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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Vårt intresse för att undersöka fenomenet förskollärarens deltagande i barns lek 

har sin grund i att vi kan se att förskollärare gör annat arbete när barnen har sin egen lek. Vi 

vill få en inblick i hur förskollärare ser på sin roll i barns lek, samt vad olika forskare anser. 

Vi har lyft fram den forskning som har relevans för vår undersökning. Vår teoretiska 

utgångspunkt ligger i fenomenografin. 

 

Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare ser på sin roll i barns lek i 

förskolan. 

 

Metod: I vår studie använder vi oss av en fenomenografiskt inspirerad forskningsansats. Vi 

har valt att använda oss av kvalitativa intervjufrågor, och har intervjuat åtta förskollärare i två 

olika kommuner. 

 

Resultat: Resultatet visar att förskollärare i denna studie anser att leken är viktig för barnen 

och att de som förskollärare behövs för att utveckla leken. Vi kunde urskilja en del variationer 

i hur förskollärarna ser på sitt deltagande i barns lek, en del menar att de sällan är med i barns 

lek, i stort sett enbart när det uppstår konflikter mellan barnen. Andra förskollärare anser att 

det är viktigt att finnas nära barnen i leken och att vara en aktiv medlekare.  Det framkom 

bland de flesta förskollärare en önskan om att vara mer delaktig i barns lek, men att 

strukturella faktorer förhindrade detta. 
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Inledning 
 

När man pratar om barn säger alla att det är mycket viktigt att barn får leka. Under våra år 

inom förskola och även under vår tid i lärarutbildningen har vi undrat över begreppet ”lek”. 

Själva tycker vi oss märka att ”lek” ute i verksamheten används då förskollärarna är upptagna 

med att annat. Utifrån detta blev vi intresserade av att göra en undersökning om hur 

förskollärare egentligen tänker kring barns lek.  

 

Vidare vill vi undersöka hur förskollärare anser att de arbetar med barns lek i förskolan 

eftersom det i styrdokument och på lärarutbildningen lyfts fram lekens betydelsefulla roll för 

barns utveckling. I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2010) står det att förskolan skall främja 

leken. Det står även att lek och lärande går hand i hand. Utifrån dessa begrepp kommer vi 

även att nämna sambandet mellan lek och lärande. Det står dock inte i läroplanen hur aktiv 

man ska vara som förskollärare i barns lek. Enligt Lillemyr (1990) är leken viktig då de flesta 

barn ägnar en stor tid till lek.  

 

Vår erfarenhet säger att det ser olika ut på olika förskolor. Studien kommer därför att belysa 

förskollärarens syn och förhållningssätt till barns egen lek samt hur de ser på sitt deltagande i 

barns lek på en förskola. Då tänker vi främst på barns egen lek, även kallad den fria leken. 

Men hur fri är den egentligen? Åm (1988) anser att pedagogernas deltagande i leken är viktig 

för bland annat barnens utveckling. Emilsson (2008) menar att deltagandet i barns lek, samt 

att ge dem möjlighet till att påverka verksamheten, egentligen kanske bara är ett sätt att styra 

barnen till att vara lydiga. Det är på grund av att forskningen uttrycker att barnen kan lära sig 

så mycket genom lek som vi tycker att denna undersökning är intressant. När vi sedan 

fördjupar oss i ämnet blir det mer intressant att ta reda på vad förskolläraren anser om sin 

delaktighet i barns lek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur ett antal förskollärare ser på sin roll i barns lek i förskolan. 

 

Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte vill vi ha svar på följande frågeställningar: 

– Hur definierar förskolläraren på begreppet lek? 

– Vad anser förskolläraren om sin roll i barns lek? 

– Vad ser förskolläraren som eventuella brister i den egna verksamhetens organisation i 

relation till barns lek? Och vad i så fall kan man utveckla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forskningsbakgrund 

 
I detta kapitel har vi valt att gå igenom vad tidigare forskningen säger om hur förskolläraren 

ser på sin roll i barns lek. Vi diskuterar också olika forskares resultat i förhållande till vår 

studie.   

 

Begreppet lek 

Många är överens om att ordet lek kan betyda olika saker för olika människor. Alla människor 

som har lekt vet hur det känns att leka, men i och med det betyder det inte samma för alla. 

Därför är det inte lätt att definiera ordet lek. Öhman (1998) påstår att det finns lika många 

definitioner på lek som det finns lekande barn. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att leken 

kan vara både på riktigt och på låtsas. Den är på låtsas sedd utifrån för åskådare, men den är 

på fullaste allvar för barnet. Författaren menar vidare att man måste vara medveten om att allt 

som barn gör inte är lek, men väldigt mycket är det. Barn skickar ofta ut signaler när de leker. 

Alla barn har olika sätt att signalera lek på. Vissa skrattar, talar med annorlunda röster eller 

säger ”vi leker att”. Leken kan vara både lustfylld och allvarlig. Leken är ett kluvet och 

ständigt varierande fenomen med många olika aspekter. I leken kan barnet pröva saker som de 

inte hade vågat pröva utanför leken. Enligt Lpfö 98 (2010) ligger ansvaret på förskollärarna 

att genom ett medvetet bruk av leken främja varje barns lärande i förskolan.  

 

Lillemyr (2002) anser att lek är en allsidig aktivitet som är viktig för alla barnen. Leken 

engagerar och gör barn motiverade på ett sätt som är styrt inifrån dem själva, enligt 

författaren. Lek är en kulturell företeelse, ett slags livsform för barnen som är förankrad i 

kulturen. Leken är för barnen ett sätt att leva och en samvaroform. För barnen förmedlar leken 

värderingar som är en viktig del i kulturen. Den kan vara i form av sånger, rim, historier eller 

liknande. Denna förmedling av kulturen sker genom överföring mellan generationer. Lek är 

även ett kulturfenomen när det gäller socialisation. Barn lär sig regler, normer och hur de ska 

hantera värderingar och bearbeta sin kunskap om vuxnas roller i samhället (Lillemyr, 1990). 

 

Trots att leken är svårfångad förefaller det som om de flesta forskare är överens om vilka 

kriterier det är som gestaltar leken. Man brukar framhålla att lek är lustfylld, frivillig, spontan, 

ett aktivt engagemang och att den oftast är social (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

Forskning visar att det inte räcker med kamrater och leksaker för att barn ska börja leka en 

utvecklad lek. Knutsdotter Olofsson (2003) påtalar att det är tre faktorer som ligger bakom 

lekförmågan. Enligt författaren är det trygghet, ostördhet och att ha lekens verktyg. 

  

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är roligt att leka vare sig barnen leker själva eller 

tillsammans med andra. Leken är lustfylld vare sig den är stillsam eller bullrande. Det är 

skojigt att jaga varandra. Lekbeteendet hindras när andra känslor som rädsla, sorg eller ilska 

ger sig till känna. Barn kan vara rädda, ledsna eller arga i leken, men det är en annan sak på 

riktigt. För att leken ska framstå som frivillig bör det ske utan tvång. Med tvång förvandlas 

leken till arbete eller sysselsättning. 

 

Många forskare menar att det är processen i barns lek som är det viktiga och inte produkten.   

Knutsdotter Olofsson (2003) hänvisar till Piaget (1962), som menar att i konstruktionsleken, 

t.ex. att bygga ett slott av klossar, är det själva byggandet som är det viktiga. Produkten är inte 

så intressant i sig. Barnen rasar det och plockar sönder det. Leken styrs inte av yttre 

motivation utan av inre lust. Leken är i sig själv barnens egen belöning. 

  



Claesdotter (2003) hävdar, med hänvisning till dramapedagogen Ylva Andersson att lek 

handlar om ömsesidig inspiration. Om vuxna inspirerar till lek och är öppna för hur barnen 

leker så får de inspiration, till t.ex. ett projekt. Genom ett projekt låter man barnens lek och 

tankar få inflytande i projektet och dess verksamhet. Andersson menar att fri lek inte innebär 

att barnen ska lämnas i fred. I den fria leken ska barnen få möjlighet att själva tänka ut sin lek, 

vad de kan tänkas behöva i leken och barnen ska få tid för att genomföra den. 

 

Enligt Sandberg (2003) så är lek barns och även vuxnas kunskapskälla och barndomens 

kännetecken. Barn och vuxna lär genom att leka, utforska och experimentera. Ur leken 

kommer kunskap. Chick i Sandberg (2003) jämställer lek och vetenskap. Enligt honom leker 

vetenskapsmän med idéer och barn lär genom lek. Barn är vetenskapsmän i leken och 

vetenskapsmän måste vara lekfulla i sin forskning. Lekfullhet är för Chick den gemensamma 

nämnaren. 

