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Inledning 
Förskollärarna ska vara engagerade, närvarande och medforskande så att de kan främja barns 
utveckling och lärande. I förskolan anses lek som ett läroverktyg för att kunna stödja barnen i 
sin framtida utveckling. Därför fokuserar denna studie på hur förskollärarna tänker kring sin 
delaktighet i leken och vad barn anser om förskollärarnas delaktighet i sin lek. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur förskollärarna resonerar om sin delaktighet i 
barns lek och hur barn resonerar om förskollärarnas delaktighet i sin lek. Denna studie utgår 
ifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv samt ett sociokulturellt perspektiv.  
 
Teori 
Vår studie utgår från utvecklingspedagogiken och sociokulturella teorin. 
Utvecklingspedagogiken betonar vikten av att vara en närvarande och engagerad förskollärare 
för barns utveckling och lärande på ett kognitivt och socialt sätt. Den sociokulturella teorin 
syftar till att barn lär sig i samarbete med andra på ett socialt, emotionellt och kognitivt sätt.  
 
Metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod för att samla in data till vår 
studie. Sju förskollärare i samma kommun intervjuades på fem olika förskolor, samt att det 
genomfördes två barnintervjuer med sju barn på två olika förskolor i samma kommun.  
 
Resultat 
Resultatet från förskollärarintervjuerna visar att förskollärarna anser att deras delaktighet är 
viktig i barns lek för att främja barn i sin utveckling och i sitt lärande utifrån barns behov och 
intressen. Förskollärarna ser lek och lärande som oskiljbara delar och menar att barn lär sig när 
de har roligt, dock anser förskollärarna att det finns hinder som påverkar deras delaktighet i 
barns lek. Resultatet från barnintervjuerna visar att barn gärna leker ihop med sina förskollärare 
och att förskollärarnas delaktighet i barns lek kan vara avgörande för att främja barns 
lekförmåga. Slutsatsen som vi drar utifrån tolkning av resultaten är att både förskollärare och 
barn uppskattar ’att leka tillsammans. 
 
  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ................................................................................................................. 1 

SYFTE ......................................................................................................................... 1 

Frågeställningar .............................................................................................................................................. 2 

BAKGRUND ................................................................................................................ 2 

Varför leken anses vara viktig ......................................................................................................................... 2 

Sammanfattning av kapitlet ............................................................................................................................ 3 

TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................. 3 

Barnperspektiv och barns perspektiv .............................................................................................................. 3 

Förskollärarens roll är avgörande ................................................................................................................... 3 

Lekbaserat lärande ......................................................................................................................................... 5 

Sammanfattning av kapitlet ............................................................................................................................ 6 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ......................................................................... 6 

Utvecklingspedagogik ..................................................................................................................................... 7 

Sociokulturella perspektiv .............................................................................................................................. 9 

Sammanfattning av kapitlet .......................................................................................................................... 10 

METOD ...................................................................................................................... 10 

Metodval ...................................................................................................................................................... 10 

Urval ............................................................................................................................................................ 12 

Forskningsetisk hänsyn ................................................................................................................................. 13 

Genomförande ............................................................................................................................................. 14 
Intervjuer med förskollärare ............................................................................................................................ 14 
Intervjuer med barn ......................................................................................................................................... 15 

Analys av datamaterialet .............................................................................................................................. 16 

Validitet, reliabilitet och generalisering ........................................................................................................ 17 

Sammanfattning av kapitlet .......................................................................................................................... 18 
 
 
 



 

RESULTAT ............................................................................................................... 18 

Förskollärarintervjuer ................................................................................................................................... 18 
Förskollärares syn på delaktighet i barns lek .................................................................................................... 19 
Förskollärarens förändrade syn på deras delaktighet i barns lek ..................................................................... 19 
Förskollärarens roller och nackdelar med att vara delaktig i barns lek ............................................................ 21 
Situationer där lek och lärande uppstår ........................................................................................................... 21 
Hinder i att delta i barns lek ............................................................................................................................. 22 

Barnintervjuer .............................................................................................................................................. 23 
Lekande förskollärare ....................................................................................................................................... 23 
Barnens vilja att leka med förskollärare ........................................................................................................... 24 
Förskollärarens skicklighet i barns lek .............................................................................................................. 25 

Sammanfattning av kapitlet .......................................................................................................................... 25 

DISKUSSION ............................................................................................................ 26 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................................ 26 
Förskollärares perspektiv på delaktighet i barns lek ........................................................................................ 27 
Förskollärarens förändrade syn på deras delaktighet i barns lek ..................................................................... 27 
Lek bidrar till lärande ........................................................................................................................................ 28 
Barns sociala utveckling i leken ........................................................................................................................ 28 
Förskollärarens roll i barns lek .......................................................................................................................... 29 
Förebygga hinder i leken och främja lekförmågan ........................................................................................... 29 
Studies syfte och våra frågeställningar ............................................................................................................. 30 

Metoddiskussion .......................................................................................................................................... 31 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER ............................................................................. 33 

Förslag på vidare forskning ........................................................................................................................... 34 

REFERENSER……………………………………………………………………………….. 

