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BAKGRUND: Vårt intresse till att undersöka fenomenet pedagogers deltagande i barns egen lek 
har sin grund i att vi inte har så mycket kunskaper i det. Vi vill få en inblick i hur pedagogers roll kan 
se ut i barns egen lek samt även hur den borde se ut och inte borde se ut, enligt olika forskare. Vi har 
försökt att lyfta fram den forskning som har relevans till vår undersökning. Vår teoretiska 
utgångspunkt ligger i fenomenografin samt Vygotskijs tankar. 
 
SYFTE: Vi vill undersöka några pedagogers medverkan i barns egen lek. Vi vill även titta på hur 
mycket pedagogerna styr barnen i deras egen lek. 

• Hur ser pedagogers förhållningsätt till barns egen lek ut? 
- Hur ser deras deltagande i leken ut? 
- Är pedagogerna styrande i barns egen lek?  

METOD: I vår studie använder vi oss av en kvalitativ forskningsansats, inspirerade av 
fenomenografi. Vi har valt att använda oss av tre metoder för att samla in vår data. Dessa är self – 
report, intervju och observationer. Vi gav ut self – report, genomförde intervjuer och observationer på 
en förskola med två avdelningar där det arbetar sju pedagoger.  
 
RESULTAT: Samtliga pedagoger i vår undersökningsgrupp var överens om att barns egen lek är 
viktig, och att det skall ges mycket tid och utrymme till den. Alla pekade även på att utformningen av 
rummen på förskolan är viktig, att det finns tillgängligt material och att det är inspirerande. Vi kunde 
urskilja en del variationer i hur pedagogerna såg på sitt deltagande i barns egen lek samt hur de styrde 
barnen i leken. Pedagogerna är sällan med i barns egen lek, i stort sätt enbart när det uppstår konflikter 
mellan barn. Det framkom även önskningar om att vara mer delaktig, men att strukturella faktorer 
förhindrade detta.  
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1. Inledning 
Barns lek på förskolan har varit ett återkommande ämne under vår utbildning som nu leder 
mot sitt slut. Lek ger möjlighet för barnen att utforska sin omvärld, bearbeta intryck och 
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använda sig av gamla erfarenheter för att skapa sig nya (Björklid 2005). Att leken är viktig för 
barn har genomsyrat utbildningen och är för oss nu en självklarhet, men hur man skall vara 
som pedagog i barns egen lek har vi inte lika mycket kunskap om. Därför har ett intresse och 
viljan att titta närmare på detta fenomen väckts hos oss och vi vill inleda med en dikt om 
barns lek skriven av Kajenn. 

Lek är liv 

Barnen leker. När de leker ekar 
livets egen låt i deras lekar. 
Gäll och yster – eller dystert dov 
ljuder den så länge den får lov. 

Allt de tror och vet om verkligheten 
gör de lek av. Det är märkligheten. 
Vuxna tror att lek är tidsfördriv. 
De har fel i detta. Lek är liv.  
(Granberg 2004 s. 9) 

Det har forskats mycket om barns lek och Åm (1988) menar att leken är mycket viktigt för 
barns jagutveckling och ger omväxling och möjlighet till självläkning, vilket leder till 
utveckling. När man kommer in på en förskola hör man ofta att det pågår full aktivitet bland 
barnen. Men hur ser förskollärarna och barnskötarnas (Vi väljer att ge dessa ett gemensamt 
namn: pedagoger) deltagande i barns lek ut? Vår erfarenhet säger att det ser olika ut på olika 
förskolor. Skolverket (2005) skriver att pedagogerna skall ordna verksamheten så den blir 
inbjudande och kan erbjuda olika former av lek. Det varierar från förskola till förskola och de 
vuxnas deltagande har varit allt från enbart observerande av leken till aktivt deltagande i 
barnen lek. Studien kommer därför belysa pedagogernas 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? Forskare som Åm 
(1988) anser att pedagogernas deltagande i leken är viktig för bland annat barnens 
jagutveckling. Medan Emilson (2008) menar att deltagandet i barnens lek samt att ge dem 
möjlighet till att påverka verksamheten egentligen kanske bara är ett sätt att styra barnen till 
att vara lydiga.  

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att förskolan skall främja 
leken. Det står även att lek och lärande går hand i hand. Det står dock inte i läroplanen hur 
aktiv man ska vara som pedagog i barnens lek, därför är det också en anledning till att 
undersöka hur pedagoger uppfattar sin roll och sin delaktighet i relation till styrdokumenten.   
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2. Syfte 
Vi vill undersöka några pedagogers medverkan i barns egen lek. Vi vill även titta på hur 
mycket pedagogerna styr1 barnen i deras egen lek. 

2.1 Frågeställningar 

• Hur ser pedagogers förhållningsätt till barns egen lek ut? 
- Hur ser deras deltagande i leken ut? 
- Är pedagogerna styrande i barns egen lek? 

 

3. Litteraturöversikt  
Mycket forskning kring lek har gjorts, men om pedagogens deltagande i barns egen lek finns 
inte riktigt lika mycket forskning om. I detta kapitel redovisas tidigare forskning som vi anser 
är relevant för vår studie.  

3.1 Vuxnas roll i barns egen lek 
Lek börjar så tidigt som på skötbordet, då den vuxne pratar med det lilla barnet. Den vuxne 
leker med språket och tar hjälp av sitt kroppsspråk. Med den leende munnen sänder den vuxne 
en leksignal till barnet. Barnet förstår då att det är på lek (Knutsdotter Olofsson 2003). Barn 
använder lek till att utforska sin omvärld, bearbeta intryck och använda sig av gamla 
erfarenheter för att skapa sig nya. Genom leken lär barnen känna sig själva, vad de har för 
förmågor och intressen (Björklid 2005). I barns egen lek sker inte lärandet medvetet men är 
ett instrument i barns lärande. ”Lek och lekfullhet är en betydelsefull dimension i allt lärande; 
lek och lärande är oskiljbara i barns värld och i förskolepedagogiken (Björklid 2005 s. 29)”.   

Leken har alltid varit viktig i förskolan, och speciellt i pedagogiska sammanhang (Björklid 
2005). I kvalitet i förskolan – allmänna råd och kommentarer betonas att ”Leken utgör 
grunden i barns utveckling och lärande (Skolverket 2005)”.Vidare kan man läsa att personalen 
i förskolan har en viktig uppgift i barngruppen, som att ordna verksamheten så den blir 
inbjudande och kan erbjuda många former av lek och plats för den. De vuxnas närvaro i barns 
egen lek är minst lika viktig som att de stödjer och stimulerar barns utveckling och lärande i 
andra typer av lek, exempelvis i pedagogiska (planerade) sammanhang (Skolverket 2005). 
Trageton (1997) menar att pedagoger i förskolan ägnar mycket tid till observera barn. Han 
anser att observationer av lek skall leda till att arbetet på förskolan utvecklas. Pedagogen har 
ett stort ansvar om, hur och vad barn leker, och detta ska all personal i förskolan veta om 
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Åm (1988) anser att man behöver gå ur sin auktoritetsroll och 

                                                           
1
 Med styrande menas hur de vuxna styr barnens lek. Det kan t ex vara att de vuxna stoppar 

barnens lek när det blir för högljudda eller för stökiga. 
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vara på barnens nivå och att leken sker på barnens villkor. Hon menar även att när hon deltar i 
leken berätta barnen om sig själva och man lära då känna barnen på ett lite annat sätt. 

Socialstyrelsen (1990) tar upp de vuxnas roll i den fria leken. ”God pedagogik kännetecknas 
av att barnen känner de vuxnas intresse och engagemang genom att de hela tiden följer 
lekarnas förlopp, inte genom att de vuxna styr dem, men genom att de hjälper barnen när det 
behövs (Socialstyrelsen 1990 s.42)” . Genom att finnas till hands, se vad som händer och hur 
leken utvecklas kan man lätt se om barnen behöver nytt material, nya uppslag och idéer, hjälp 
med problemlösning kompromissa osv.  Socialstyrelsen menar att själva kärnan i 
förskolepedagogiken är ”att som vuxen lära sig tolka och förstå lekens språk (Socialstyrelsen 
1990 s. 43)”. De vuxna i förskolan har en viktig roll till att barnen skall få möjligheter till 
samspel med varandra, en väg till utveckling och lärande. Pedagogerna skall ge barnen 
utrymme i den fysiska miljön och att ge dem tid. En viktig del i detta är att pedagogerna har 
en vilja och är medvetna om i vilka situationer det sker samspel mellan barnen (Williams 
2006). 

Genom lek erövrar barn sin omvärld, och det är svårt att skilja på lek och lärande (Björklid, 
2005). I Kontos (1999) studie visar det sig att pedagoger, de vuxna i förskolan, oftast hjälper 
barnen med att komma in i en lek och att underlätta för barnens lek. Då kan pedagogerna till 
exempel ta fram material som barnen behöver i sin lek. Men det är mycket sällan de deltar 
aktivt i leken med barnen. Samtidigt ska de vuxna vara involverade i barns lek, det vill säga 
att de vet vad det är barnen leker (Kontos, 1999). Men är pedagogerna lekfulla och 
inspirerande leder det till lust och välbefinnande hos det lekande barnet och vill gärna ha med 
de vuxna i lekens värld (Tullgren 2003).  