   

Barnet kan exempelvis testa att tänja på gränser som att slå eller försöka bestämma över 

någon annan i leken påpekar Knutsdotter Olofsson (2003). I leken upplever barnet både 

närhet och distans. Med detta menas att det man har lekt har man upplevt, fast ändå inte. Om 

man leker doktor vet man hur det är att vara doktor, men man vet inte hur det är att arbeta på 

ett riktigt sjukhus. Författaren påtalar att lek inte är bara lek. Lek är barnets sätt att lära sig 

klara livet och förstå världen. Det är genom leken som barn upplever saker. Detta sker oftast i 

interaktion med andra barn eller vuxna. Barnen får prova på att kommunicera och förhålla sig 

till andra människor. Leken fungerar som en arena för kommunikation och känslor, menar 

författaren. Knutsdotter Olofsson (2003) anser även att ju mer man leker desto kompetentare 

”lekare” blir man. Det är de äldre barnen och pedagogerna som lär de yngre barnen att leka, 

att uppfatta leksignaler och att hjälpa de yngre barnen med att förstå lekspråkets koder. Därför 

är det viktigt att det ingår i förskolans verksamhet att man leker med barnen och att det 

verkligen prioriteras anser författaren. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller tre principer: tid för lek, leken får inte störas och att 

pedagoger deltar i leken. Dessutom kräver leken en viss ostördhet. Emellertid är inte miljön 

påtagligt viktig, barn leker var som helst, enligt Knutsdotter Olofsson (2003). I 

förskolegruppen är det däremot viktigt att pedagoger ansvarar för att barn får leka ostört. En 

förutsättning för lek är att barn är trygga och inte behöver bevaka sin position, att de har 

kontroll och kan ge sig hän i leken, menar Knutsdotter Olofsson (2010).  

 

Folkman & Svedin (2003) påtalar att genom att vara medlekare är pedagogerna viktiga för att 

kunna se det som Vygotskij beskriver som den möjliga utvecklingszonen hos barnet. En 

viktig uppgift för pedagogerna är att uppmärksamma och fånga tillfällen i flykten, att kunna 

uppfatta, se och ta tillvara situationer och inte låta rutiner, planering och klockan styra. Våga 

ge barnen möten och gemensamma upplevelser samt att vuxna visar att de ser barnen och 

visar att de är viktiga. Barn som blir sedda och uppmuntrade blir också nyfikna på andra 

individer.  

  

Lekens betydelse för barns utveckling och lärande 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att begreppen lek och lärande vilar 

av tradition på olika synsätt och teorier. Lärandet har oftast haft rollen som överföring av 

kunskap från den lärde till den olärda, medan leken har betraktas som barns sätt att förhålla 

sig till världen. Många gånger skiljs lek och lärande åt, lärandet prioriteras och leken kommer 

i andra hand menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007). Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) menar att det är väldigt svårt att skilja begreppen lek och lärande åt eftersom 



man inte vet när barns tankar skiljer på lek och lärande. Författarna menar att dessa två 

begrepp hänger ihop då man lär sig något när man leker, eller att barn leker något när de lär 

sig. Knutsdotter Olofsson (2003) påtalar att i leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar 

intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. Författaren menar vidare att varje barn 

är fött med en förmåga att leka - precis som det är fött med en förmåga att tala. Men för att det 

lilla barnet skall utveckla ett rikt språk, så måste vi tala med barnet, lyssna på det och läsa för 

det. På samma sätt är det med lekförmågan. För att leken skall bli utvecklad, måste vi leka 

med barnen, lära dem förstå leksignaler och att skilja ”på lek” från ”på riktigt”, lära dem hur 

man gör när man låtsas enligt författaren. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) påpekar att i leken skaffar sig barnen en rad olika 

kompetenser. Författarna menar att genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, 

motoriskt och intellektuellt. I sin lek utvecklar barnen hypoteser som de senare prövar. Barnen 

använder sig av sina erfarenheter och kunskaper i leken. Barn kan leka med andra barn eller 

leka själva, de skapar lekkamrater i sin fantasi. Knutsdotter Olofsson (2003) anser dessutom 

att i leken utvecklas språket. Barnen kommunicerar med varandra i leken och måste hela tiden 

göra sig förstådda för att leken ska fortsätta att utvecklas. De pratar med olika röstlägen och 

tempus.  

 

I leken knyts orden till föremål och barnet måste tänka ut vad det är det vill säga. Barnen 

tolkar, använder sig av olika strategier och förhandlar i leken. I leken utvecklar barnen sin 

sociala kompetens. De lär sig kompromissa, känna empati och sympati. Barnen lär sig lek- 

regler så som samförstånd, ömsesidighet och turtagning. Samförståndet innebär att man är 

medveten om vad leken handlar om och vad det är de leker. Ömsesidighet går ut på att alla i 

leken är på samma nivå, oavsett ålder och styrka. Turtagande betyder att ibland är det du och 

ibland är det jag. Först gungar du, och sen gungar jag (Pramling Samuelsson och Sheridan, 

1999). Lek är grunden till lärande både i förskolan och i hemmet. I förskolan bör mycket av 

dagen bestå av lek, då den är viktig. Det är genom lek som lärandet har betydelse hur man är 

mot varandra, turtagning, lyssnar på varandra problemlösningar, att barnen har roligt, barnen 

tränar språket.  

 

Förskollärarens roll i leken 

Pedagogens inblandning i barnens lek är ett diskuterat ämne. Forskarna har olika åsikter om 

huruvida man som pedagog ska medverka i barns lek. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) anser att när pedagogen aktivt deltar i barnens lek utvecklas deras lek och 

läroprocesser. När pedagoger deltar i leken, på lekens villkor, kan de verka som förebild för 

barnen. Det tillhör pedagogens uppgift att möjliggöra att alla barn kan vara med och leka. 

Författarna betonar att pedagogen skall ge sitt aktiva stöd till de barn som har det svårt för att 

komma in i leken. Faktorer som är betydelsefulla är att skapa en miljö som stimulerar till lek 

med rika innehålls- och händelseförlopp. Detta innebär, enligt Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) att ge barn tid, stoff och näring för att de ska få möjlighet att komma in i 

olika roller och föra leken framåt i ett händelseförlopp. Detta stämmer med läroplanens (Lpfö 

98, 2010) direktiv. Förskolan skall erbjuda barnen en god miljö som skall locka till aktivitet, 

utveckling, lek och lärande. Det är pedagogerna i förskolan som aktivt skall samarbeta för att 

erbjuda detta. Öhman (2006) påtalar att genom möten i leken med både barn och vuxna lär sig 

barn att förstå andra människor. 

 

Barns utveckling är också beroende av de utmaningar barnen möter i sin vardag och i sin 

sociala miljö. Utmaningar kan komma ifrån andra barn, men det är alltid den vuxnas ansvar 

att se till att barn ges tillfälle till utmaningar. Det är av stor vikt att pedagogen kan ta både ett 



barnperspektiv och barns perspektiv. På så vis blir ett barnperspektiv att utgå från det vi antar 

är barns bästa, medan att ha barns perspektiv är att tillskriva barn en egen kultur, ett eget sätt 

att uppleva, erfara och förstå sin värld Detta måste pedagogen anstränga sig att förstå 

(Öhman, 2006). 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) poängterar hur viktiga barnets egna 

erfarenheter är, som det centrala i leken. Det är viktigt att pedagogen finns med för att 

uppmärksamma och stötta barnet i dess sätt att tänka och fundera. Pedagogens roll är att ställa 

utmanande frågor till barnen i leken som ”Hur tänker du nu? Hur menar du nu?”.  Författarna 

menar vidare att det är pedagogens roll är att vara lyhörd för barnens sätt att reflektera och 

tänka i leken. I leken berättar barnen vad de vet och vad de har för erfarenheter.  Enligt Lpfö 

98 (2010) ger leken barn möjlighet att utrycka sig och bearbeta känslor, erfarenheter och olika 

upplevelser.  

 

När pedagogen medverkar i barnens lek måste han eller hon vara närvarande i både kropp och 

själ (Knutsdotter Olofsson, 2003). Det räcker inte att bara sitta bredvid, och det är inte alltid 

endast positivt att pedagogen deltar i barns lek. Det förekommer att pedagogerna avbryter 

leken och ändrar innehållet utan att de är medvetna om det. Därför måste den vuxna vara 

uppmärksam så att hon eller han inte förstör det som barnet har påbörjat. Det är viktigt att 

man inser att det är av stor vikt att de vuxna ändå deltar i barns lek för att barnen skall förstå 

lekens förutsättningar, anser författaren. 

