av om pedagogerna kan leka tyder barnens svar på att de anser bestämt att 

pedagogerna inte kan leka. De flesta barn var väldigt bestämda i sina svar om att pedagoger 

inte kan leka. Vi tolkar barnens tankar som att pedagogerna inte medverkar i barns lek för att 

barnen anser att de vuxna inte kan leka. På Humlan var barnens erfarenheter av deltagande 

pedagoger inte så stora. Barnen upplevde det som att pedagogerna bara satt vid datorn eller 

pratade med varandra och att pedagogernas förhållningssätt till leken var frånvarande.       

Ofta tror vuxna att de utgår från ett barns perspektiv när de tolkar barnen, men det handlar 

snarare om att de tolkar det barnet ses göra utifrån sitt eget perspektiv. Barnen sätts 

visserligen i fokus men utgångspunkten blir till slut de vuxnas perspektiv och referensramar. 

Det här kan förklaras med att det är lättare för en vuxen att se från ett vuxenperspektiv än ur 

ett barns perspektiv enligt Johansson (2003). Vuxna kan många gånger vara rädda för att 

förstöra leken och det är därför de tror att deras närvaro har en negativ påverkan menar 

Granberg (2003). 

 

 

Det tydligaste mönstret vi fann var att barnen upplevde att de fick bestämma lekarna själva 

och att de gärna lekte lekarna tillsammans med en eller flera kompisar. Vi kom även fram till 

att barnen var mycket medvetna om att det fanns regler att förhålla sig till. Vi fann att de 

berättade om olika rollekar man kunde leka både ute och inne. Frågorna som sedan ställdes 

till barnen rörde pedagogernas medverkan i leken. Här var några barn väldigt bestämda i sina 
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svar. Det framgick att pedagogerna inte alls var delaktiga i leken på Humlan till skillnad från 

barnen på Nyckelpigan som sa att pedagogerna medverkade i deras lekar. Vi fick väldigt olika 

svar från barnen. Utifrån deras svar tolkar vi det till att barnen såg på pedagogerna på olika 

vis. Pedagogernas roll på förskolan var den som var en ledare och bestämde, den passiva som 

inte medverkade i leken utan gjorde andra sysslor eller den medverkande och lekande 

pedagogen. 

 

 

Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuteras resultatet och de slutsatser som framkommit genom intervjuerna 

med barnen. Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi problematiserat och gjort slutsatser. 

Avsikten med denna studie var att ta reda på hur upplever barnen pedagogernas 

medverkan/deltagande i leken? 

 

 Det framkommer tydligt att barnen upplever att de har möjlighet att göra egna val när det 

gäller leken och leker gör man för att det är kul, menar flera av barnen.  Det framkommer 

även att barnen känner sig delaktiga när det gäller vad de vill leka. I vårt resultat har vi sett att 

barnen på förskolan Nyckelpigan upplever att pedagogerna medverkar i barnens lek och att 

barnen ser det som en naturlig del i leken att den vuxne kan vara med och leka. Vi har under 

processens gång sett att när pedagogen är med och leker påverkar det styrningen av leken och 

vi ser vikten av att pedagogen är med och leker på barnens villkor. När vi utförde våra 

barnintervjuer gjorde vi även ostrukturerade observationer som innebar att vi registrerade allt 

som skedde runt omkring oss, samt att vi såg samspelet mellan barnen och pedagogerna och 

även att miljön hade en påverkan på barnens lekar. Även Tullgren (2004) påpekar vikten av 

en engagerad pedagog som lockar till lek. Vi håller med om det Lindqvist (1995) beskriver, 

att när pedagogen är delaktig så lockas barnen till att vara med i leken. Men samtidigt såg vi 

utifrån våra resultat att barnen upplevde att de vuxna hade makten över reglerna både i leken 

och i de olika miljöerna på förskolorna.  

 

På förskolan Humlan upplevde barnen att pedagogerna inte kunde leka och några barn 

hävdade att pedagogerna inte kan och inte vill leka. Åm (1993) skriver om vuxnas tveksamhet 

inför att medverka i barns lek och att det kan bero på att den vuxne känner sig osäker inför 

kollegor när de leker. Granberg (2003) anser att många vuxna dock tror att deras närvaro i 

leken kan störa eller förstöra och det grundar sig i tidigare syn på leken som då många 

förskolor utgick ifrån utvecklingspsykologi där pedagogen inte medverkade i barnens lek. Det 

som både Åm (1993) och Granberg (2003) skriver om kan vi som forskare ställa oss bakom 

till viss del, men det vi anser är att Granbergs antaganden om att vuxna tror att deras närvaro i 

leken kan förstöra den är ett gammalt sätt att förhålla sig. Enligt den läroplan som finns för 

förskolan, Lpfö98 (2010) så ska förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande samtidigt ska den utmana och locka till lek och aktivitet. Den 

ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

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

barngruppen. En del barn som vi intervjuade tyckte att pedagogerna var frånvarande och att 

de bara står och pratar eller sitter vid datorn. Några barn upplevde att pedagogerna kunde leda 

ett pass gympa som kallas för ”röris” och ett barn tyckte att ”fröken” var bra på att spela 

spelet bamse. Barnen menade att det var när pedagogerna hade samling och gjorde olika 

sorters aktiviteter som de lekte med dem. I det stora hela var barnen i en del grupper väldigt 

bestämda i sina tankar om att pedagoger inte kan och inte vill leka. När vi hade intervjuat 

barnen i de andra grupperna blev vi väldigt förvånade över att de barnens svar blev av en 
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annan karaktär. Vi hade förutsatt att vi nog skulle få ganska lika svar på förskolorna men til l 

vår förvåning så blev det inte fallet. När vi sammanställde intervjusvaren från 

barnintervjuerna blev svaren från de barngrupperna att pedagoger är med i leken. 

Pedagogerna kunde åka rutschkana, klättrade i klätterställningen, de lekte kurragömma och 

datten. Barnen upplevde också att pedagogerna är bra på att hålla på med småbarn och när de 

lekte mamma, pappa, barn då fick pedagogen vara mamma. De här svaren som vi fick av 

barnen tolkade vi utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 

 

Den fenomenologiska metoden kräver först en noggrann och systematisk beskrivning av det 

som föregår begreppsliga antaganden eller konstruktioner. Den fenomenologiska psykologin 

strävar efter att beskriva individers upplevelser, inte förklara dem i termer av relationer 

mellan orsak och verkan. Fenomenologerna söker efter betydelser, så som de framträder i 

individers upplevelser. Den fenomenologiska forskningen bygger alltså på olika former av 

»upplevelsedata», som skall förstås som alla aspekter av individers förhållande till 

världen(Johansson, 2003). 

 

Vi ställer oss frågan om det kan vara utformningen av de miljöer som barnen vistas i på 

förskolorna som påverkar de svar vi har fått? När vi tittade på Nyckelpigans och Humlans 

miljöer så skiljde de sig markant åt. På Humlan var det mycket noga var någonstans barnen 

fick leka med t.ex. bilar, det fick de bara göra inne i rummet som kallades för ”Byggen”. På 

Humlan var det inrett med rum som talade om vad det var för aktivitet som gällde i just det 

rummet. Barnen har själva inte varit med och påverkat vad de ville att rummen skulle 

användas till för lekar, utan det var de vuxna som hade inrett rummen. I intervjun framkom 

det att det fanns regler att förhålla sig till och barnen ansåg att den vuxne har bestämt 

reglerna. I en miljö öppnas möjligheter men skapar även begränsningar t.ex. när barnen är i 

byggen, och bygger ett högt torn kan de få vara helt uppslukade av sin byggkonstruktion, då 

de inte blir påverkade av yttre faktorer. Samtidigt kan det utgöra en begränsning då de vistas i 

ett rum som är mer bräckligare och utsatt för intrång av andra barn eller rop och skratt eller 

pedagogers samtal enligt Nielsen (2005). På Nyckelpigan var de olika miljöerna arrangerade 

av barn och pedagoger tillsammans. Det var uppbyggt små rum i rummen för att barnen skulle 

få stimulans till olika aktiviteter och göra självständiga val för lek och social samvaro. Leken 

är inte så begränsad till de olika rummen utan barnen kan flytta med sig de leksaker de vill 

använda sig av. Tilley (1994, i Nielsen, 2005) menar att, rum skapas av sociala relationer och 

av kulturella objekt, detta i sin tur gör att barnen känner sig trygga i ett sådant rum.  
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Slutsats 
 

Utifrån vårt syfte att få inblick i barns upplevelser av pedagogers medverkan i leken, anser vi 

att de svar vi fick från våra intervjuer har varit svårtolkade eftersom vi fick olika svar från 

barnen på förskolorna. Barnens olika livsvärldar påverkar dem och den världen skapar och 

formar dem som individer samt att varje barn har sin erfarenhet och sitt perspektiv. En 

påverkan av barnens livsvärld kan vara, att pedagogerna skapar de olika lekmiljöerna på 

förskolan som barnen vistas i, och att dessa miljöer är sedda ur ett vuxenperspektiv men med 

försök till ett barns perspektiv. Utifrån barnens svar så tolkar vi det som att barnen uttrycker 

att de har olika uppfattningar om pedagogers medverkan i leken. Vi har även lyft fram på 

vilket sätt barnen upplever att de har inflytande och makt över sin lek. Barnen på förskolan 

Humlan upplever att de får bestämma vad de vill leka men att den vuxne bestämmer regler 

som är på förskolan. Tid och rum är en aspekt av barns livsvärldar och att det är pedagogerna 

som bestämmer den reglerade tiden på förskolan som t.ex. när barnen blir avbrutna i sin lek 

för att göra något annat. Resultatdelen klargör att på förskolan, Humlan, ansåg de flesta 

barnen att pedagogerna inte kunde leka och heller inte ville leka, därför att de var upptagna 

med andra sysslor som t.ex. sitta vid datorn. På förskolan Nyckelpigan upplevde barnen att 

pedagogerna medverkade i leken och att vuxna är med och leker och att de är bra på att leka. 