Folkman och Svedin (2003) skriver om att vuxna skall vara med aktivt i barns lek. Författarna 
menar att det får bedömas från fall till fall, och att det beror på barnet eller barnen. Ibland får 
den vuxna vara mer som en vägvisare i leken och ibland behöver den vuxna bara finns med i 
bakgrunden, som en trygghet. Detta är särskilt för barn som har svårt med att leka eller svårt 
med att komma igång med en lek. 

Emilson (2008) tittar i sin studie på barnfostran i samspelet mellan pedagog och barn och 
menar att fostran och lek ofta går hand i hand. De normer och värden som förskolläraren 
förmedlar till barngruppen medvetet eller omedvetet menar hon kan visa på förskolefostran 
och hur förskolan fostrar barnen. När en pedagog medverkar i barnens lek hamnar 
lekfullheten i förgrunden och pedagogens fostrande av barnen blir inte lika tydligt. Det 
behöver inte vara en medveten fostran utan det som kommuniceras genom leken uppmuntrar 
ibland till demokrati omedvetet(Emilson 2008). Lek karaktäriseras inte bara av leklust utan 
även av trygghet och tillit mellan pedagog och barn, vilket leder till att den demokratiska 
fostran sker på ett avslappnat sätt. Pedagogens delaktighet kan även uppmuntra barnen till 
kreativitet, problemlösning och att våga ta risker. Emilson (2008) ställer sig ändå frågande till 
hur pedagogens lekfullhet påverkar barnen i dess lek. Om det leder till ökad kunskap gällande 
demokrati eller om det bara är ett sätt för pedagogen att styra och kontrollera barnen i dess 
lek. Att ge barnen utrymme för att påverka verksamheten och göra egna val behöver inte 
liknas med demokrati. Utan kan vara ett sätt att frångå protester och konflikter hos barnen 
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vilket egentligen då endast är ett redskap för att uppmuntra lydnad (Emilson 2008). Det finns 
normer för vad och hur barn ska leka på förskolan. Tullgren (2003) såg i sin studie ett system 
med inneslutande och uteslutande tekniker där pedagogerna korrigerar barnens lekande 
utefter de normer som råder på förskolan, vilket även kan ses som belöning i form av beröm 
och positiv uppmärksamhet och bestraffning genom tillsägelser och att ta bort barnet från 
gruppen.  

Holmstedt Lothigius (1997) kunde i sin studie se tre mönster Stimulans, delaktighet och 
övervakning. I det stimulerande mönstret är pedagogerna engagerade och deltagande i barnens 
lek. De ger stimulans och inspiration och ser lek som en möjlighet till motorisk och social 
utveckling. I det delaktiga mönstret strukturerar och deltar pedagogerna i barns lek. De anser 
att genom sitt deltagande uppmuntras barnen att leka med varandra och leken utvecklas. I det 
övervakande mönstret är pedagogerna övervakare och kontrollerar barnens lek. De ser sin 
närvaro viktig för att få lugn och ordning samt lösning av konflikter och genom det 
tillgodoses barns behov av trygghet från vuxna. I studien gjord av Tullgren (2003) syns också 
ett övervakningsmönster. Hon såg att genom de vuxnas deltagande i leken kunde de övervaka 
och styra leken. Det framgick även olika sätt att frångå pedagogernas övervakning och 
reglering. Då barnen drar sig undan och stänger in sig i ett rum eller när pedagogerna bidrar 
med att skapa utrymme för barnen att leka utan övervakning.  

Pedagogens övervägande när det gäller sitt handlande i en situation menar Andrén (2008) att 
det är pedagogens föreställning om vad som är rätt och fel sätt att handla spelar in. Individens 
val är individuellt och påverkas av hennes ”teoretiska antaganden om hur verkligheten är och 
hur det hela hänger ihop” (Andrén 2008 s. 184). Hon skriver även att ”om inte de teoretiska 
antagandena blir föremål för reflektion begränsas valmöjligheterna” (Andrén 2008 s. 184). Att 
överväga sitt handlade handlar också om att se till framtida behov hos barnen och analysera 
vad som hänt tidigare samt vad orsaken till det varit (Andrén 2008).    

 

4. Teoretisk ram 
I detta avsnitt redovisas de teorier som studien vilar på. Inom fenomenografiska studier ligger 
Piagets teorier närmast men vi har valt att inspireras av Vygotskijs tankar om lek som 
egentligen hör till det sociokulturella perspektivet. Det valet har gjorts med tanke på att 
Vygotskijs utgångspunkt till skillnad från Piaget är att människan lär i samspel med varandra 
samt läroplanen för förskolans starka band till Vygotskijs teorier.  

4.1 Vygotskij 
Bråten (1998) skriver om Vygotskijs teorier om hur barn utvecklas. En viktig del i barnets 
utveckling är leken, där barnet själv höjer sig ett steg i utvecklingen, från den nivån som 
barnet nu befinner sig i. Detta kallar Vygotskij den proximala utvecklingszonen. 

Evenshaug och Hallen (2005) menar att Piaget och Vygotskij hade samma tanke om att barn 
är kreativa och aktiva utforskare som gärna vill lära sig nya saker. Det Vygotskij menade, till 
skillnad mot Piaget, är att barnet lär och utvecklas i samspel med andra människor. Det kan 
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vara vuxna eller andra barn. Både Evenshaug & Hallen (2005) och Bråten (1998) skriver om 
att ett barn får en vuxens eller ett annat mer erfaret barns hjälp och uppmuntran till att 
övervinna något barnet inte kan, kan han eller hon det nästa gång. Ett exempel kan vara att 
hoppa hopprep. Då höjer sig barnet en nivå och kan hoppa hopprep själv, proximala 
utvecklingszon.  

Människor skapar nya erfarenheter och kunskaper genom tidigare erfarenheter. Detta gör oss 
till skapande kreativa varelser. Redan i tidig barndom görs detta genom leken, då tidigare 
upplevelser återskapas och bearbetas till nya kunskaper och erfarenheter (Vygotskij 1995). 
Vygotskij menar att det är vad barnet gör som har betydelse för dess utveckling, att aktivitet 
är ett viktigt begrepp som leder till psykologiska processer. Barn skapar inre psykologiska 
processer, tänkande, problemlösande eller lärande genom att de leker, eller utför någon annan 
form av aktivitet. Begreppet aktivitet är, som sagt, ett nyckelord i Vygotskijs teori om barns 
lärande och utveckling, och detta menar han har vissa kännetecken. Barn lär och utvecklas i 
sociala sammanhang, med andra barn eller vuxna. Barn utför aktiviteter med hjälp av 
medierade föremål, som ses som hjälpmedel. Vid till exempel bygglek behövs något att bygga 
med. Barnens aktiviteter är alltid situerade. De äger rum i specifika miljöer på specifika 
platser. Det sista kännetecknet som leder till lärande och utveckling är att aktiviteterna är 
kreativa. Detta menar Vygotskij sammanfogar de tre första kännetecknen. Barn nyttjar inte 
bara sina relationer till kamrater, hjälpmedel i form av leksaker och situationer, de omskapar 
detta genom att vara kreativa (Strandberg 2006)   

Vygotskij anser att det är viktigt att lägga stor vikt vid att få barnet att tänka lite själv, för att 
hjälpa barnet upp till nästa proximala utvecklingszon. Det kan handla om att få igång barnets 
kognitiva process vid t ex ett pussel. ”I bedömningen av barnen flyttar Vygotskij 
tyngdpunkten från produkt, normer och kvantitet till process, kriterier och kvalitet.” 
(Evenhaug & Hallen 2005). 

4.2 Fenomenografi 
Fenomenografi handlar om relationen mellan människan och hennes omvärld. Det handlar 
alltså om att beskriva ett fenomen som en person uppfattar det. Man skall finna variationer i 
respondenternas uppfattningar och beskriva dem, speciellt i pedagogiska sammanhang 
(Marton & Booth 2000). Det är alltså en metod för att få reda på hur människor uppfattar sin 
omvärld, ur olika aspekter. Det behöver inte alls betyda att alla människor uppfattar samma 
fenomen på samma sätt eftersom alla har olika erfarenheter och samma fenomen ser då olika 
ut (Kihlström 2006). Det betyder inte heller att en människa har fel och en annan rätt. Alla har 
inte samma verklighet och vi har olika uppfattningar. Syftet med fenomenografi är att kunna 
se likheter och skillnader mellan olika människors uppfattningar och tankar. Man ska kunna 
jämföra och dela in människor i olika systematiska grupper, när man senare ska sammanställa 
sitt resultat i kategorier (Kihlström 2006). Det måste även finnas en variation som går att 
observera, det går annars inte att urskilja fenomenet. En situation och ett fenomen skiljer sig 
från varandra. En situation upplevs alltid ”utifrån en social, rumslig och tidsbestämd position 
– ett sammanhang, en tid och en plats” (Marton & Booth 2000 s. 112). Till skillnad mot ett 
fenomen som ”erfars som om den vore en abstraktion eller som om den vore oberoende av en 
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sådan typ av förankring” (Marton & Booth 2000 s. 112). Man kan dock inte uppleva ett 
fenomen utan att ha en situation.  

Larsson (1986) skriver om Martons första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens 
perspektiv är vad man kan se som fakta och kan observeras. Andra ordningens perspektiv 
handlar om en individs uppfattningar och då inte om det är rätt eller fel. Inom fenomenografin 
är man inriktad på andra ordningens perspektiv (Larsson 1986), vilket innebär att inom en 
fenomenografisk studie är målet att hitta variationer i resultatet, inte att hitta en speciell essens 
(Marton & Booth 2000) eller vad respondenterna var och en svarar (Williams 2006). 