 

Tullgren (2003) har kommit fram till att leken på förskolan ses som en företeelse där idén om 

det fria och aktiva barnet ska förverkligas. Medans Evans (2007) beskriver en studie som är 

gjord på en grupp fyraåringar som gick i en s.k. ” Reception Class”. Där visade det sig att 

pedagogerna sällan deltog i barnens lek annat än för att övervaka hur barnen betedde sig i 

leken. Pedagogerna deltog enbart i leken genom att planera temauppgifter och utveckla olika 

miljöer. Studien visade att det som vuxna ansåg vara avbrott i leken kunde ha en betydande 

effekt på den. Den styrning som pedagoger använde sig av och som skulle föra leken framåt 

och utveckla den, visade motsatt effekt.  Resultatet visade att en del barn blev bråkiga när 

leken styrdes för mycket av pedagogen. Även Tullgren (2003) diskuterar hur pedagoger styr 

barns fria lek på förskolan. De gånger när leken är på väg att övergå till en konflikt är 

pedagoger många gånger snabba med att styra barnens lek eller avbryta den. Författaren anser 

att leken inte är fri i förskolan.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teoretisk utgångspunkt 

 
Fenomenografi 

Fenomenografin utformades av Ference Marton, professor vid Göteborgs universitet. 

Fenomenografins intresseområde utgörs av ” lärande och förståelse i en pedagogisk miljö” 

skriver Marton och Booth (2000). I fenomenografiska studier vill man fånga frågeställningar 

om ett bestämt fenomen. Man vill förstå på vilka skilda sätt fenomenet framstår hos en grupp 

människor. Det är inte i första hand intresset vem som har en viss uppfattning utan man vill få 

fram vilka olika uppfattningar som existerar. Uppfattningarna kan finnas hos olika personer 

och/eller hos samma. Vanligtvis använder vi ordet uppfattning i betydelse att ha en åsikt. 

 

Inom fenomenografin beskrivs lärandet som ett erfarande och det lärande, de kunskaper, som 

forskaren söker är skilda sätt att erfara ett och samma fenomen. Lärandet kännetecknas av 

förändring och beskrivs som en utökad förståelse av delar och helheter, inte så att man går 

från delarna till helhet utan snarare från helheter till delar och från helheter till helheter 

(Marton & Booth 2000 s, 10). Vi tolkar detta som att sättet vi närmar oss nytt erfarande och 

våra möjligheter till djupare förståelse och lärande har att göra med vår förförståelse av 

fenomenet eller situationen.   

     

Denna ansats är enligt Fejes och Thornberg (2009) utvecklad för att analysera data från 

enskilda individer som i de flesta fall är insamlade genom halvstrukturerade intervjuer, i vårt 

fall förskollärare. Vidare menar författarna att utgångspunkten för fenomenografi är för det 

första att människor uppfattar företeelser i den omslutande världen på olika sätt samt att det 

finns ett begränsat antal sätt på vilket dessa företeelser kan uppfattas. Den fenomenografiska 

forskningsansatsen huvudsyfte är, enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) att 

synliggöra variationen, sätten att erfara och uppfatta olika aspekter i barns och vuxnas värld.  

Forskningsansatsen går alltså ut på att identifiera och beskriva de skilda sätt människor 

uppfattar olika företeelser i sin omvärld. 

 

I vår studie är det vi själva som måste finna skillnader som kan bidra till att vi upptäcker 

skilda sätt att erfara det studerade fenomenet, det vill säga olika uppfattningar. I en 

fenomenografisk studie undersöks således andras erfarenheter i en strävan att hitta ”strukturen 

och meningen hos ett fenomen såsom det erfars, både i ett oreflekterat erfarande och 

begreppsligt tänkande” menar Marton och Booth (2000). I denna strävan handlar det om att 

söka variationer, att upptäcka kvalitativa skillnader i uppfattningarna för att genom detta 

förstå fenomenets innebörd. Vi intresserar oss för de intervjuades skilda uppfattningar om 

detta fenomen. Vi avser att göra en studie där vi inspirerats av fenomenografiska metoder och 

begrepp. 

 

Genom att till exempel intervjua människor får man reda på deras olika sätt att uppfatta och 

förstå något. Dessa uppfattningar kan man gruppera efter hur de kvalitativt liknar varandra. 

De olika grupperingarna kallas kategorier. Fenomenografin är inte en pedagogisk metod utan 

en forskningsansats som används för att ta reda på vad som är relevant i förskolans och 

skolans verksamhet för att utveckla lärandet, dvs. sådana frågor som är betydelsefulla för 

lärandet och förståelsen i en pedagogisk miljö. Enligt Marton och Booth (2000) så är 

uppsättningen kvalitativt skilda sätt att förstå ett fenomen begränsad, men inte sluten, 

vetenskapliga upptäckter medför ofta nya sätt att se på fenomenet. I det material som vi 

samlat in är det viktigt att vid analysen urskilja vad som är intressant utifrån vårt syfte. Vår 

ambition har varit att välja ut och ta med det som verkligen är relevant för studiens syfte. 



Beskrivningskategorier är ett centralt begrepp inom fenomenografin och avser de slutliga 

kategorierna som de funna uppfattningarna kan sorteras in i. Marton och Booth (2000) sätter 

upp tre kriterier för vilka egenskaper de använda beskrivningskategorierna bör ha: 

 

 Varje kategori måste säga något distinkt om ett särskilt sätt att erfara ett fenomen 

 

 Kategorierna måste ha en logisk relation till varandra: ofta, men inte nödvändigtvis, är 

den hierarkisk 

 

 Med hänsyn tagen till att den kritiska variationen i dataunderlaget ska vara synligt bör 

man använda så få kategorier som möjligt 

 

Utfallsrummet utgörs av de använda beskrivningskategorierna och innehåller därmed de 

skilda sätt att erfara det studerade fenomenet som återfinns hos de intervjuade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metod 
 

I följande kapitel beskriver vi om hur vi har gått tillväga då vi utfört vår studie. Detta kapitel 

berör val av metod, urval och beskrivning av undersökningsgrupp, samt genomförande, följt 

av etiska överväganden och slutligen studiens tillförlitlighet. 

 

Metodval 

Metoden som vi har använt oss av för att kunna få svar på våra frågeställningar är kvalitativa 

intervjuer. Anledningen till att valet föll på en kvalitativ metod framför en kvantitativ, var att 

vi ville tränga in på djupet och försöka förstå respondenterna sätt att resonera kring hur 

förskolläraren ser på sin roll i barns lek. Detta anser vi hade varit svårt med en kvantitativ 

metod som exempelvis enkäter som var vår mening från början med intervjuerna. Med tanke 

på syftet med vår studie samt våra frågeställningar ansåg vi denna metod därför vara bättre 

lämpad än andra undersökningsmetoder. I en kvalitativ studie är syftet att tolka och förstå de 

resultat vi kommit fram till, inte att generalisera (Stukát, 2005, s.32). Trost menar något 

förenklat att:  
                         
       Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. 

       Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie. 

      (Trost, 2005, s. 14) 

 

Intervjuer kan se ut på flera olika sätt. Till exempel kan de ha olika grad av standardisering 

och strukturering. Kvalitativa intervjuer brukar enligt Patel och Davidsson (1994) oftast ha en 

låg grad av standardisering. Med grad av standardisering menas hur mycket ansvar som 

lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och ordning. Vid helt 

standardiserade intervjuer ställs samma frågor i exakt samma ordning till alla 

intervjupersoner. Grad av strukturering handlar om vilket svarsutrymme intervjupersonerna 

får. En intervju med låg grad av strukturering lämnar stort utrymme för intervjupersonen att 

svara fritt beroende på sin egen inställning och tidigare erfarenheter (Patel & Davidsson, 

2003, s.71). Vi tolkar våra intervjuer som relativt lågt strukturerade samt halvstandardiserade, 

då vi hade intervjufrågorna framför oss, men inte var negativa till om ordningen ändrades, 

vilket den också gjorde i de flesta fall. Frågorna som ställdes var öppna, för att förskollärarna 

skulle få möjligheter att svara med egna ord. Under intervjuerna blev det naturligt med vissa 

följdfrågor, vilket kräver en viss flexibilitet. Då vår studie bygger på en jämförelse mellan 

förskollärarna var vi däremot tvungna att ställa lika frågor till alla informanter. 

 

Fejes och Thornberg (2009) ger olika råd om hur man går till väga för att göra kvalitativa 

intervjuer. Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt med täta och nära förhållanden mellan 

forskare och den miljö och de personer som studeras. När man ska göra intervjuer måste man 

vara väl förberedd, intresserad och se till att man inte upplevs som ett hot. Fördelen med en 

intervju är att man kan ställa följdfrågor och därmed få klarlägganden direkt. Detta är något 

som vi använde oss av i vår studie. I intervjuer ska man vara flexibel och låta intervjumallen 

förändras utifrån den intervjuades svar. Det är viktigt att ha en intervjumall för att se till att 

alla frågor blir besvarade, påtalar författarna. För att få en ökad förståelse för förskollärarens 

perspektiv har vi genom en kvalitativ intervju möjlighet att samspela med respondenterna, och 

ställa de följdfrågor som krävs för att på så vis förstå hur förskolläraren ser på sin roll i barns 

lek. Intervjun söker svar på frågor om inställning, attityd och upplevd mening (Johansson & 

Svedner, 2001).  