De upplevde även att de hade inflytande och makt över sin lek, genom att de bestämde vilka 

leker de ville leka samt att de bestämde vilken roll pedagogen skulle ha i leken. De upplevde 

att de var delaktiga i utformningen av lekmiljöerna på förskolan. 

 

En reflektion vi har gjort i slutsatsen är att de miljöerna som barnen vistas i på förskolorna 

skilde sig åt markant, och vi frågar oss om det kan ha betydelse för att vi fick så skilda svar av 

barnen. Eftersom miljöerna skilde sig åt på de två förskolorna så menar vi att det kan vara en 

påverkan av barnens skilda svar i intervjuerna. Miljön öppnar för både möjligheter och 

begränsningar för barnens lek så är det viktigt att vi som pedagoger utformar miljöerna 

tillsammans med barnen, sett ur barns perspektiv.   

 

Vi funderar på om vår forskning hade sett annorlunda ut om vi hade intervjuat både barn och 

pedagoger, samt gjort en djupare observation av miljöerna på förskolorna. Då kanske vi hade 

fått reda på hur pedagogerna anser att de medverkar i leken eller ej. Vi hade även kunnat få 

syn på om miljön har så stor påverkan på barns lek som vi tolkar det i vår studie. Det har varit 

roligt och inspirerande att intervjua barn. Vi har fått nya infallsvinklar om vikten av 

medverkande pedagoger i leken, som vi kommer att tänka på i framtiden i vårt arbete med 

barn. 
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Vidare forskning 
 

Vår undersökning har ställt oss inför nya frågeställningar och funderingar. Vi vet att 

förskolans struktur och utformning är viktigt för barn och att de mår bra av att vistas i en 

verksamhet som har tydliga ramar. På vilket sätt påverkar miljön barnens upplevelse av lek 

och delaktighet? Eller är det pedagogernas förhållningssätt som har den största betydelsen? 

Det finns väldigt lite forskning kring barns upplevelser sett ur barns perspektiv och det behövs 

för att vi skall kunna förstå barnens sätt att agera och tänka. Förskolans läroplan, Lpfö98 

(2010) trycker på att verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig 

själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den 

pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.  

 

Vi håller med Hjort (1993) om att barnen själva ska få komma till tals och berätta sin mening 

som de tillskriver sin lek. Hon belyser även att barnens uppfattningar om vuxendeltagande i 

lek är ett viktigt område att studera i forskningen.  Mycket forskning kring barn och barns lek 

finns, men vi saknar forskning om barns upplevelser. 
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Bilaga 1 

Lidköping 2011-11-11 

Hej! 

Vi är två verksamma pedagoger som studerar till förskollärare och 

under hösten 2011 kommer vi att göra vårt examensarbete som en del 

i lärarprogrammet vid Högskolan Väst i Trollhättan.  I vår studie 

kommer vi att samla in datamaterial genom intervjuer och 

ljudupptagning. Det datamaterial vi samlar in kommer att behandlas 

enligt de riktlinjer som gäller för studier av detta slag vad gäller 

deltagarnas anonymitet och etiska hänsyn. 

Studiens syfte är att få en inblick i barns upplevelser om pedagogernas 

deltagande i leken. 

 

Vår förhoppning är att ni ger ett samtycke till att ditt barn intervjuas. 

Om ni av någon anledning inte vill att ert barn skall delta i studien 

kontakta personalen. 

Tack på förhand! 

Ulrika Bladh Svensson och Bittan Svensson 

 

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss 

XXX-XXXXXXX 

XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 2 

Barnintervjufrågor 

Kan ni/du berätta för mig… 

 Vad är lek? 

 Vad brukar ni/du leka? 

 Vem leker ni/du med? 

 Vilka lekar är populära? 

 När fröknarna är med och leker vilka lekar leker ni/du då? 

 På vilket sätt är fröknarna delaktiga i leken? 

 När brukar ni/du leka?  

 Om ni/du får bestämma, vilken lek vill ni/du helst leka då om 

fröken är med? 

 Får ni/du bestämma vilken lek ni/du ska leka? 

 Kan du/ni berätta om något som fröknarna är bra på att leka? 

 

Dessa frågor var grundfrågor till barnen och utifrån barnens svar 

ställde vi följdfrågor som ej var nedskrivna innan. 
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