 

5. Metod 
Fenomenografi har en kvalitativ forskningsansats som kräver kvalitativa metoder. För att få 
ett resultat som svarar mot vårt syfte har vi valt att kombinera self – report, intervju och 
observation.   

5.1Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 
Det är inte enkelt att beskriva vad en kvalitativ metod är för något. Det är däremot enklare att 
förklara vad en kvantitativ metod är för något. En kvantitativ metod förklarar Larsson (1986) 
som en metod att ta reda på fördelningen eller mängden av något. Det kan som exempel vara 
hur bra eller dåligt varje sorts glass säljs under sommarmånaderna. Larsson menar även att 
kvalitativ skulle vara en rak motsats till kvantitativ, men att definiera det är det svåra. I en 
kvalitativ metod, som fenomenografi, handlar det om att beskriva hur människor uppfattar ett 
fenomen sin omvärld, och sedan hitta ett sätt att gå till väga för att tolka och gestalta detta 
fenomen och undersökningsgruppens olika uppfattningar om detta. 

5.2 Self – report 
Inom fenomenografin är så kallade self – reports användbara. Att be en person skriva en self - 
report innebär att forskaren ger en eller ett par öppna frågor, som ska besvaras skriftligt 
(Davidsson 2006). Hon skriver även att det är viktigt att tänka på hur man formulerar sina 
frågor i en self-report, för att man då inte kan ställa några följdfrågor. Det är även viktigt att 
formulera sina frågor på ett sätt så att respondenternas svar verkligen beskriver deras 
uppfattningar och erfarenheter. 

I vår studie ligger pedagogernas self – reports till grund för intervjufrågorna. Då kan vi ställa 
följdfrågor till pedagogerna och be dem utveckla det de har skrivit.  

5.3 Intervju  
Kihlström (2006) menar att, vad man vill ha ut av en intervju är den intervjuades tankar och 
föreställningar gällande det område man undersöker. En kvalitativ intervju påminner om ett 
helt vanligt samtal, men den har fokus på något speciellt ämne. Det är då intervjuarens ansvar 
att se till så att man håller sig till just det ämnet. Den som utför intervjun ska försöka skapa en 
god stämning under intervjun och möjliggöra ett samspel med respondenten, så att personen 
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kan känna sig så trygg som möjligt (Lantz, 2007). Det är även viktigt att tänka på att inte 
ställa ledande frågor. Genom att bortse från sin egen förförståelse och istället fokusera på den 
intervjuades uppfattningar, påverkar man resultatet så lite som möjligt. Om den intervjuade 
berättar om en situation som hon/han varit med om är det större chans att det är tillförlitligt. 
Det blir ett innehåll med erfarenheter och inte bara åsikter eller en viss synpunkt (Kihlström 
2006). 

Enligt Lantz (2007) utförs ofta intervjuer alldeles för tidigt i en undersökning. Författaren 
betonar att det då görs mycket misstag. Det kan till exempel vara något man glömde fråga om, 
som är väsentligt för syftet. Hon menar att, syftet, de teoretiska utgångspunkterna, 
frågeställningar och metod, hänger ihop och att detta bör vara fastställt innan datainsamlingen 
i form av intervjuer påbörjas. Därför menar Lantz att det lätt begås misstag, att man inte får ut 
det man vill ur intervjun eller intervjuerna.  

Intervjuer kan utformas på olika sätt. Lantz (2007) förklarar två olika former av intervjuer, 
helt öppna och helt strukturerad. Vid den helt öppna intervjun ställer intervjuaren en vid, 
öppen fråga och respondenten kan fritt utveckla sina tankar kring ämnet ifråga. I den helt 
strukturerade ställer intervjuaren ett antal frågor som är förutbestämda, och dessa i en viss 
ordning. Detta görs utan följdfrågor. Detta jämför författaren med en enkät – undersökning, 
som är mer användbart i kvantitativa forskningsmetoder.  

5.4 Observation 
Observationer görs i studien för att synliggöra pedagogens praktiska handlande och ställa det i 
relation till deras uppfattningar som framkommer i self – reports och intervjuer. 
Observationerna görs utifrån löpande protokoll, där vi tittar på pedagogerna och vad de gör 
när barnen leker. 

Att observera är att iaktta eller hålla utkik efter något. Detta gör vi med hjälp av alla sinnen 
eller med någon form av instrument. Inom pedagogiska verksamheter, som förskola, kallas 
observation vardagligt som en uppmärksam iakttagelse. Då gäller det att vara vaken på det 
man observerar. Men att vara uppmärksam på allt är näst intill en omöjlighet och man måste 
göra avgränsningar. Att koncentrera sig på vissa företeelser man vill söka mer kunskap om  
(Lökken och Söbstad, 1995).  

Kihlström (2006) skriver att observationer är ett exempel på hur man kan förena teori och 
praktik. Det finns olika slags observationer att använda sig av. Ett sätt är föra löpande 
protokoll, där man beskriver vad man ser och hör i presens, nutid. Rubenstein Reich och 
Wesen (1986) menar då att det är av yttersta vikt att inte lägga någon som helst värdering i det 
man skriver, utan skriver bara rakt upp och ner vad som händer. Det är vanligt att göra 
observationer med löpande protokoll om man vill titta på ett enskilt barn, hur det kanske beter 
sig. Det kan även vara ett speciellt rum man vill se mer vad som händer där, till exempel vilka 
som leker där eller vad barnen leker(Wesen 1986).  

En väg att gå, menar Öhrn (2005) är att ställa observationer i relation till intervjuer och att 
observationerna blir en utgångspunkt för samtal.  
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5.5 Urval 
Vi tog kontakt med en förskola som vi väl känner till. Förskolan ligger i en mindre ort på 
västkusten. Förskolan består av två avdelningar Solstrålen och Regnbågen, med 17 inskrivna 
barn på varje avdelning. Där sju pedagoger arbetar, varav sex pedagoger deltog. Det blev ett 
bortfall på grund av att en pedagog var bortrest. På varje avdelning jobbar två förskollärare 
och en barnskötare. Det finns ytterligare en barnskötare som arbetar halva tiden på den ena 
avdelningen, och halva tiden på den andra. Vi har varit på förskolan tidigare och ansåg att det 
kändes bra att komma till en förskola som vi känner till och där personal, barn och föräldrar 
känner oss. Eftersom vi känner till pedagogernas arbetssätt sedan tidigare finns det tanke om 
att resultatet blir mer tillförlitligt.  

Vi tog kontakt med förskolan först genom ett telefonsamtal, där de blev tillfrågade om vi fick 
komma. Vid denna tidpunkt var det många i personalen som hade slutat för dagen, därför 
skulle vi ringa tillbaka ett par dagar senare så de fick tid på sig att diskutera om de ville delta i 
studien eller inte. Efter ett par dagar ringde vi tillbaka och fick svaret att vi var välkomna. Det 
bestämdes att vi skulle kontakta dem när vi visste när vi skulle komma. En vecka innan 
planerad datainsamling besöktes förskolan och information till föräldrar (bilaga 1) 
tillsammans med föräldramedgivandeblankett lämnades, samt information (missivbrev bilaga 
2) till pedagogerna och self-report (bilaga 3)lämnades. 

5.6 Genomförande  
Insamling av data gjordes under tre veckor. I början av första veckan lämnades self – reports 
ut till samtliga pedagoger, då de hade två veckor på sig att svara på frågorna. Under andra 
veckan gjordes observationer med löpande protokoll på förskolan under två dagar och på 
fredagen samma vecka samlades self – reporterna in. Några av pedagogerna hade inte blivit 
klara med dem så de hämtades på måndagen under vecka tre. På fredagen i vecka två lästes de 
self – reporter som samlats in igenom och frågor till intervjuerna formulerades utifrån det 
pedagogerna skrivit (t. ex. Hur inspirerar du till lek? När du är med i barns lek, hur ser din roll 
ut då? Och varför?)  De resterande self – reporterna lästes igenom och utformades frågor på 
tisdagen vecka tre. Under vecka tre gjordes samtliga intervjuer som bandades och som sedan 
transkriberades. Ett analysarbete startade och vi valde ut de delar av det insamlade materialet 
som var relevant till vårt syfte. Vi vill veta hur pedagogerna uppfattar och ser på sin roll i 
barns lek samt vad det finns för kritiska aspekter som påverkar respondenternas deltagande i 
barns egen lek. Utifrån detta utformades kategorier som förklaras närmare i resultatkapitlet. 

5.7 Etik 
När man gör en studie skall man ta i beaktning om respondenterna kan komma till skada eller 
utlämnas (Björkdahl Ordell 2006). Det är därför viktigt att förskolan inte går att spåra och att 
respondenterna är anonyma. Vetenskapsrådet (2002) har gett ut forskningsetiska principer 
som är riktlinjer vid en studie för att skydda de som deltar i studien, varav det finns fyra 
huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav.  

• Informationskravet: Det ska lämnas ut information om vad som skall undersökas. 
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• Samtyckeskravet: Frivillig medverkan.  

• Konfidentialitetskravet: Förskolorna och de medverkande avidentifieras. 

• Nyttjandekravet: De medverkandes uppgifter får endast användas för forskningens ändamål. 