BILAGOR……………………………………………………………………………………… 

Bilaga 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilaga 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilaga 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilaga 4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilaga 5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 

1 
 

INLEDNING  
I Sverige tillbringar barn en stor del av sin vardag i förskolan, vilket gör att leken har en viktig 
plats i förskolans verksamhet. Öhman (2003, s. 18) anser att i förskolan leker barnen mycket 
och leken har ett rikt innehåll vilket gör att barn utvecklar sin förståelse för sin egen värld och 
utforskar den yttre världen. Lillemyr (2016, s. 15) konstaterar att leken har stor betydelse för 
barns utveckling, lärande och socialisering. Enligt Vygotskij (Smidt 2010, s. 61) innebär 
socialisering att barnen övar på att dela något med andra och lär sig vad som är lämpligt och 
fungerar i leken. Leken gör även möjligt för barn att samla nya lekupplevelser och erfarenheter 
som även indirekt gynnar deras utveckling och lärande. Smidt (ibid.) hävdar vidare att detta 
visar att förskollärarna har en viktig uppgift för att främja leken och dess betydelse genom att 
följa eller leda barns lek i förskolans verksamhet. Öhman (2003, s. 112) menar att genom att 
vara närvarande och medforskande i barns lek kan förskollärarna göra barnen delaktiga i 
förskolans verksamhet, där kan de påverka utvecklingen av verksamheten, utveckla sitt 
tänkande, sin nyfikenhet, inlevelse och sin lekförmåga. 
 
Den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) tydliggör lekens betydelse som grund för 
barns utveckling och lärande, därför är byggandet av grunden för utbildning redan i förskolan 
viktig. Detta visar att leken får en mer framflyttad position (Eidevald & Engdahl 2018, s. 58). I 
läroplanen för förskolan (Lpfö 18) står det att: 
 

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. 
På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och 
inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och 
problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum 
och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. 

                                                                                                                 (Skolverket 2018, s. 8) 
  
I denna studie kommer fokus att ligga på förskollärares delaktighet i barns lek ur ett 
förskollärarperspektiv respektive ur barns perspektiv. Under våra verksamhetsförlagda 
utbildningsperioder har vi sett att förskollärarna har varit försiktiga med sitt deltagande i barns 
lek, vilket gjorde oss nyfikna. Av denna anledning vill vi veta hur förskollärarna resonerar kring 
sin delaktighet i barns lek respektive hur barnen tycker kring förskollärarnas delaktighet i deras 
lek. Vår förhoppning med denna studie är att den kan ge läsaren en inblick i hur förskollärare 
och barn resonerar kring förskollärarens delaktighet i barns lek. Nästa kapitel redovisar vår 
studies syfte och frågeställningarna som vi vill undersöka. 

SYFTE 
Vi är intresserade av att få reda på hur förskollärare diskuterar kring sin delaktighet i barns lek 
ur deras perspektiv och även hur barnen tycker om förskollärares delaktighet i sina lekar. Vi tar 
stöd av och grundar vårt syfte på läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 8) där det står tydligt att 
“leken har en central plats i utbildningen och ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget 
och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande 
och välbefinnande.”. Syftet med denna studie är att ta reda på mer om förskollärares delaktighet 
i barns lek ur förskollärare respektive barns perspektiv.  
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Frågeställningar  
1-Hur resonerar förskollärare om sitt deltagande i barns lek? 
2-Hur resonerar barnen om förskollärares deltagande i deras lek?   

 
I nästa kapitel redovisar vi vår studies bakgrund där vi beskriver vilken roll leken har i barns 
utveckling och lärande men även i förskolans verksamhet och hur förskollärarna ska hantera 
leken för att gynna barns utveckling och lärande. 

BAKGRUND 
I följande kapitel beskrivs varför leken anses vara viktig för barns utveckling och lärande men 
även varför leken har en central plats i förskolans verksamhet och hur förskollärarna använder 
leken som ett pedagogiskt verktyg för att främja barnen i sin utveckling och lärande för att 
uppnå de strävande mål som förskolans läroplan innefattar. Detta redovisas med stöd av tidigare 
forskning och relevant litteratur i förhållande till studiens syfte. 