 

Vi har gjort detta val för att vi har fenomenografin som teoretisk ram i vår studie, vilket 

grundar sig på kvalitativ datainsamling. Fejes och Thornberg (2009) påtalar att 



utgångspunkten för fenomenografi är att människor uppfattar händelser i sin omvärld på olika 

sätt samt att det finns ett begränsat antal sätt på vilket händelsen kan uppfattas. Detta är något 

som vi antar kommer att framstå i vår studie. Då den kvalitativa metoden har en stor 

flexibilitet kan vi genom användandet av denna metod få en bild av studiens syfte om hur 

förskolläraren ser på sin roll i barns lek. Den kvalitativa metoden är bra att använda när 

forskaren vill få reda på hur människor upplever ett fenomen och för att kunna se variationer i 

människors sätt att handla och tänka. Därför anser vi att denna metod är en fördel för vår 

undersökning. 

 

Enskilda intervjuer valdes framför gruppintervjuer då vi ville att respondenternas svar skulle 

komma från dem själva och inte påverkas av de andra respondenternas svar, vilket kan ske 

under gruppintervjuer. Dominanta personer tar lätt över om de tystlåtna inte får komma till 

tals i sådana situationer, vilket gör att gruppintervjuer oftast bör undvikas (Trost, 2005, s 25-

46). Ytterligare en aspekt i vårt val var vilken metod vi skulle välja. Vi såg flera nackdelar 

med gruppintervjuer, då vi hade behövt använda oss av ljudupptagning, och det anser vi inte 

fungerar då det är svårt att hålla isär respondenterna och höra vem som säger vad. 

 

Vi är medvetna om att observationer kunde ha varit ett bra komplement till de kvalitativa 

intervjuerna i en studie av detta slag, då syftet är att ta reda på hur förskollärarna ser på sin 

roll i barns lek. Observationer kan vara en fördelaktig metod då man inte med säkerhet kan 

veta om respondenterna har talat ”sanning” under intervjun (Stukát, 2005, s. 49). Att 

respondenterna var uppriktiga under intervjun är dock något vi förmodar. Dessutom menar vi 

att inte heller observationer är helt tillförlitliga, då det finns en risk att förskollärarna ändrar 

sitt beteende och agerar på ett annorlunda och mer ”korrekt” sätt än de brukar då de vet att de 

observeras. Vi hade dock inte någon möjlighet att genomföra både intervjuer och 

observationer, vilket gjorde att vi fick välja en av dem. Anledningen till att vi valde bort 

observationer som datainsamlingsmetod var att de skulle ha varit svåra att genomföra inom 

den givna tidsramen. Enbart observationer skulle heller inte ha gett oss tillräckligt underlag 

för att svara på våra frågeställningar. Det skulle dessutom ha varit svårt att se helheten av hur 

förskollärarna ser sin roll i barns lek under endast några få dagars observationer. Vi ansåg 

därför att intervjuer skulle ge en tydligare bild av respondenternas förhållningssätt i hur de ser 

på sin roll i barns lek. 

 

En annan datainsamlingsmetod som vi har använt oss av är relevanta litteraturstudier. Detta 

för att ta reda på hur litteraturen definierar begreppet lek samt få en överblick över hur det 

anses hur förskollärarna bör förhålla sig i sin roll i barns lek.  

 

Urval  
Efter en diskussion tillsammans kom vi fram till att vår undersökningsgrupp skulle innehålla 

åtta förskollärare, då ett mindre antal intervjuer är att föredra, vilket även Trost (2005) 

påpekar. Färre intervjuer leder nämligen till att resultatet blir enklare att sammanställa. Vidare 

menar författaren att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre 

väl utförda intervjuer. 

 

Vi bestämde oss för att använda redan etablerade kontakter på olika kommunala förskolor i 

olika kommuner. Detta betyder dock inte att vi innan har haft en personlig relation till alla 

respondenter. Som vi tidigare nämnt genomfördes åtta intervjuer, varar fyra av 

respondenterna arbetande i en kommun och de fyra i en annan kommun. Dessa intervjuer 

skedde på sammanlagt två förskolor och samtliga respondenter arbetar på olika avdelningar. 

Urvalet styrdes av att vi noggrant själva valde ut förskollärarna, då främst med tanke på olika 



lång erfarenhet i arbetet som förskollärare i förskola och den varierade mellan 3 år och 26 år.  

Utifrån det skulle intervjusvaren få ett större innehåll ansåg vi. Förskollärarna skulle vara 

positivt inställda till att besvara dessa frågor. De skulle även anse sig ha tid över att avsätta till 

våra intervjuer. 

 

Vi har valt att se på hur förskolläraren ser på sin roll i barn lek utifrån förskollärarnas 

synvinkel då det är deras perspektiv som vi anser ligger oss närmast i denna studie. Därmed 

väljer vi alltså bort barnets och andra intressanta perspektiv, även om vi kommer att beröra 

barnens roll i vår studie.  

 

Genomförande      

Studien började med att litteraturen behandlades. Efter att vi satt oss in i litteraturen 

formulerades syfte och frågeställningarna, och med utgångspunkt i dessa frågeställningar 

utarbetades ett antal intervjufrågor som vi ansåg relevanta för vår undersökning (se bilaga 1). 

 

Vår kontakt med våra respondenter skedde genom dialog via våra respektive förskolor. Vi 

började med att informera om studiens syfte och frågade om de ville svara på frågor som 

skulle behandlas i vår studie. Intervjuerna gjordes under två veckors tid och varje intervju 

varade i snitt en timma. Vi använde oss enbart av papper och penna. Våra respondenter var 

positiva till att hjälpa oss i vår undersökning de tog sig tid att besvara intervjufrågorna, vilket 

underlättade vårt arbete. De intervjufrågor som gjordes var i förskolans miljö. Vi intervjuade 

båda två och försökte få respondenterna att känna sig trygga i situationen genom kommentarer 

och instämmande nickningar. Vi var medvetna om att det kan vara en nackdel med att vara 

två som intervjuar, respondenterna kan uppleva det som att hon eller han är i underläge 

eftersom respondenten är ensam i sin situation vid enskilda intervjuer. Detta fungerade dock 

bra på samtliga intervjuer och för vår del underlättade det att vara två då vi såg en svårighet 

med att ensam intervjua och anteckna samtidigt. 

 

Efter det att samtliga intervjuer var genomförda, analyserade och bearbetade vi det insamlade 

materialet. Detta var ett mycket tidskrävande men i efterhand givande arbete, då vi efteråt lätt 

kunde jämföra intervjuerna när vi hade dessa nedskrivna på papper framför oss. 

 

Genomgången av intervjuerna fortsatte med att vi jämförde dem för att se likheter och 

skillnader mellan de olika respondenternas svar. Med hjälp av överstrykningspennor fick vi en 

bra struktur på detta arbete som sedan ledde till en sammanfattning av det respondenterna 

hade kommit fram till. Det insamlade materialet delades upp i olika kategorier, därefter tog 

arbetet med att skriva resultatdelen sin början.  

   

Etiskt ställningstagande 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2006) forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Den anger fyra krav för att en studie ska svara mot 

individskydd inom forskningssammanhang, nämligen kraven om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. 

 

Informationskravet: Innan intervjuerna genomfördes informerade vi förskolelärarna om 

studiens syfte och tillvägagångssätt samt vilka villkor som gällde för deras deltagande. De 

upplystes om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att stoppa 

intervjun.  

 



Samtyckeskravet: Vi betonade att förskolelärarna själva hade rätt att bestämma över sin 

medverkan och på vilka villkor de skulle delta, samt att de fick lov att avbryta intervjun utan 

att det skulle bli några negativa följder.  

 

Konfidentialitetskravet: Förskolelärarna blev upplysta om att uppgifterna som de lämnat 

under intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt samt att de i vår studie skulle bli anonyma 

för läsaren, det vill säga vi skulle ge dem och eventuella avdelningar fingerade namn. Vid 

intervjun spelade vi inte in namn, förskola och annat som sades i presentationen, med 

anledning av att det för utomstående skulle vara omöjligt att kunna identifiera de olika 

förskolelärarna. Vi erbjöd även förskolelärarna att ta del av resultatet innan vår bearbetning 

och sammanställning började, detta för att reda ut eventuella missförstånd. De gavs även 

möjlighet att få ett exemplar av den slutliga versionen av vårt examensarbete.  

 

Nyttjandekravet: Vi försäkrade respondenterna om att deras uppgifter och den informationen 

vi samlat in skulle komma att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller för andra 

ickevetenskapliga syften.   