(Vetenskapsrådet 2002) 

Information om studien lämnades till samtliga pedagoger och föräldrar innan insamlingen av 
data skedde. Där föräldrarna fick fylla i en föräldramedgivandeblankett och respondenterna 
lämnade muntligt besked om de ville medverka. För att förskolan och pedagogerna inte skall 
kunna identifieras har avdelningarna och respondenterna fått fingerade namn samt att 
förskolans namn och ort aldrig nämns. Respondenterna blev informerade om att deras 
uppgifter och det data som samlats in endast kommer användas till studien och enbart nyttjas 
av oss som gjort studien. 

5.8 Tillförlitlighet och giltighet  
Studien utgår från fenomenografin som är en kvalitativ forskningsansats. Eftersom vi sedan 
tidigare känner till respondenterna och deras arbetssätt finns en hög tillförlitlighet gällande det 
data som samlats in. Self – report, intervju och observation har använts som redskap vid 
studien vilket även har ökat tillförlitligheten av studien samt att allt intervjumaterial samlades 
in på samma sätt genom inspelning på band. Med hjälp av de olika redskapen har vi haft 
möjligheten att undersöka fenomenet pedagogers deltagande i barns egen lek utifrån olika 
vinklar. Self – reporten gav respondenterna möjligheten att i lugn och ro skriva ner sina tankar 
och uppfattningar, som sedan följdes upp av intervjuer där de utvecklade sitt synsätt. 
Observationerna visade på hur pedagogernas handlande, vilket i analysen kan sättas i relation 
med deras uppfattningar.  

Det är viktigt att det som undersökts stämmer överrens med syftet för studien och att analysen 
som gjorts är rimlig i relation till syftet för att studien skall vara giltlig, vilket även 
Davidsson2 tagit upp under en föreläsning. Hur man har gått tillväga vid insamling av data 
samt vid analys skall även tydligt beskrivas enligt Kihlström (2006).   

5.9 Analys 
I en fenomenografisk analys gäller det att kvalitativt upptäcka respondenternas olika 
uppfattningar och handlingar. Man skall hitta olika mönster det vill säga variationer i det 
material som samlats in (Kihlström 2006). Larsson (1986) betonar att det är mycket viktigt att 
vid analysen ha klart för sig vad det är man är intresserad av. Och att välja ut och ta med det 
som verkligen är relevant för studien.  

I vår analys har vi letat efter kritiska punkter för respondenternas deltagande i barnens egen 
lek samt variationer av uppfattningar och handlingar mellan de enskilda pedagogerna. 
Resultaten från avdelningarna redovisas var för sig där varje enskild pedagogs tankar, 
uppfattningar och handlande lyfts fram och analyseras. Det görs sen en sammanfattande 
                                                           
2Davidsson Birgitta, Mellan soffan och katedern 25 april 2008 Campus Varberg 
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analys av varje avdelnings utsagor för att i slutet av resultatavsnittet utmynna i en analys av 
kritiska punkter som framkommit från de enskilda respondenterna.    

 

6. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet från self – report, intervjuer och observationer redovisas och 
pedagogerna har fått fingerade namn som inte har någon koppling till dem. Resultaten från 
avdelningarna redovisas var för sig där varje enskild pedagogs tankar, uppfattningar och 
handlande lyfts fram och analyseras. Där finns även utdrag ur self – report, intervju och 
observation som synliggörs genom att texten är indragen samt skriven med storlek 11. Det 
görs sen en sammanfattande analys av varje avdelnings utsagor för att i slutet av 
resultatavsnittet utmynna i en analys av kritiska punkter som framkommit från de enskilda 
respondenterna. En av pedagogerna arbetar på båda avdelningarna på förskolan men vi har 
valt att redovisa hennes resultat under enbart en avdelning.  

Det material som vi ansett vara relevant för studien tas upp, vilket har inneburit att det inte 
finns med något utdrag från observationer för några respondenter. Några av pedagogerna 
gjorde vid observationstillfällena andra saker, så som planerad verksamhet med några barn 
vilket inte hör till vår studie 

6.1 Solstrålen  
Karin  

Karin beskriver både i sin self – report och i intervjun vikten av inte avbryta barnens lek. Men 
att det ofta krockar med den planerade verksamheten. Hon försöker att inte avbryta leken för 
mycket, leker barnen bra försöker de vänta med den aktivitet som de planerat. Men hon menar 
att det är en svår balansgång.  

Försöker att inte avbryta deras lek om man verkligen inte måste, 
märker jag att det blir stökigt så kan jag gå in och sätta mig ner en 
stund och se hur dom leker och vad som gör det stökigt (utdrag ur 
self-report). 

Vid ett observationstillfälle frågar ett barn Karin om hon vill spela ett spel, vilket hon då gör. 
Karin menar att hon oftast observerar och övervakar leken men vill barnen ha med henne i 
leken så deltar hon gärna. Det var länge sen hon var med och lekte men menar att det är för att 
barnen leker så bra själva och inte har frågat om hon vill vara med. Hennes uppfattning 
gällande sin roll i barns egen lek är att korrigera leken om det blir stökigt eller uppstår 
konflikter samt att hjälpa barn in i en lek som pågår.  

Kommer det barn som gärna vill vara med kollar jag först hur dom 
leker innan jag antingen får in det barn i den lek eller hittar på något 
annat det barnet kan göra (utdrag ur self-report). 
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 Lek förstörs även ofta menar Karin, om ett barn slängs in i en lek som pågår men att det 
också beror på vad det är för typ av lek samt vilka barn det gäller.  

Genom att ha en inspirerande miljö kan barnen inspirera sig själva menar Karin. Leksakerna 
skall finnas tillgängliga, det är mer inspirerande för barnen att kunna ta leksakerna själva än 
att pedagogerna tar ner det till dem.   

Anna  

Anna anser att det är viktigt med bra lekytor och lekytor som stimulerar barnens lek. 

Det skall ju vara ganska öppna utrymmen för att ha möjligheten för att 
bygga upp, om de vill bygga upp en tågbana, eller bygga med kappla 
så får det inte vara för mycket grejer som är i vägen. Men sen kan det 
ju även vara en bra lekyta som är lite mindre om man ska göra det mer 
mysigare, att de kanske ska leka med barbiedockor eller någonting 
sånt (utdrag ur intervju). 

Leksakerna skall även vara tillgängliga för barnen, vilket de har genom att ha låga hyllor där 
barnen kan nå det mesta. Men Anna menar att de skulle kunna förändra miljön mer för att 
stimulera barnens sinnen än vad de gjort hittills. Hon har blivit inspirerad av Vygotskij och 
påpekar att när hon gick utbildningen undervisades det bara Piaget och Eriksson.  

Anna menar vidare att det är viktigt att finnas tillgänglig i barnens lek när de behöver stöd t. 
ex när ett barn inte har hittat rätt lekkoder men att hon även skall vara lyhörd på barnens 
leksignaler.  

… både att man sitter med rent aktivt och kanske leker med barnet för 
andra barn och också att såhär fungerar det och visa det här barnet hur 
man kan leka och sen kanske det bara behövs att man sitter bredvid 
för att finnas med så att det inte hinner (paus) stoppa innan det spårar 
ur om man märker att det gör det (utdrag ur intervju).  

Hennes roll när hon deltar i leken är situationsbunden det vill säga beroende på vilken typ av 
lek hon är med i. Vid inskolningar och på hösten när barngruppen är ny anser hon att det är 
viktigt att vara mer delaktig i leken och sitta med och övervaka eller observera leken. Hon 
menar också att då tar barnen många gånger in henne i leken.  

Annas uppfattning är att det ofta är rutiner på förskolan som påverkar hennes deltagande i 
barnens lek. Så som måltider, väckning av barn osv. Men tar även upp att hon kanske är dålig 
på att ta tid till det samt att hon inte alltid ser när tillfällena ges. Anna går nu en utbildning i 
aktionsforskning vilket hon tycker är väldigt intressant eftersom nu ska hon skapa tid och 
utrymme för reflektion, vilket innebär att hon måste försöka hitta de tillfällena där 
möjligheten ges. Anna menar också att det är fler barn i barngrupperna idag än det var förr. 

När jag kom ut och började jobba så var det 15 barn på 3-6 års 
avdelningen på tre heltider, 12 barn på fyra heltider på 1-3 års 
avdelningen (utdrag ur intervju). 
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När hon började arbeta och då som vikarie hade hon mer tid till barnen. Men det 
administrativa arbetet tar upp väldigt mycket tid nu. Anna har även märkt att vid de tillfällen 
när mer personal funnits tillgängligt har hennes deltagande i leken ökat. Men hon är tveksam 
till om det behövs mer personal eller om det är bättre med färre barn i barngrupperna.  

Anna menar att hon skall vara en inspiratör till barnens lek. Genom sagostunder hoppas hon 
ge barnen trådar att spinna vidare på i sin lek. Men det viktigaste menar hon är att ha 
lekglädje. 

Det här med leksaker och så, det kan va jättebra att plocka fram och 
allt sånt men lekglädjen måste ändå komma inifrån en själv på nått 
sätt… och om vi är med och leker då och då så tror jag att barnen 
leker bättre i så fall (utdrag ur intervju). 

Under ett observationstillfälle visade Anna tydligt sin lekglädje genom att inspirera och 
utveckla barnens lek.  

Fyra pojkar börjar springa runt i hallen. Anna går dit och frågar vad de 
vill göra nu. 