Varför leken anses vara viktig 
Lek är utvecklande för barn och en viktig grund för utbildning för barn (Erbil Kaya, Yalcin, 
Kimzan & Avar 2017, s. 2). Lillemyr (2013, s. 32) skriver att lekens betydelse är en central del 
i barns utveckling, socialisation och lärande. I leken utvecklas kamratrelationer, vilket gör att 
barns inlärning byggs upp och förstärks utifrån samhällets normer (Lillemyr 2013, s. 32). 
Olofsson (2009, s. 79) i likhet med Lillemyr (2013) hävdar att barn utvecklar sin fantasi och 
förmåga för att leka som i sin tur leder till att barn använder kunskaper för att komma på nya 
idéer eller till problemlösning.  
  
Lillemyr (2016, s.19) skriver att leken ger barn erfarenheter, vilket anses vara en 
inspirationskälla där barn utvecklar sin egen självbild men även att deras självförtroende 
utvecklas. Leken hjälper även individen att bygga olika relationer som till exempel vänskap 
samt att utveckla och erövra kompetenser inom samspel med andra och sist men inte minst att 
skaffa sig kunskaper om livet och i livet (Lillemyr 2016, s. 20). För att kunna leka behöver barn 
först lära sig lekens signaler och regler menar Öhman (2011, s. 19). Lillard och Witheringtons 
(2004; Jensen 2013, s. 106) har konstaterat att de mest förekommande signaler är skratt, 
ljudeffekter, ögonkontakt och kroppsrörelser. Enligt Garvey (Olofsson 2009, s. 76) är det viktigt 
att förstå tre lekreglerna för att leken inte ska haverera. Den första är samförstånd vilket betyder 
att man är överens om att man leker och vad man leker. Den andra regeln är ömsesidighet, med 
vilket menas att leken utspelar sig under lika förutsättningar oberoende av ålder och styrka. Den 
sista regeln är turtagande som innebär att det inte bara är en som bestämmer utan man turas 
om. 
 
År 1998 blev förskolan en del av Utbildningsdepartementet som skulle lägga grunden för “det 
livslånga lärandet”. Förskolan fick sin första läroplan, där det beskrevs att varje barn skulle 
erbjudas lek, omsorg och lärande (Lindgren 2017, ss. 66–68).  Detta ledde till att synen på leken 
förändrades och började relateras till både utveckling och lärande på nya sätt (ibid). Läroplanen 
för förskolan revideras ständigt vilket gör att lek idag ses som ett av de viktigaste läroverktygen 
för att främja barn i sin framtida utveckling. Barnet sätts nu i centrum och ses som ett lekande 
och lärande barn. Förskollärarens ansvar blir att utgå från barnens intresseområden och planera 
sin undervisning för att sedan utifrån barnens intressen kunnat sträva efter att uppnå målen i 
förskolans läroplan (Pramling Samuelsson 2017, ss. 150 - 152). 
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Sammanfattning av kapitlet 
Leken har en betydelsefull roll både för barns framtida utveckling, socialiseringsförmåga och 
lärande. För att barn ska kunna leka behöver de först ha kunskaper om lekens regler och signaler 
vilket också gynnar barns främjande av sin lekförmåga. Barn vistas en stor del av sin barndom 
i förskolan vilket gör att leken har en viktig del i förskolans verksamhet. Lekens betydelse och 
roll för barns utveckling och lärande framställs även i förskolans läroplan. Förskollärarnas 
ansvarar är att utgå från barns intresseområden och skapa lekfulla aktiviteter för att lägga 
grunden för det livslånga lärandet.  Nästa kapitel kommer att redovisa de tidigare forskningar 
som är relevanta med vår studie. 

TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer en granskning av tidigare forskning och dess påståenden om vad som 
sägs och skrivs om förskollärarens delaktighet i barns lek och hur förskollärarna kan stärka och 
stödja barns utveckling och inlärning genom leken. Detta kapitel utgörs av tre underrubriker 
vilka är: barnperspektiv och barns perspektiv, förskollärarens roll är avgörande och lekbaserat 
lärande. Under barnperspektiv och barns perspektiv beskriver vi vad de två begreppen innebär 
och betydelsen av att ha barnperspektiv i bemötandet med barn i ett förskolerarsammanhang. 
Under rubriken “förskollärarens roll är avgörande” förklaras vikten av att vara en närvarande, 
stöttande och engagerande förskollärare och hur deras synsätt på lek och deras delaktighet i 
leken påverkar barns utveckling och lärande. Sista underrubriken som är “lekbaserat lärande” 
omfattar hur lek kan användas som ett läroverktyg för att främja barns utveckling och lärande i 
förskolan. 