 

 

Studiens tillförlitlighet 
För att man ska kunna uppnå en hög tillförlitlighet eller reliabilitet som Stukát (2005) kallar 

det, i studien är det viktigt att använda sig av ett bra mätinstrument. I förhållandet till vårt 

syfte och våra frågeställningar ansåg vi att den kvalitativa intervjun var det instrument som 

skulle ge vår studie det mest tillförlitliga resultat. Stukát (2005) menar vidare att för att en 

studie ska vara trovärdig måste den ha hög reliabilitet och validitet. Med validitet menas hur 

bra mätinstrumentet mäter det man har som mål att mäta. Det är dock inte säkert att 

validiteten blir hög även om man har ett bra mätinstrument, det kan hända att man mäter fel 

saker. Man måste hela tiden fråga sig om man verkligen undersöker det man verkligen vill 

undersöka påpekar Stukát (2005). För att få en hög validitet i vår studie formulerade vi våra 

intervjufrågor med så nära koppling till vårt syfte och våra frågeställningar som möjligt. 

 

Utöver reliabilitet och validitet anser Stukát (2005) att man måste diskutera vem resultatet 

man får fram gäller för och om resultatet kan generaliseras. Vi kan i denna studie inte 

generalisera och säga att vårt framkomna resultat gäller alla förskollärare i förskolan då 

antalet medverkande förskollärare endast var åtta personer från två olika förskolor. 

Undersökningen gav oss ändå en fördjupad inblick inom detta ämne. Då vi bara intervjuade 

ett begränsat antal förskollärare är vi medvetna om att resultatet kunnat bli annorlunda om vi 

gjort en mer omfattande undersökning. Om intervjuerna dessutom hade gjorts med andra 

förskollärare kan resultatet ha kommit att se annorlunda ut. Vi anser emellertid att de åtta 

förskollärarna är företrädande för förskolans verksamhet då de verkar vara väl insatta i denna. 

Mycket av det som dessa respondenter svarade stämmer väl överens med den litteratur som vi 

har tagit del av. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 



Resultat och analys 

 
I detta avsnitt redogör vi för och analyserar resultatet av vår intervjustudie. Det går att urskilja 

fyra olika kategorier av förskollärarnas uppfattningar om barns lek. Här presenteras de 

kategorier som framträder utifrån analysen. 1. Skydda leken 2. Observerande 3. Delaktighet 4. 

Idégivare. När vi citerar förskollärarna har vi dessa fingerade namn Anna, Lena, Stina, Sofia, 

Lotta, Fia, Britt, Louise.  

 

Skydda leken  
Under denna rubrik synliggörs förskollärarens syn på att skydda leken. Några förskollärare 

påtalar att man som pedagog bör gå in och värna om barnens lek, en annan av de intervjuade 

förskollärarna säger att det är lika viktigt att tillåta barnen att leka ostört som att leka med 

dem, alla barn måste inte vara med i leken. En annan förskollärare poängterar att barnen ska 

ges gott om tid för att kunna slappna av och leka långa stunder utan avbrott och gärna i olika 

grupp konstellationer. Genom dessa konstellationer ges barnen möjlighet att möta exempelvis 

kamrater som finns på andra avdelningar, det är då förskollärarens ansvar att skydda leken 

och låta barnen få tid till att leka ostört. Hon menar vidare att det är en del av det sociala 

lärandet, man kan som barn inte uppföra sig hur som helst i leken.  

 

 
                                               Det är min roll som förskollärare att skydda 

                                               leken och låta barnen leka ostört.(Stina) 

 

 

   Min roll som pedagog är att styra upp så att ingen far illa 

                                               i leken och erbjuda attraktiva saker så att leken uppstår. 

                                               Och tillåta lek och erbjuda tiden på något sätt och inte 

                                               störa för mycket. (Lena) 

 

 

Dock förstår de flesta barn hur man uppför sig i leken, men ibland förekommer det att barn 

inte förstår lekens regler. Även en annan förskollärare beskriver hur viktigt det är att det 

sociala samspelet fungerar mellan barnen, då det finns barn som bara har sig själv och sina 

känslor i fokus. Dessa barn har inte riktigt kommit underfund med de sociala lekreglerna, de 

går in och avbyter andra barn mitt i en lek eller tar det som andra leker med. Det är då viktigt 

att man som förskollärare finns med i leken och går in som konflikthanterare. Dessa 

förskollärare menar att barn måste känna trygghet för att leken ska nå målet. Att det finns 

regler som ordning och reda för att få leken att fungera är något som de flesta förskollärare 

trycker på. Det är till stor vikt att man som förskollärare är konsekvent och står fast vid regler. 

Det är viktigt för barnen att förskolläraren inte ändrar sig hela tiden och ena gången tycker si 

och nästa gång tycker så, det kan göra att barnen känner sig förvirrade.     
 

 

                                               När man jobbar i en barngrupp så ser man ju också vilka barn  

                                               det är som bestämmer. Alltså och då kan det vara så att man  

                                               måste bryta den ledaren som alltid bestämmer för att släppa  

                                               fram någon annan det är viktigt. (Anna)  

 

 

      I alla sammanhang kan inte alla barn vara med och leka, 

                                               då är det min skyldighet att visa de andra barnen möjlighet  

                                               till annan lek. Det handlar om ömsesidig respekt. (Sofia) 

 



               

Observerande 

I detta avsnitt lyfter vi fram vikten av vad förskollärarna anser om att vara observerande i 

barns lek. Flera förskollärare var med i leken på avstånd, de uttryckte att de var med på håll 

genom att lyssna och stötta barnen i leken. Förskollärarnas deltagande i barns lek är till stor 

del observerande. De övervakar och är lyhörda för vad som händer i leken och vid konflikter, 

och om det blir stökigt går förskolläraren in och korrigerar leken. Det kan kopplas till 

Tullgrens (2003) studie där det framkom att pedagogerna korrigerar barns lek efter rådande 

normer och genom att observera leken. Om ett barn dock inte har hittat rätt lekkod i samspel 

med andra barn anser förskollärarna att de skall delta i leken och ge stöd och hjälp till barnet, 

vilket i en del fall även kan innebära att förskollärarna är bredvid en lek som pågår. 

                  

 
                                 När jag märker att leken blir stökig då hjälper jag barnen  

                                              att se andra möjligheter till fortsatt lek. (Sofia) 
 

 

                                               Jag följer leken och observerar leken på håll. Är gärna  

                                               vid sidan av men kan rycka in om det behövs.(Louise) 

 

 

Delaktighet 

Under denna rubrik ligger fokus på förskollärarens syn på sin delaktighet i barns lek. Samtliga 

förskollärare menar att de fungerar som vägvisare och ibland finns med som en trygghet för 

barnen, genom att de, i sitt deltagande, uppmuntrar barnen till att leka med varandra. En del 

av förskollärarna utrycker en önskan om att vara mer delaktiga i leken, men säger att olika 

arbetsuppgifter påverkar deras möjlighet till det. Alla förskollärarna poängterar att det är 

barnen som skall styra leken. 

 

 
                                               Vuxnas deltagande innebär fördjupad kontakt med barnen  

                                               och de är ju väldigt viktigt, den vuxna ska inte vara ett  

                                               barn då, utan den skall vara vuxen som lever sig in i leken.  

                                               Deras lek ska tillföra något positivt, det kan vara att man  

                                               behöver hjälpa dem lite grann i leken. (Britt)  
 

 

De förskollärare som deltog i vår undersökning anser att deltagande i barns lek är viktig, De 

flesta förskollärarna är medvetna om att den fysiska närheten har större betydelse för de 

yngsta barnen.  Johansson och Pramling Samuelsson (2006) påtalar även vikten av att den 

fysiska närvaron är speciellt viktig bland de yngsta barnen.  Förskollärarna menar att det är 

viktigt att sitta på barnens nivå exempel på golvet så barnen känner tryggheten. På en 

småbarnsavdelning menar förskollärarna att barnen söker upp dem i leken och på så vis blir 

de medlekare i leken, medan de äldre barnen leker sina egna lekar och vill oftast enbart ha 

förskolläraren i bakgrunden som en person de kan söka stöd hos. 

 

 
                                               När barnen blir äldre tycker jag att man som pedagog ska delta mer  

                                               sporadiskt t.ex. om något barn behöver stöd. Men annars så vill jag  

                                               ju att barnen hittar de sociala reglerna i leken och att de utvecklas  

                                               vidare tillsammans med kompisarna i leken. (Lotta) 

 



Förskollärarna lyfter fram att deltagande i barns lek är av stor betydelse genom att alla barnen 

behöver vuxna som vägledning i leken. De betonar att deltagandet bland de yngre barnen är 

speciellt viktig då barnen ännu saknar erfarenheten av lek.  