A: ni kan hjälpa mig att städa bort madrasserna i lekrummet. Så kan 
ni vara där sen. 

Pojkarna lägger sig på madrasserna och låter som bebisar. Anna låter 
två av madrasserna ligga kvar på golvet. En pojke säger att han inte 
har någon madrass. 

A: Ni får ligga skavfötters. Vet ni vad det är? 

Anna visar barnen så att alla får plats.  

A: ska jag sätta på lite lugn musik?  

JA! säger barnen. Anna sätter på musiken, säger god natt och går 
sedan därifrån.  

Genom att vara lyhörd på barnens leksignaler kunde leken fortgå och utvecklas. Under 
intervjun påpekar Anna att det viktigaste i barns lek är att vara lyhörd för barnens leksignaler. 
Hon menar även att ibland måste man bortse från att madrasserna t. ex blir smutsiga eller att 
det blir stökigt. Det viktigaste anser Anna är att barnen har hittat något som de kan leka vidare 
med och utveckla.  
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Linnea  

I både self – report och intervju tar Linnea upp vikten av fri lek på förskolan och ser leken 
som ett redskap för lärande. 

Det är väl mycket då när de lär sig nya saker, bearbetar saker som har 
hänt och de lär sig samspelet med varandra. Det kommer mycket 
genom leken ju, barn lär genom lek helt enkelt (utdrag ur intervju). 

Men det är även viktigt med planerad verksamhet och att man inte bara låter barns egen lek 
flyta på hela dagen.  

Linnea inspirerar till lek genom samlingar med olika tema men menar också att barnen inte 
behöver så mycket inspiration. 

 … de älskar att leka och de har så mycket i sig själva mer än vad jag 
har (utdrag ur intervju). 

Men vet barnen inte vad de ska göra hjälper hon till med att hitta på något de kan leka. Miljön 
är även en faktor som stimulerar till lek. Linnea anser det skall finnas bra lekytor och 
inspirerande rum som förändras beroende på hur barngruppen ser ut. Rummen skall ha öppna 
ytor men det skall även finnas mindre och mysiga rum.  

Tänka till och kunna ändra de olika rummen för att stimulera leken. 
Begränsa ner antalet barn i varje rum och låta en del barn få leka 
själva utan att fler barn kommer in (utdrag ur self – report).   

Linnea menar att ljudvolymen på avdelningen har varit väldigt hög och det ofta var många 
barn inne i ett rum samtidigt. Nu har de lappar på varje dörr där det står hur många barn det 
får vara i rummet. Barnen delar upp sig bra själva och de räknar ibland hur många de är i 
rummet om det är ett barn som vill komma in. Linnea poängterar ändå att ibland får man från 
gå ett visst antal om ett barn t. ex inte har någon att leka med. Det är ibland svårt att sätta ”alla 
barn får vara med” i relation till att barnen ibland måste få tid till att leka själva eller i mindre 
grupper.  

… att man faktiskt får lov att leka själv, kanske tre stycken eller två då 
va. Bara det inte alltid blir samma som inte får vara med asså så va. Så 
ska det inte va (utdrag ur intervju).  

Det gäller även syskonpar enligt Linnea, syskonen skall inte alltid vara tillsammans utan 
ibland får t. ex de äldre barnen leka tillsammans.   

Linnea anser att hon inte hinner med att göra lekobservationer i den hon mån hon skulle vilja. 
Men försöker vara lyhörd för bråk, om ett barn är mer styrande än de andra eller om ett barn 
ofta hamnar utanför, det är viktigt att barnen mår bra i leken anser hon.  Om det inte fungerar 
för ett barn i leken anser hon att det är viktigt att vara delaktig i leken. Svårigheten menar 
Linnea är att den tiden inte alltid finns men säger att de kanske måste tänka om på den 
punkten. 
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Egentligen vinner man kanske mer på det att man ger tid till det ett 
tag, provar det några veckor om det blir bättre, att man verkligen 
satsar på det. För det kan jag känna att det känns att det skulle vi 
behöva göra då. För då kanske det löser sig och funkar det bra sen 
(utdrag ur intervju).  

Det som tar upp mycket tid är enligt Linnea rutinerna på förskolan; raster, måltider, barn som 
skall väckas, föräldrakontakten vid lämning och hämtning av barn samt städning innan 
måltider och utgång. På eftermiddagen hade vart perfekt med en pedagog till på avdelningen 
menar Linnea, eftersom en pedagog då hade kunnat konsentera sig på att delta i barnens lek.  

Linnea är inte aktivt deltagande i barnens egen lek så mycket. Men är ofta med och spelar spel 
eller lägger pussel, dock vet hon inte om det kan räknas som egen lek. Hon anser att det är 
lättare att spela spel med barnen än att gå in i en rollek som vuxen men menar ändå att barnen 
säkert skulle tycka det var jättekul.  

Det är lättare alltså att man spelar spel eller pusslar och gör andra 
saker men att gå in och stänga in sig i ett rum och leka det känns som 
att nu é jag här inne och leker med dem och de andra har allt annat 
som ska göras… (utdrag ur intervju).  

Linnea känner även att barnen oftast leker så bra själva så hon behöver inte vara med i leken 
så ofta. Men om hon hade varit med i leken så hade hon kanske sett mer av det som pågår i 
leken, hur barnen leker osv. och om det är något i leken som behöver förändras.  

6.2 Sammanfattning 
I detta avsnitt sammanfattas pedagogernas uppfattningar på Solstrålen kring betydelsen av lek 
och deras roll och deltagande. Där vi har tittat närmare på vad som är gemensamt och 
avvikande (vad som skiljer sig) i respondenternas svar.  

6.2.1 Uppfattningar om barns egen lek 

Att leken är viktig och att det skall finnas tid för barns egen lek tar samtliga pedagoger på 
Solstrålen upp. En av pedagogerna ser även leken som ett redskap för barnens lärande, 
bearbetning och samspel.  

 De försöker oftast att inte avbryta leken för planerad verksamhet men dessa två verksamheter 
krockar ofta med varandra eftersom den planerade verksamheten också anses viktig. En 
pedagog uttrycker att dagen inte får flyta på med enbart ”fri” lek utan att det även finns med 
vuxenstyrda aktiviteter under dagen.  

6.2.2Uppfattningar om pedagogens roll och deltagande  

Pedagogerna anser att de skall vara en inspiratör för barnen i deras lek. Samtliga pedagoger 
tar upp miljön som stimulans för barnens egen lek. Lekmaterial skall finnas tillgängliga för 
barnen i deras höjd för att själva kunna nå det som de vill leka med. Två respondenter anser 
även att miljön skall vara föränderlig utefter den barngrupp de har, de tar även upp den 
planerade verksamheten som en inspiration till lek genom t. ex sagor.  
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Vid barnens egen lek observerar pedagogerna oftast leken, då de är lyhörda på vad som 
händer, barnens leksignaler samt om leken behöver korrigeras vid konflikter och om det blir 
stökigt. Vilket även togs upp under intervjuerna, där respondenterna menade att de skall 
finnas med som ett stöd för barnen om ett barn t. ex inte har hittat de rätta lekkoderna. Två av 
pedagogerna uttryckte dock en önskan om att ha mer tid till att göra lekobservationer och 
delta i barnens lek. En respondent menade att hon tycker det är lättare att spela spel eller 
pussla tillsammans med barnen än att delta i rollekar.  

Pedagogerna på Solstrålen styr leken genom att ha lappar på dörrarna som visar hur många 
barn som får leka i rummet samtidigt, ibland ordna gruppkonstellationer, styra upp leken vid 
konflikter och städning samt hur de ordnar miljön för lek.  

6.3 Regnbågen 
Maria  

Maria skriver i self-reporten att det viktigaste ett barn gör en dag på förskolan är att leka. 
Maria ser sig själv som en inspiratör till leken. Detta främst genom att erbjuda en inbjudande 
miljö att leka i. 

... det senaste är att möblera om och flytta bort ett bord från matrummet 
så vi får en större lekyta, plocka ut leksaker i det stora rummet, där vi 
vuxna befinner oss mest. I alla fall finns det alltid nån vuxen i det 
rummet vilket gör att de små barnen vågar vara där och leka.  Vi märkte 
att de gick inte riktigt in i de små rummen och lekte, utan de va mest 
bara i det stora rummet, men där fanns ingen plats till att leka, eftersom 
det vara fullt med bord (utdrag ur intervju).  

Hon menar att här har alla i personalen på avdelning Regnbågen noterat att de små barnen 
ville vara runt de vuxna, därför startades en diskussion kring hur de skulle göra för att de små 
barnen skulle få mer plats att leka på, där de samtidigt kände sig trygga. För att inspirera de 
små barnen till lek gjordes en förändring av rummet, som sågs som mycket lyckat. 

Vidare beskriver hon att personalen inte ska styra barnen i deras egen lek utan att de ska 
inspirera till den. Enligt henne är det även viktigt att inte avbryta leken i onödan, men hon 
menar att ibland måste hon göra det. 

Anledningen till att man avbryter leken det är för att allt ska flyta på 
med mat och utevistelse och alla dom bitarna (utdrag ur intervju). 

Maria vill gärna inte avbryta barnen i sin lek. Hon ser det som att de gör det alldeles för ofta. 
Drömmen, menar hon, är att inte behöva göra det alls. Det som hon lyfter fram innan hon 
måste gå in och bryta i barns lek är att först observera vad barnen leken och vad som händer 
just för tillfället. Helt enkelt vänta en stund innan hon bryter, om det är något som hon märker 
verkar vara viktigt i leken just då.  

Vid frågan om det finns andra situationer, i barnens lek, som hon anser att hon måste ingripa i 
menar hon att när det uppstår konflikter bör hon finnas med som ett stöd till barnen. Maria 
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säger i intervjun att en del barn försöker lösa uppkomna konflikter själva, och löser det sig 
inte får man som vuxen gå in och hjälpa. Det finns också barn som kommer till de vuxna med 
en gång och talar om när det är något fel. Maria menar att barn är olika. Hur hon går in i en 
konflikt, menar hon, beror på om hon ser eller har sett vad som har hänt, eller inte. 

Om det är nån som, som man ser har förstört eller förstör för de andras 
lek så får man ju tyvärr plocka ut barn ibland från rummen och 
avbryta på det viset. Sen är det ju tyvärr inte alltid så att leken 
fortsätter eftersom man har gått in och gjort ett bryt som personal så 
att, men det är ju en ställning man måste ta liksom ska man gå in och 
plocka bort det barnet som stör… (utdrag ur intervju). 

Maria återkommer här till att avbryta leken, när hon ser det som att hon måste gå in och 
plocka bort ett barn som stör i en pågående lek. Hon anser även att som pedagog skall hon 
inte vara så delaktig i barnens lek. 

Leken är barnens och där tycker inte jag att vi vuxna ska klampa in för 
mycket för det är deras vardag, deras sätt att bearbeta saker å ting, 
deras sätt att utveckla sin fantasi och jag tycker inte att vi ska finnas 
med för mycket där, för vi är med tillräckligt ändå och styr och ställer. 
Men just om det är konflikter och problem så kan man ju behöva vara 
med, men ibland kan det räcka att man finns med i rummet som ett 
stöd än att vara med i leken just (utdrag ur intervju).  

När barnen leker sitter hon ibland vid sidan av, observerar vad som händer samt styr leken när 
hon anser att det behövs. Vid ett observationstillfälle är det ett antal barn i hallen som åker 
rutschkana. Maria sitter vid sidan om med ett barn i knäet, som har slagit sig. Hon övervakar 
barnen i leken och visar och reglerar turtagandet det vill säga att inget barn går före i kön till 
rutschkanan.  

Johanna  

Johanna ser den fria leken som viktig och att det ska finnas mycket tid och utrymme för det i 
verksamheten. Ofta tycker hon att det blir en konflikt mellan barns egen lek och den 
planerade verksamheten. 

Jag upplever att vi ändå är ganska bra på att se om det är läge att bryta 
den fria leken för planerad verksamhet. Ganska ofta låter vi barnen 
fortsätta leken och skjuter på/alt avstår planerad verksamhet. Vi 
försöker ge barnen så mycket tid som möjligt för fri lek (utdrag ur self 
– report). 

Vid ett av observationstillfällena uppmuntrar Johanna barnen till att börja städa, för att de ska 
vara samling med planerad verksamhet. Pedagogerna uppfattade här att det var läge att 
avbryta barnens lek, eftersom den på många ställen hade börjat upplösas. Pedagogerna var 
noga med att, med lekröst, berätta vad som skulle ske, vad det var för sorts samling. Detta 
visste de att barnen uppskattade, och det märktes på barnen. 
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Det är viktigt för Johanna att finnas runt barnen när de leker, men att hon själv inte är med i 
leken. Hon menar att hon observerar barnen och på så sätt tar reda på om det är något de 
behöver, som exempelvis material. 

Man hör hur de pratar, samtalet de för med varandra och så. Det är det 
jag tycker är kul. Man hör hur de tänker, utan att lägga sig i, och löser 
konflikter gör de ju också, de gör ju också att man inte direkt går in 
och säger att gör så istället, utan man avvaktar litegrann och ser hur 
löser de detta (utdrag ur intervju). 

I leken anser Johanna att det är mycket som pågår, inte bara en lek. Genom leken lär sig 
barnen, som här till exempel, konflikthantering. Johanna ser sig själv i denna situation som en 
avvaktande medhjälpare. Hon lyfter även upp att om en konflikt mellan barn går för långt går 
hon ju självfallet in och hjälper, men i största möjliga mån försöker hon hålla sig i bakgrunden 
och låter barnen själva komma fram till en lösning.  

Även Johanna, liksom Maria, ser pedagogens främsta roll i barns lek att se till så att det finns 
bra rum att leka i och att det finns inspirerande material att leka med. Hur Johanna gör 
rummen inspirerande kan variera. 

Det är ju sånt som ändrar sig, alltså ena stunden så tycker man detta är 
jättebra, nu gör vi så här, sen får man en ny ide så ändrar man sig och 
det tror jag är bra att man liksom säger att vi har alltid haft dockvrå i 
det rummet och det måste vi fortsätta med, utan att man ska kunna 
vara lite flexibel och då kanske det blir något annat i det rummet, som 
passar den barngruppen bättre (utdrag ur intervju).  

Johanna ser barngruppen som en viktig aspekt till hur hon vill utforma rummen på förskolan 
och vilket material som skall finnas där. Det visar tydligt att hon vill utgå från barnen, och se 
vad det är de tar sig för i leken, genom att observera dem. Hon märker då vad barnen är 
intresserade av och vad de behöver. 

En aspekt som Johanna tar upp, som hon ser som negativ, är att det lätt blir tjat om städning. 
Ofta blir det så när en del barn tar fram leksaker på ett ställe och leker en kort stund, för att 
sedan gå till ett annat ställe och göra samma sak. Det hon pekar på är att en del barn, särskilt 
de barn som går på förskolan 15 timmar/vecka, ibland inte kan vara fokuserade på en lek. Hon 
menar att barnen inte har ro att leka, utan de vill leka med så mycket som möjligt på grund av 
sin korta tid på förskolan. Hon beskriver i intervjun hur hon gör för att förhindra denna 
”stressen”.  

Det är väl att man gå in och säg att, ja men har ni lekt färdigt, eller ni 
kanske kan göra så här så kan ni fortsätta leken där, för att en del barn 
är ju väldigt flyktiga och går från grej till och då, och det kanske gäller 
att få dem att stoppa upp och fortsätta leka med det de håller på med. 
Inte fara runt från rum till rum (utdrag ur intervju).  

  Johanna upplever ibland att det blir en krock mellan materialet och städningen. Hon berättar 
att det går att underlätta städning, så det går snabbt och lätt.  
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Samtidigt så ska man som vi säger tillhandahålla bra och inspirerande 
material och det finns ju de barnen som drar fram allting då. För det är 
bra material för dem och de tycker att de behöver det. Så att det är inte 
rätt att plocka bort heller, för det är lätt till att det inte ska bli så 
stökigt i ett rum så kan man ju begränsa materialet, om man säger så. 
Men samtidigt ska de ju ha tillgång till olika sorters material, så det är 
en svår balansgång. Men något som är bra där, och det tycker jag att vi 
har, var sak har sin plats, så att det är lättare och städa när man vet att 
barbie-grejerna ska ligga i den lådan och mat-grejerna ska ligga i den 
lådan. Och att man visar barnen att så här ska det va, för då är det 
lättare att städa. Och då blir det inte så stökigt heller (utdrag ur 
intervju). 

Hon betonar att det är viktigt att som vuxen visa barnen att var sak har sin plats samt att 
städning inte behöver vara något jobbigt och tråkigt.  

Helena  

Det är viktigt, anser Helena, att det finns tid för barnen att leka, och att lokalerna ska vara 
anpassade och att materialet ska vara tillgängligt. Hon betonar vikten av att gå ner på barnens 
nivå och se vad barnen ser. 

Där fanns liksom ingen plats att leka för där var tre bord och en soffa 
och läsa i, men så tog vi bort ett bord och så satte vi in hyllor och tog 
in materialet där. Nu har de en plats där de känner sig trygga där vi är. 
Plus att de större barnen då har möjlighet att få vara själva utan att 
något småbarn går in och stör eller, så leken, det känns som om leken 
har mer utrymme på det viset. Att alla har ett utrymme för sin lek 
(utdrag ur intervju). 

Helena åsyftar att de större barnen på avdelningen blir störda, i sin lek, av de minsta barnen. 
Hon menar att de minsta barnen inte har någon egen plats att ha sina lekar på. För att skapa en 
plats där de små barnen tillbringade mycket tid, togs beslutet att flytta på ett bord i 
matrummet 

Vid ett observationstillfälle tog Helena beslutet att även ta bort ett bord, som stod i ett av de 
mindre rummen, lekrummet. Hon menade att det tog plats för barnens lek och att det inte var 
till någon nytta där inne.  

Helena tar upp, både i self-reporten och i intervjun, att hon har en önskan att vara med mer i 
barnens lek. Hon tycker själv att hon är dålig på det, anledningen till det tror hon handlar om 
ren rutin och gammal vana. 

Men det är en gammal vana. Och så är det massa pappersarbete och så 
ska de, och ska någon bytas blöja på och så har man inte mer än två 
personal å, å det är mycket (utdrag ur intervju). 
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Helena berättar även i intervjun att hon precis har börjat en aktionsforskningskurs. Detta gör 
hon för att det just nu finns ett barn på avdelningen som har lite svårt att komma in i lek på ett 
kamratligt sätt. Då är då hennes uppgift att gå med i leken.  