 

 
  När barnen är mindre så behöver man som pedagog vara 

                                               med mer och stötta och utveckla leken. (Louise) 

 

 

Det är som Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att många barn börjar vara på förskolan så 

tidigt som vid ett och ett halvt års ålder. Det är därför viktigt att personalen finns vid barnets 

sida och leker med dem. Det är lika viktigt att barnen lär sig leka som att de lär sig äta själva 

eller lär sig vara torra.  Att äta själva och vara torra lär sig barnen, men att leka går inte av sig 

självt. De som leker får tillgång till många världar till vilka de i glädje och sorg kan försvinna 

för att bearbeta händelser, skapa omväxling, ge uttryck för känslor och tankar påtalar 

författaren. 

 

Det framgick tydligt i intervjuerna att alla av de intervjuade förskollärarna ansåg att det var 

otroligt viktigt att vara med de yngsta barnen i deras lek att finnas nära dem och aktivt vara 

medlekare med barnen. 

 

 
                                       Jag tycker att det är viktigt att sitta på barnens nivå  

                                               t.ex. på golvet så barnen känner tryggheten att inte  

                                               pedagogen är på ”väg”. Detta är speciellt viktigt  

                                               bland de mindre barnen. (Fia) 

 

 

De större barnens lek deltar de flesta förskollärare i sporadiskt. Utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv deltar de i leken när de behöver vara med som stöd för de vill låta barnen utvecklas 

och leka själva. Förskollärarnas synsätt är att det alltid finns en vuxen nära barnen som deltar i 

leken genom att på avstånd övervaka leken och visar intresse för leken. En tankvärd tanke 

som en av de intervjuade förskollärare poängterade var att hon tycker det är roligt när hon blir 

inbjuden till en lek, men hon startar inte upp en rollek själv. Däremot deltar hon ofta i andra 

aktiviteter tillsammans med barnen, och då främst när barnen exempelvis har skapande, musik 

och drama. Samtliga förskollärare anser att när de har varit med i barns lek är det viktigt att 

följa upp leken, genom samtal med barnen. 

 
        Det är viktigt att vara lyhörd och ha koll på vad barnen leker  

                                               för att kunna ta upp både positiva och negativa händelser  

                                               och spinna vidare på det.(Lena) 

 

 

                                              Det är viktigt att finnas i närheten i alla fall för att kunna 

                                              lyssna, samtala, stötta och ibland leka.( Lotta) 

 

 

 

En annan förskollärare trycker på att det är viktigt att följa upp och befästa barns lek genom 

att återberätta vad barnen lekt under dagen då föräldrarna hämtar, då kan föräldrar ge 

följdfrågor till barnen i hemmen. Utgångspunkten är då att som förälder kunna följa upp 

barnens dag på förskolan. Enligt Lpfö 98 (2010) ska förskolan ha ett nära och förtroendefullt 



samarbete med hemmet. Förskollärarna anser att leken är ett sätt att kunna knyta ihop hem 

och förskola så att barnen känner sig trygga och glada. 

 
                                               Viktigt att följa upp och befästa barns lek vid  

                                                t.ex. berätta om leken vid hämtning så föräldrar  

                                                kan ge följdfrågor till barnen. (Sofia) 

 

 

En av våra respondenter nämner att om man som förskollärare ska medverka i barnens lek ska 

man göra det helhjärtat för att bli en trovärdig lekkamrat.  

 

 
      Om man är positivt inställd till att leka med barnen märker  

                                               de detta och bjuder in oss förskollärare i sin lek. (Stina) 
 

 

Idégivare 
Under denna kategori kommer det att belysas hur förskolläraren ser sig som idégivare i barns 

lek. Genom att vara aktiv idégivare i barns lek menar förskollärarna att innehållet i leken 

utvecklas och drivs framåt till nya och fler dimensioner.  Samtliga ser miljön som en viktig 

inspirationskälla för barnen. 

 
 Genom att vi har miljöer som inbjuder barnen till lek på  

                                               olika sätt. Att vi även har stimulerande lekmaterial så  

                                               barnen kan leka och utvecklas. (Lotta) 

 

 
       Miljön är en viktig inspirationskälla för att det ska stimulera  

                                              och utveckla barnen i deras lek. (Lena) 

 

 

           Att lyssna på barnens idéer och sedan tillsammans med barnen  

                                              hitta nya vägar att utveckla leken. (Britt) 

 

 

Utifrån förskollärarnas svar kom det fram att det finns olika kriterier på lek som förskollärare 

vidrör utifrån deras synsätt på begreppet lek. Alla förskollärare anser att genom lek stärker 

barnen sin självkänsla, leken ska vara på barnens villkor, leken ska vara inspirerande och 

idérik. Något som några förskollärare påpekar är att barnen bearbetar vad de har upplevt i 

leken, samt att det är förskollärarens roll att vara idégivare i leken. Det är genom att vara 

idégivare som leken utvecklas. Leken är grunden till allt lärande och borde vara något som är 

lustfyllt och roligt enligt förskollärarna. 

 

 
    Under hela förskoledagen är barns egen lek det viktigaste  

  redskapet för lärandesituationer. Mycket av den sociala  

   utvecklingen jobbar man medvetet med t.ex. turtagande,  

            hur man är mot sin vän, vad kan jag göra om någon är ledsen,  

    dela med sig osv. T.ex. så stärker man barnens ordförråd,  

                                               ordförståelse och språkutveckling medvetet i barns lek. (Stina) 

 

 



Alla intervjuade anser att det är viktigt för barnen att de får mycket tid för att leka. Leken är 

det viktigaste vi kan ge barnen menar alla intervjuade förskollärare och att barnen får 

utrymme till att leka. 

 
                                               Jag tycker att barnen ska ges gott om tid för att kunna  

                                               slappna av och leka långa stunder utan avbrott. (Lena) 

 

 

I leken bearbetar de vad de har varit med om, utvecklar sitt lärande genom att repetera olika 

saker. Leken är barns verklighet ansåg någon förskollärare det är där barnen upplever och 

skapar erfarenheter. Alla sociala förmågor som man behöver kunna som barn bearbetas i 

leken menar alla förskollärare. En förskollärare menar att det är viktigt att barnen känner att 

leken är betydelsefull, samt att miljön är anpassad och inspirerande. Att förskollärare visar 

barnen hur man kan leka och hjälpa dem in i leken. 
 

 

                     Jag tycker min roll är att ge barns fantasi möjlighet 

                                               att blomma kan man säga. Jag tycker lite grann det 

                                               går ut på att ge barnen dukat bord. Att det ska 

                                               finnas möjligheter där och… som de ska kunna ha 

                                               som en buffé. De ska kunna gå och plocka. (Anna) 

                                                                     

                                                                                                                           

Svagheter som kan förekomma i förskolans verksamhet  

Resultatet under denna rubrik åskådliggör hur förskolläraren upplever de svagheter som kan 

förekomma i förskolan. Alla förskollärare som anger något hinder för att vara delaktig i barns 

lek tar upp tiden som en begränsning. Fokus ligger dels på tiden rent strukturmässigt genom 

att man har bestämt att man ska ha t.ex. längre samlingar, och dels på att det är brist på tid för 

att det finns alltför många små barn som är i behov av extra hjälp. Det är förskollärarna som 

arbetar med de yngre barnen som yttrycket den senare uppfattningen av tidsbrist. De tar även 

upp det ökade barnantalet och ökande antalet timmar som barnen befinner sig på förskolan 

som ett stort hinder för att arbeta på det sätt de skulle önska. 
 

 

                                               Vi i förskolan märker att det är fler mindre barn nu än  

                                               tidigare och de har fler närvaro timmar, vi ser det som  

                                               ett hinder då att kunna vara med i barns lek så mycket  

                                               som vi egentligen vill. (Lena) 

 

 

De flesta förskollärarna nämner att rutiner i verksamheten oftast begränsar barns lek. Miljön 

är en faktor som de gärna vill ändra. De anger ett flertal idéer om hur de vill utveckla 

verksamheten så att den kan gynna barnen i deras lek och utveckling. Exempelvis kan 

lokalerna som redan är anpassade till verksamheten avgränsas med hjälp av vikväggar så att 

det bildas plats där miljöerna blir fler och där barnen kan få enskildhet. Tid och ekonomi är 

två faktorer som hindrar utvecklingen enligt dessa pedagoger. 

 

 
                                        Idéer och tankar finns hela tiden till att förbättra  

                                                Miljön, men ekonomin styr. (Anna) 

 

 

Förskollärarna lyfter också fram att det finns andra sysslor i förskollärarens uppdrag så som 

administrativa uppgifter, föräldrakontakt, möten etc. Detta resulterar i att tiden tillsammans 



med barnen påverkas, anser förskollärarna. De försöker minska avbrotten, men fungerar leken 

används tiden ofta till att skriva ut scheman och bilder påtalar en förskollärare. Om 

förskollärarna har planerat in exempelvis en skapande aktivitet försöker de genomföra 

aktiviteten med några barn i taget för att inte avbryta alltför många lekar. En annan 

förskollärare uttrycker sig att dagens avbrott som t.ex. utevistelse. Barnen blir avbrutna. 