Nu går jag den här aktionsforskningskursen, och då känner jag att där 
är man tvingad att gå in och man ser ju hur mycket det ger, observera 
och gå in i leken och vara med… När jag varit inne i leken nu är det 
för att stötta upp ett barn som har haft problem med lek, komma in i 
leken och så där. Och då får ju jag va den som lyfter upp det barnet 
och å titta så bra det blev när du gjorde det där, å sen får jag ju leka 
med det dom leker… så det barnet höjs upp. (utdrag ur intervju) 

Här uttrycker Helena att hon tycker att det är bra att vuxna går in mer i leken och är med 
barnen. Hennes önskan om att vara mer med barnen uppfylls då hon tvingas göra detta genom 
den påbörjade aktionsforskningskursen. Det blir en start till att bryta den gamla vanan, och 
hon ser många fördelar med det. 

 Helena tar även upp att pedagogerna avbryter barnen i deras lek alldeles för ofta, i intervjun. 
Hon menar att barnen måste få tid till att leka, och att det är viktigt att de får möjlighet att leka 
färdigt. 

Jag känner att det många gånger så blir det rätt uppackat på dagen, 
som vi vuxna säger. Nu är det frukost, och nu är det samling, och nu 
ska vi gå ut, och nu ska vi göra det. Och många gånger hinner barnen 
bara precis komma igång, utan att, så kommer man in och bryter och 
att. Man blir bättre på det att man låter, ja, men att alla måste kanske 
inte vara med på samlingen (utdrag ur intervju). 

Helena uttrycker att det är viktigt att se till barnens behov, vad de behöver. Hon ställer sig 
frågan varför de faktiskt har samling överhuvudtaget, och för vem? Hon berättar kort i 
intervjun hur de tänkte på den förra förskolan hon arbetade på. 

Jag vet på det förra stället jag var, där lärde vi oss det mer och mer, för 
man hade barn som hade det behovet. Att man måste inte vara med 
precis allihopa, utan är det någon som hade en jättebra lek, så låt dem 
vara, man överlever, den här heliga samlingen som vi har… vad har 
man den för? (utdrag ur intervju). 

Samlingen har kanske inte så stor betydelse enligt Helena utan det är leken som är det 
viktigaste.  

 
 

6.4 Sammanfattning 
Under detta avsnitt sammanfattas pedagogernas uppfattningar på Regnbågen kring betydelsen 
av lek och deras roll och deltagande. Där vi har tittat närmare på vad som är gemensamt och 
avvikande (vad som skiljer sig) i respondenternas resultat. 
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6.4.1 Uppfattningar om barns egen lek 

Leken anses vara en viktig del av verksamheten enligt samtliga pedagoger och att man skall 
avbryta leken så lite som möjligt. En konflikt mellan barns egen lek och planerad verksamhet 
upplevs av två av respondenterna men en av dem anser dock att barnens skall ha möjlighet att 
leka färdigt och det inte alltid är vikigt att alla barn är med på t. ex en samling. Leken ses även 
som ett redskap för lärande, bearbetning och utveckling av fantasin.  

6.4.2 Uppfattningar om pedagogens roll och deltagande  

Samtliga pedagoger ser sig som inspiratörer till barns egen lek. Genom att förändra miljön 
utefter barngruppen och ha lekmaterialet synligt och i barnens höjd anser respondenterna att 
de inspirerar till lek.  

Under barnens egen lek är pedagogerna observerande av vad som händer i leken, ingriper vid 
konflikter och om det blir stökigt vilket kan tolkas som styrning av leken, vilket samtliga 
respondenter tog upp vid intervjutillfällena. En pedagog anser att leken är barnens och att de 
har mycket styrda aktiviteter så de vuxna skall inte vara direkt deltagande i leken. Medan en 
annan pedagog uttryckte en önskan att vara mer delaktig i barnens egen lek och att det är bra 
att vuxna är med. Samtliga tog dock upp att det är viktigt att det är barnen som styr leken.  

Styrning av leken sker genom hur pedagogerna ordnar miljön för lek, styr upp leken vid 
konflikter, städning samt genom att reglera barnens handlingar gentemot varandra.  

6.5 Identifikation av kritiska punkter  
I vår analys har några kritiska punkter för samtliga pedagogers deltagande i barns egen lek 
blivit synliga. De kan kategoriseras i två delar: pedagogiskt förhållningssätt och strukturella 
faktorer. 

6.5.1 Pedagogiskt förhållningssätt  

Deltagandet i barns egen lek påverkas av vilket förhållningssätt pedagogen har. I det 
analyserade materialet kan man se likheter och skillnader mellan enskilda pedagoger. 
Samtliga pedagoger intar en roll som observatör när barnen leker och är lyhörda för barnens 
önskemål. Många av pedagogerna anser att man inte skall störa leken i allt för stor grad och 
anser att leken är barnens och att de leker så bra själva. Den rådande norm som oftast gäller på 
båda avdelningarna är att pedagogerna är övervakare av leken och att de är delaktiga när det 
uppstår ett problem eller att ett barn behöver stöd.  Men en del respondenter uttrycker en 
önskan att kunna vara mer delaktiga då de inte har för vana att delta aktivt i barnens lek. I 
analysen har vi kunnat utläsa olika ”aktörer”  som pedagogerna befinner sig i, vilken 
aktörsroll de har kan även variera inom individen. Linnea och Maria kan ses som 
huvudsakliga ”maktaktörer” i relation till de andra respondenterna då det ofta är deras 
förhållningssätt som har företräde eller råder på förskolan. Samtliga pedagoger intar ofta roll 
som ”observatör” då de observerar barnens lek men inte deltar i den samt rollen som 
”kreatörer”  då de inte är med i leken så mycket men vet vad som sker och hela tiden erbjuder 
material, tid och utrymme. En önskan av att vara mer ”inspiratörer”  där de är delaktiga i 
leken och lyfter den finns även hos några respondenter.  
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6.5.2 Strukturella faktorer 

Tid är en faktor som många av respondenterna påpekat. De menar att tiden i stor del går åt till 
rutinerna på förskolan det vill säga föräldrakontakt vid hämtning och lämning, måltider, 
städning av leksaker innan måltid och utgång, blöjbyten och raster. Även det administrativa 
arbetet tar mycket tid från samspelet med barnen. Tre pedagoger menar att det idag är stora 
barngrupper och att det vid vissa tillfällen under dagen är för lite personal. De ser dock lite 
olika på vad man skulle kunna göra åt det. En pedagog menar att det handlar om planering 
och att de gäller att prioritera sin tid. En önskan från en annan respondent är att de skulle ha 
en till personal på eftermiddagarna medan den tredje är osäker på om det hade varit bättre 
med mer personal eller om det var mindre barn i barngruppen. Ytterligare strukturella faktor 
som synliggjordes i resultatet var tillgången till lekmaterial för barnen. Samtliga pedagoger 
tog upp vikten av att leksakerna skall finnas i barnens nivå för att de själva ska kunna nå dem 
och att det skall finnas lekmaterial som inspirerar till lek samt att det skall finnas bra lekytor 
att leka på. 

 

7. Diskussion 
I detta avsnitt inleder vi med en resultatdiskussion där vi sätter vårt resultat i relation till 
tidigare forskning, våra teoretiska utgångspunkter samt egna synpunkter. Efter det tar vi upp 
didaktiska konsekvenser, metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att ta reda på några pedagogers uppfattningar kring sitt 
deltagande i barns egen lek. 

7.1.1 Pedagogiskt förhållningssätt 

 Många av respondenternas uppfattningar stämde överrens med varandra, men det fanns också 
en del som skilde dem åt. Samtliga pedagoger tog upp vikten av barns egen lek och att det 
skall finnas tid till det på förskolan. Två pedagoger utvecklade detta genom att påpeka att det 
är i leken lärande, bearbetning, samspel och fantasi äger rum vilket Knutsdotter Olofsson 
(2003) också tar upp, hon menar även att barn använder leken till att utforska sin omvärld 
samt kan kopplas till Vygotskijs teori om att barn lär i samspel med andra människor 
(Evenshaug & Hallen 2005).  

7.1.2 Deltagande och styrning 

Att vara en inspiratör till lek är något som är viktigt för pedagogerna. Samtliga ser miljön som 
en viktig inspirationskälla för barnen. Vilket kan kopplas till Skolverket (2005) som skriver 
att verksamheten skall ordnas så att den blir inbjudande och kan erbjuda olika former av lek 
och plats för den.  