Leken formas därefter. Snart ska vi städa.(…) Lokalerna kan vara begränsade pga. vilan då de 

små sover. (…) Ständiga diskussioner av förskollärare om rutiner, kafferaster och raster styr 

för mycket enligt förskolläraren. 

  

Flera förskollärare uttrycker sig om alla avbrott som är i verksamhetens vardag. Dessa avbrott 

kan bestå av telefonsamtal, föräldrar som ” dyker upp” eller olika personalmöten som ska 

genomföras. Respondenterna reflekterade över de brister som finns i just deras verksamhet 

och påpekar att de hela tiden måste ha diskussioner i arbetslaget för att förhindra de avbrott 

som uppstår. Några förskollärare nämner att det finns möjligheter att förändra detta genom att 

i arbetslaget dela upp dagens sysslor.  

 

 
              Det skulle liksom underlätta om man var sin dag har ansvar för  

                                               de praktiska, då kunde övriga ägna sig åt barnen fullt ut. (Fia) 

 

 

Både Knutsdotter Olofsson (2003) och Öhman (2006) betonar vikten av att en pedagog 

befrias från vardagliga sysslor som att svara i telefon eller ta emot barn för att istället bli 

medlekare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diskussion och sammanfattning 

 
I följande kapitel inleder vi med en kort sammanfattning av vad vi har kommit fram till i vår 

studie. Därefter förs en sammanfattande diskussion kring studiens resultat, där även delar av 

vår behandlade litteratur är inkluderad. Vi avslutar med reflektioner kring metodval, vidare 

forskning med relevans för vår yrkesroll. 

 

Syftet med vår studie har varit att ta reda på hur förskollärarna ser på sin roll i barns lek. Vi 

ville undersöka om de anser att de är delaktiga i barns lek och på vilket sätt i så fall. Vi anser 

att genom de kvalitativa intervjuerna har fått svar på våra frågeställningar som var: Hur 

definierar förskolläraren på begreppet lek? Vad anser förskolläraren om sin roll i barns lek? 

Vad ser förskolläraren som eventuella brister i den egna verksamhetens organisation i relation 

till barns lek? Och vad i så fall kan man utveckla? Dessutom har litteraturen hjälpt oss att få 

mer kunskap om hur förskollärarna ser på sin roll i barns lek. Efter att ha sammanställt och 

bearbetat resultatet har vi nu fått en större inblick i hur förskollärarna anser hur de förhåller 

sig i barns lek. 

 

Diskussion av resultat 

Genom vår studie har vi fått reda på hur förskolläraren ser på sin roll i barns lek. I resultatet 

har vi urskiljt fyra kategorier som är att skydda leken, vara observerande, vara deltagare samt 

att vara idégivare i barns lek. Detta anser vi är positivt då det överensstämmer med den syn på 

förskollärare som presenteras av olika forskare när det gäller hur förskollärare ska förhålla sig 

i leken. Innehållet i de olika kategorierna är som Knutdotter Olofsson (2003) framhåller tre 

principer: tid för lek, leken får inte störas och att pedagoger deltar i leken. Vi tolkar att som 

förskollärare i förskolan ska man vara flexibel och anpassa sig utifrån barnens bästa. Det 

anses som en grundläggande färdighet som alla borde bära med sig.   

 

En del förskollärare ger uttryck för att de inte kan delta i leken på det sätt som de önskar då 

tiden inte räcker till. Detta är något som överensstämmer med vad Lillemyr (2002) menar kan 

vara ett dilemma för pedagogen. Det är ett stort problem när barnantalet och antal timmar som 

barnen vistas i verksamheten ökar. Även leken kan då bli lidande. Förskollärarens enda 

uppgift skulle vara att leka och vara med barnen. Ett dilemma är att en förskollärare omöjligt 

kan delta i alla lekar med alla barn i flera rum på samma gång, men har man som förskollärare 

rollen att gå in i leken och inte behöva tänka på de andra uppgifterna så vore det optimala att 

det i slutändan kommer alla barn till godo. Vi tror att förskolläraren upplever sig ha mera tid 

över då till att vara delaktig på ett aktivare sätt i barns egen lek. Kanske skulle man behöva 

fördela förskollärarnas sysslor mera aktivt inom personalen och hitta en annan struktur för 

vem som ska göra vad för att få tiden att räcka till bättre för att delta i barns lek, anser vi. 

  
Många av förskollärarnas uppfattningar stämde överens med varandra, men det fanns också 

en del som skilde dem åt. Samtliga förskollärare tog upp vikten hur viktigt av att vara delaktig 

i barns lek, och att det skall finnas tid till det på förskolan. Två förskollärare utvecklade detta 

genom att påpeka att det är i leken lärande, bearbetning, samspel och fantasi äger rum, vilket 

Knutsdotter Olofsson (2003) också påpekar. Författaren menar även att barn använder leken 

till att utforska sin omvärld och koppla detta till Vygotskijs teori om att barn lär i samspel 

med andra människor. När vi tolkar de svar som vi har fått från intervjuerna kring 

förskollärarens förklaring om begreppet lek, vill vi först och främst nämna att så gott som alla 

förskollärare anser att lek är barnets lärande av det vardagliga livet. Likaså menar de att leken 



är ett viktigt komplement för barns utveckling och lärande. Leken fyller alltså en viktig 

funktion för förskolans verksamhet och den skall vara frivillig och rolig.  

 

Mycket av det som de intervjuade förskollärarna ger uttryck för och hur de agerar går att 

knyta till det som framkommit i tidigare berörd litteratur. Trots att endast en förskollärare 

hänvisar till att hon bygger sitt ställningstagande till viss del på teori så tror vi att många av de 

andra förskollärarna också indirekt gör det fast de väljer att fokusera på andra saker när de 

besvarar frågorna. Den dolda kunskapen som finns hos förskollärarna i förskolan talas det ofta 

om och vi tror att många förskollärare inte är vana att hänvisa till teorier och styrdokument för 

att underbygga sina ställningstaganden trots att de undermedvetet bär dem med sig. För att 

höja statusen på yrkesutövandet inom förskolan så tror vi dock att det är viktigt att man som 

förskollärare kan formulera och motivera sina åsikter med hjälp av teorier etc. Att hänvisa och 

underbygga sina åsikter med aktuell forskning ger mer tyngd åt ställningstagandet och visar 

på att man som förskollärare har en tanke bakom sitt yrkesutövande.  

 

Anmärkningsvärt är att ingen av de intervjuade förskollärarna nämner Lpfö 98 (Reviderad 

2010) som en anledning till varför de agerar som de gör. Lpfö 98 är trots allt det som styr hela 

verksamheten och som borde verka styrande på förskollärarnas agerande. En anledning till att 

den inte omnämns av förskollärarna kan vara att de ser det som så självklart att arbeta utifrån 

den att de inte ens reflekterar kring det. En annan anledning kan vara att de helt enkelt inte 

tänker på att läroplanen bör styra deras handlande. Vi anser att den reviderade läroplanen bör 

dock vara så pass implementerad i verksamheten. Frågorna som berörde vad förskollärarna 

byggde sitt ställningstagande på (bilaga 1) uppfattades som relativt lätta att besvara av flera 

förskollärare. Det är möjligt att de tolkade frågorna utifrån att inte behöva använda termer av 

teori och styrdokument utan svarade utifrån andra aspekter vilket kan ha gjort att det inte föll 

dem in att hänvisa till vare sig läroplan eller särskilda lekteorier.     

 

En del förskollärare ansåg att fler diskussioner bör hållas kring förskollärarens roll i barns lek, 

för att väcka tankar och idéer så att en ständig utveckling sker i verksamheten. Vidare bör 

förskolläraren alltid förbättra möjligheterna utifrån de förutsättningar som finns för att barnen 

ska få mer tid till lek, detta är något som vi har tolkat utifrån vårt resultat. Vi menar vidare att 

det är viktigt att diskutera leken och fatta ett gemensamt beslut kring hur verksamheten kan 

ändras, så att förskollärare ges mer tid att vara delaktig i barns lek. På så vis får leken ett 

större utrymme, vilket gynnar barns utveckling i förskolan.  
 

Vi som blivande förskollärare i förskolan har fått större kunskap om begreppen lek och 

lärande i förskolan samt hur förskollärare tänker om sin roll som pedagog i barns egen lek. 

Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det förekommer mycket lek på dessa förskolor, och 

det tror vi till stor del beror på att förskollärare är mycket tillåtande och ger barnen utrymme 

för att leka. Samtliga förskollärare ser leken som det viktigaste i förskolan vilket stämmer väl 

överens med Lpfö 98 (2010) och även som uttrycks av forskare i litteraturen som behandlas i 

denna studie.  

 

Enligt våra erfarenheter brukar förskollärare använda uttrycket fri lek. Men vad är deras 

intentioner med den fria leken? Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2010) genomsyras av 

synen att barnen ska finnas i centrum när förskollärarna planerar verksamheten. Vidare står 

det i Lpfö 98 att barnen utvecklas med hjälp av lek. Det som vi tar upp i vår diskussion kan 

kopplas till läroplanen. Lek är ett omdiskuterat ämne och vi har fått ta del av det i vår 

lärarutbildning, föreläsningar och litteratur som poängterar att förskollärare ska gå in i barns 

lek och finnas som stöd.  



 

 

Förskollärarna kan ha en stor inverkan på hur leken byggs upp. De förväntas observera barnen 

och finnas tillhands som en stödjande person samtidigt som de måste kunna kliva in i leken 

och delta om den spårar ur. Granberg (2004) nämner att minst en pedagog måste finnas i 

närheten av barnen så att de vet att de kan få det stöd de behöver i leken. Det är i leken som 

barnen bearbetar känslor och händelser.  

 

Vi tolkar att det finns många störningsmoment på en förskola, exempelvis telefoner som 

ringer, rutiner som ska skötas, föräldrar som ska lämna eller hämta barn. Några förskollärare 

påtalade att det finns en lösning på detta genom att förskollärarna i arbetslaget delar upp 

dagens sysslor. På så sätt kan åtminstone en förskollärare finnas med barnens lek utan att bli 

avbruten hela tiden. Vidare kan det vara så att barnen inte alltid vill att förskolläraren ska vara 

med i leken, helt beroende på hur skickliga barnen är i sin lek. Flera av våra respondenter 

menade att åldern hos barnen kan påverka detta. En respondent nämnde att förskollärare ofta 

vet när det är dags att gå in och hjälpa barnen i leken för att den ska utvecklas. Detta kan vi 

tänka oss har med erfarenhet att göra påtalar respondenten. Vi antar att det är svårare för en 

”nybörjare” att känna av leken på samma sätt. Av misstag kan förskolläraren komma in i 

leken på helt fel ställe och på så sätt avbryta alltihop. 

 

Arbetet med den här studien har varit väldigt intressant och givande. Vi anser att det har 

utvecklat oss som förskollärare och förstärkt hur viktigt det är hur vi bör förhålla oss i barns 

lek i förskolan. Leken är för oss det viktigaste som vi som förskollärare kan arbeta med, då 

den är så oerhört utvecklande och stimulerande för barnen. I leken läggs grunderna till allt 

som barnen behöver ha med sig ut i livet och vi tror att barn som har haft möjligheten att leka 

på förskolan klarar sig bättre i skolan och som vuxna. Det borde vara en självklarhet för alla 

förskollärare att aktivt delta i barns lek anser vi.  

 

Metoddiskussion 

Vid sammanställningen använde vi oss även av svaren från våra följdfrågor. Dessa gjorde 

studien kvalitetsmässigt mer innehållsrik. Vi bestämde oss för att använda våra arbetsplatser 

som utgångspunkt för vår studie. Där intervjuade vi sammanlagt åtta förskollärare. Enligt 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) är det viktigt att man som intervjuare skapar en 

relation som bygger på förtroende. Lyckas man få god kontakt med förskollärarna finns det 

större förutsättningar att de delar med sig av sina tankar. Därför ville vi använda våra 

förskolor som vi har som arbetsplats. 

 

Vi anser att vårt resultat försöker spegla en rättvis bild av vad förskollärarna i de olika 

förskolorna har för syn på sin roll i barns lek. Detta menar vi beror på att förtroendet mellan 

oss som intervjuvare och de intervjuade var gott. Vi har försökt att vara så objektiva som 

möjligt, men det är svårt att få en helt rättvis bild av hur förskollärarna ser på sin delaktighet i 

barns lek. Detta kan bero på att förskollärarna tolkar frågorna olika eller att vi som intervjuare 

inte varit tillräckligt tydliga. Då vi var för oss i en känd miljö på våra respektive förskolor, 

reflekterade vi i efterhand att svaren vi fick av respondenterna påverkades inte av att vi är 

kollegier. Vi anser att de svar vi fick var dock personliga. Vi kan utläsa i de olika kategorierna 

att ingen kategori är dominerande utan fördelningen är tämligen jämn mellan de uppfattningar 

som uttrycks. Det går inte heller att urskilja någon skillnad mellan de båda förskolorna utan 

det är förskollärarnas individuella åsikter som skiljer sig åt och inte arbetslagen på respektive 

förskola. Om vi hade gjort observationer av hur förskollärarna förhöll sig tillsammans med 

barnen, hade vi troligtvis fått en annan bild av hur förskolläraren ser på sin roll i barns lek. 



Genom att vi gjorde dessa intervjuer är vår förhoppning att vi har väckt en tanke om hur 

viktigt det är att reflektera över sin roll som förskollärare. 

Ett dilemma i vår studie kan vara att vi arbetat många år i förskolan och har en stor 

förförståelse för hur förskollärarna har svarat i sina svar. Som forskare kan man aldrig bortse 

från sina tidigare erfarenheter. Det är vanligt förekommande att man som forskare väljer ett 

ämne att fördjupa sig i som har ett personligt intresse och engagemang för.  Enligt Fejes och 

Thornberg (2009) så kan forsknings resultatet se olika ut beroende på relationer mellan 

forskaren och det som ska beforskas. Forskaren har inte en otolkad tillgång till verkligheten 

som hon eller han kan återge på ett exakt och direkt sätt. Utan forskaren beskriver en tolkning 

av verkligheten, där dennes bakgrund och kunskap blir ett aktivt redskap i tolkningen påtalar 

författarna. 

 

Ett annat dilemma inom all forskning är de förgivettagande som vi alltid bär med oss in i en 

studie. I vår studie utgår vi från ett personligt intresse, då vi arbetat många år inom förskolan. 

Vi har då blivit intresserade av vilken syn förskollärare har på sin roll i barns lek på förskolan. 

Erfarenheter har betydelse för en forskares förståelse samt för den tolkning som ges menar 

Fejes och Thornberg (2009). Vi hoppas att vår förförståelse inte har låst oss utan gett oss en 

annan förståelse på vår forskningsfråga om hur förskolläraren ser på sin roll i barnens egen 

lek i förskolan.  

 

Förslag till vidare forskning  

Det har varit väldigt intressant att göra denna studie och många tankar väckts under arbetets 

gång till vidare forskning. Det skulle vara givande att göra ett längre forskningsarbete kring 

pedagogens deltagande i barns egen lek och då gå in mer på vad pedagogens roll har för 

betydelse för barnens utveckling, bearbetning, samspel och fantasi. Det hade även varit 

intressant att titta mer på hur förskollärarna styr barns lek både medvetet och omedvetet. En 

annan forskning som skulle vara intressant att undersöka är barns syn på lek och lärande samt 

vad de anser kring förskollärarnas deltagande i leken. Är barnen medvetna om att de lär sig 

något genom leken eller om det bara är något de gör för att ha roligt. Denna undersökning 

skulle vi genomföra med observationer, ljudupptagning samt intervjuer av både barn och 

pedagoger. 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund: Förskollärare 

 

Verksam i yrket: år 

 

Här nedan följer några frågor kring dig som förskollärare i förskolan. När 

du svarar utveckla gärna svaren så mycket som möjligt genom att 

exempelvis tänka; När, var, hur och varför/varför inte.  

 

 

1. Hur definierar du lek? 

 

 

 

 

 

2. Hur anser du att barnen kan lära genom lek?  Utveckla gärna! 

 

 

 

 

 

3. Hur använder du dig av lek som redskap för lärande? 

 

 

 

 

4. Deltar du i leken? Om svaret är ja. Hur gör du då? 

 

 

 

 

5. Hur ser du på förskollärarens roll i barns egen lek? 

 

 

 

 

6. Anser du som förskollärare att leken är viktig? 

 

 

 

 

Tack för att du har tagit dig tid att besvara frågorna. 

 

 



Bilaga 2 
 
2011-11-xx 

 

 

Hej! 

 

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 intervju 

frågor. Datamaterialet kommer att behandlas enligt de riktlinjer som gäller för studier av detta slag 

vad gäller deltagarnas anonymitet och etiska hänsyn. Studiens syfte är att: 

 

Se på hur förskollärare förhåller sig i barns egen lek. 

 

Vår förhoppning är att ni samtycker till att besvara på intervju frågor!  

 

Tack på förhand! 

 

Monica Sandin och Carina Svantesson 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

() Ja, jag ger tillstånd att delta i studien. Intervjufrågorna får endast användas inom        

                      ramen för examensarbetet          

 

() Nej, jag vill inte svara på intervjufrågor. 

 

 

 

Underskrift:……………………………………………......................... 

 

Namnförtydligande:................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 