Pedagogernas handlande är en följd av ett övervägande som bygger på individens 
föreställningar av vad de anser är rätt och fel i en situation vilket Andrén (2008) tar upp. 
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Övervägandet handlar även om att se till framtida behov och vad som hänt tidigare samt vad 
som var orsaken till det vilket även har framkommit i studien. Kontos (1999) anser att det är 
väldigt sällan pedagogerna deltar i barns egen lek. Respondenternas deltagande i barnens egen 
lek är till stor del observerande, vilket kan tolkas som den rådande normen bland 
respondenterna och där två av pedagogerna är mer ”maktaktörer” än de andra. De övervakar 
och är lyhörda för vad som händer i lekarna och vid konflikter och om det blir stökigt går 
pedagogerna in och korrigerar leken. Detta kan liknas vid Holmstedt Lothigius (1997) 
övervakningsmönster, där pedagogens närvaro ses som viktig för att få lugn och ordning samt 
för att lösa konflikter. Det kan också kopplas till Tullgrens (2003) studie där det framkom att 
pedagogerna korrigerar barns lek efter rådande normer och genom att observera leken kunna 
styra den samt hennes styrningsmönster som handlar om belöning och bestraffning. Om ett 
barn dock inte har hittat rätt lekkoder i samspel med andra barn anser respondenterna att de 
skall delta i leken i form av stöd och hjälp för barnet, vilket i en del fall även kan innebära att 
sitta bredvid en lek som pågår. Folkman och Svedin (2003) tar också upp detta då de menar 
att pedagogen skall figurera vägvisare och ibland finnas med som en trygghet för barnet. Det 
kan även knytas till Holmstedt Lothigius (1997) delaktighetsmönster där pedagogen bland 
annat genom sitt deltagande uppmuntrar barnen till att leka med varandra. En del av 
pedagogerna uttrycker däremot en önskan av att vara mer delaktiga i leken men att olika 
kritiska punkter påverkar deras möjlighet till det. Samtliga pedagoger poängterade att det är 
barnen som skall styra leken, något som även Åm (1988) tar upp.  

Studien gjord av Emilson (2008) gav oss en tankeställare gällande vår roll i barns egen lek. En 
undran är om ett pedagogiskt deltagande egentligen bara är ett sätt för pedagogen att styra och 
kontrollera leken och barnen. 

7.2 Metoddiskussion 
Studien gjordes på en förskola där respondenterna och barnen kände oss sedan tidigare, vilket 
gjorde att alla parter kände sig avslappnade när vi kom ut för att samla in vårt material. De 
redskap som användes var self – report, intervju och observation. Genom att använda oss av 
dessa redskap fick vi ett bra råmaterial att analysera kring.  

Det är viktigt att tänka på hur man formulerar frågor till self – report (Davidsson 2006), vilket 
vi lade stor vikt på då vi inte har någon tidigare erfarenhet av self – report men att använda 
oss av den har varit väldigt givande. Respondenternas svar låg till grund för intervjuerna, 
vilket gav oss chans att ställa följdfrågor på deras self – report vilket annars kan vara svårt 
(Davidsson 2006) ,och då få en större inblick i deras uppfattningar kring sin roll i barns egen 
lek. Tanken var från början att ha några basfrågor vid intervjuerna som skulle vara samma för 
alla och komplettera med följdfrågor utifrån self – reporterna. Men de svar vi fick ur 
respondenternas self – report var så pass givande att vi frångick att ha med basfrågor. Vi 
bestämde oss helt enkelt att enbart utgå från self - reporterna. Hade vi gjort intervjuerna 
tidigare i studien hade vi kanske inte upptäckt detta eftersom det är lätt hänt att göra misstag 
och glömma viktiga bitar om intervjuerna görs tidigt i en studie (Lantz 2007).  

Samtliga intervjuer bandades vilket var en stor fördel för oss samt att studien då blev mer 
tillförlitlig då man kan gå tillbaka och lyssna flera gånger. De observationer som gjordes 
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sattes i relation till resultatet från self – reporterna och intervjuerna för att förena teori och 
praktik (Kihlström 2006) det vill säga jämföra de enskilda pedagogernas handlande och dess 
uppfattningar. Det gick dock inte att genomföra med samtliga respondenter då de 
observationerna inte var relevanta för studien. Vi skulle kunnat lägga mer tid på 
observationer, då kanske vi hade fått mer material om pedagogers styrning av barnen i deras 
lek. Anledningen till detta var att vi kände att vi låg efter med skrivandet, och att insamlandet 
av hälften av self – reporterna drog ut på tiden, vilket ledde till att dessa intervjuer framsköts.     

 

7.3 Didaktiska konsekvenser  
Under studiens gång har många reflektioner och diskussioner gällande vår kommande 
yrkesroll uppkommit. Både vårt resultat och tidigare forskning visar på att det är viktigt med 
barns egen lek på förskolan och att det skall finnas tid och utrymme för den. Detta för att det 
är i leken lärande, bearbetning, samspel och fantasi äger rum vilket två av respondenterna tar 
upp och kan kopplas till Vygotskij teori om att man lär i samspel med andra (Evenshaug & 
Hallen 2005). Knutsdotter Olofsson (2003) menar även att barnen använder leken till att 
utforska sin omvärld.  

Vad som kom fram i vår analys var att våra respondenter mestadels intar en observerande roll 
och är lyhörda för vad som händer i leken. Holmstedt Lothigius (1997) menar att pedagogerna 
då ser sin roll som viktig för att bland annat få lugn och ordning samt att kunna ingripa vid 
konflikter. En respondent menade att leken är barnens och de vuxna inte skall delta i den i så 
stor grad eftersom de styr så mycket av den övriga verksamheten. En annan pedagog menade 
att barnen leker så bra själva och därför behöver hon inte delta i leken. Samtidigt förespråkar 
mycket av den tidigare forskningen att man som pedagog skall vara delaktig i leken. Vilket 
respondenterna är när ett barn inte har hittat rätt leksignaler. Genom att delta i leken eller i 
vissa fall sitta bredvid ger man barnet stöd och hjälp och figurerar vägvisare (Folkman och 
Svedin 2003). Det är viktigt att barnen lär sig rätt leksignaler för att ha ett bra sampel och 
känna gemenskap med de andra barnen. Vår erfarenhet samt tidigare forskning visar dock på 
att pedagogen inte bara skall delta i lek när problem uppstår, vilket bland annat kan kopplas 
till Socialstyrelsen (1990) som skriver att barnen skall känna de vuxnas intresse och 
engagemang genom att följa lekens förlopp, inte bara finnas där när de behöver hjälp. 

 När det gäller pedagogens delaktighet i barns lek menar Åm (1988) att man skall gå ur sin 
auktoritetsroll och att det är barnen som skall styra leken, vilket stämmer överrens med vårt 
synsätt. Vi vill vara lyhörda för barnens leksignaler och genom leken uppmuntra barnens 
utveckling, lärande, bearbetning, samspel och fantasi, som kan kopplas till Holmstedt 
Lothigius (1997) stimulans och delaktighetsmönster.  

7.4 Fortsatt forskning 

Det har varit väldigt intressant att göra denna studie och många tankar väckts under arbetes 
gång till fortsatt forskning. Det skulle vara givande att göra en 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 
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spännande att titta mer på hur pedagogerna styr barnens lek (medvetet eller omedvetet). Detta 
med tanke på vad Emilsson (2008) har skrivit. En annan forskning som också skulle vara 
intressant är att undersöka barnens uppfattningar kring pedagogernas delaktighet i leken.  

 

8. Avslutning 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter, utan era tankar och uppfattningar hade inte 
denna studie varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Maria Reis för din handledning av 
uppsatsen. Tack även till Camilla Eriksson och Sandra Svensson för er feedback och gott 
samarbete.  

Vi avslutar som vi inledde, med en dikt om barns lek. 

Lek är 

Lek är självald, helt igenom fri 
fantasi 
harmoni 
utforskande energi 
I leken föds kamratskap 
vänskap, gemenskap 
empati, sympati, magi 
fantasteri 
mani 
energi, förvandleri, poesi 

(Granberg 2004 s. 21) 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Nu är vi tillbaka på förskolan och det är dags för oss att skriva vårt examensarbete. Vi läser 

till förskollärare på Campus i Varberg och har bland annat gjort vår slutpraktik på Skeppet i 

våras.  

Vi skall nu undersöka pedagogernas roll i barns egen lek (det vill säga inte vuxenstyrd lek). En 

del av vår studie kommer att bestå av observationer, främst av pedagogerna men vi kommer 

även observera interaktionen mellan personalen och barnen. För detta behöver vi er 
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tillåtelse och har skickat med en föräldramedgivandeblankett, som ni får fylla i och sedan 

lämna till personalen på er avdelning. Alla som deltar i vår studie kommer att vara anonyma 

och ha fingerade namn.   

 

Hälsningar  

Marie – Louise Johansson 

Emelie Stigsson 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Nu kommer vi snart ut till er för att samla in data till vårt examensarbete. Vi är intresserade 

av att ta reda på hur ni ser på er roll i barns egen lek (det vill säga inte vuxenstyrd lek). Vår 

studie kommer att bestå av en enskild Self – Report, observation och en enskild intervju. Alla 

som deltar i studien kommer att vara anonyma och ha fingerade namn.   

Vi kommer att lämna en Self – report till er, där ni får svara på några frågor om ert 

förhållningssätt till barns egen lek. Vid intervjutillfället kommer vi ha några basfrågor men 

även utgå från det ni skrivit i er Self – report.  

Vi hoppas att ni vill medverka i vår studie. Har ni några frågor får ni gärna ringa oss, ni kan 

även ringa vår handledare Maria Reis 033-435 43 71.   

 

Ses snart 

Hälsningar 

Marie – Louise Johansson 0731-42 17 57 

Emelie Stigsson 0705-83 18 49 
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Bilaga 3 

 

Self – report 

 

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter.” (Lpfö 98 s. 8)  

Hur ser du på det begreppet i förhållande till barns egen lek3? Hur gör du för att uppnå målen?  

                                                           
3
 Inte vuxenstyrd lek. 
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Beskriv hur du ser på din roll som barnskötare/förskollärare i barns egen lek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 
Marie – Louise Johansson & Emelie Stigsson 