Barnperspektiv och barns perspektiv  
Gunilla Halldén gjorde en studie i Sverige där hon observerade och analyserade en 
lågstadieklass om “sin framtida familj och händelseförloppet i denna familj” under två månader. 
Halldén menar (2003, s. 13) att barnperspektiv och barns perspektiv kan låta väldigt lika men 
de har olika betydelser. Barnperspektiv betyder att det är vuxnas sätt att förstå och se vad barnet 
tycker och tänker och sedan bedöma för barnets bästa (Halldén 2003, s. 14). Barnperspektiv 
kan även kallas för “vuxenperspektiv”. Barns perspektiv däremot betyder att det är barnets egna 
tankar, erfarenheter, förståelser och uppfattningar av sin omvärld (ibid.).  
 
Det är viktigt att förskollärare och vuxna har ett barnperspektiv, utan barnperspektiv är det 
möjligt att det blir en uppdelning mellan barn och vuxna vilket skapar en ”vi och dom” känsla. 
Detta leder till att vuxna och förskollärare bestämmer allt och tror att de gör det för barnets 
bästa (Samuelson, Pramling, I., Sommer, D. & Hundeide, K., 2011, s. 125). Vuxna och 
förskollärare kan aldrig ha ett barns perspektiv men genom att lyssna på barnet och ställa frågor 
samt svara på deras frågor kan vuxna närma sig barns perspektiv (Samuelsson, Pramling, I., 
Sommer, D. & Hundeide, K., 2011, s. 169). 

Förskollärarens roll är avgörande 

Anveden (2017, s. 115) syftar till att den vuxne ska kunna stötta barnet i leken. Förskolläraren 
kan använda olika samspelsstrategier genom att inta olika roller i barnens lek beroende på vilket 
syfte hen har. Jeesun Jung har skrivit en artikel som har utgivits av Ohio universitet i USA. 
Jung har använt sig av en kvalitativ forskningsstrategi. Studien har genomförts på ett omfång 
av tolv veckor och gjordes med hjälp av observationer, intervjuer, e-postmeddelanden, samtal 
och anteckningar.  
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I sin artikel beskriver Jung förskollärarnas olika roller som de kan inta i barns lek. Jung (2012, 
ss. 91–94) har beskrivits tio olika roller som förskolläraren kan inta i barns lek men de mest 
framträdande rollerna är observatör, lekstödjare eller lekpartner och ledarrollen. Första rollen 
är observatör och den handlar om att se barns behov och intressen vid observation av barn. 
Förskollärare observerar även genom att tolka och förstå barns leksignaler, på vilket sätt barn 
söker kontakt med andra och när barn bjuder förskolläraren in i leken. 

Den andra är lekstödjare eller lekpartner som innebär att förskolläraren stödjer barnet 
emotionellt och uppmuntrar det vid tveksamhet. Förskolläraren kan bli bjuden av barnen att 
delta i deras lek genom ögonkontakt eller andra leksignaler och enligt deras lekregler. Den 
tredje är ledarrollen som handlar om att förskolläraren leder aktiviteten och stöttar barnen under 
deras lek, men ändå strävar efter att göra det på ett lustfyllt och glädjefyllt sätt. Förskolläraren 
bör initiera en aktiv lek mellan sig och barnet för att barnet ska kunna utvecklas känslomässigt 
och för att förskolläraren ska kunna stödja och vägleda barnet i leken. 

Pramling Samuelsson, Izumi Taylor och Cosby Steele har skrivit en artikel som har publicerats 
2010. Artikeln handlar om lekens betydelse och uppfattning av lärare från tre olika länder. De 
har gjort en jämförande studie mellan Japan, USA och Sverige om hur lärarna använder sig av 
leken för att lära ut till barnen. Författarna har samlat in data genom att maila deltagarna 
frågeformuläret. Artikeln visar upp likheter och skillnader om lekens betydelse och användning 
mellan länderna. Pramling Samuelsson, Izumi Taylor och Cosby Steele (2010, s. 1) hävdar att 
förskollärares uppfattningar och förhållningssätt har en betydande roll för hur de ser på lek och 
hur de ska vara delaktiga i barns lek i förskolan. Cecilia Wallerstedt och Niklas Pramling har 
skrivit en artikel som har utgivits 2019 i Sverige. Artikeln syftar till att introducera begreppet 
lekresponsiv undervisning. Författarna har gjort videoobservationer under tre år på förskollärare 
och samtalat med rektorer, forskare och utvecklingsledare. Pramling och Wallerstedt (2019, s. 
10) menar att det är förskollärarens ansvar att erbjuda barn goda förutsättningar för lek och 
samtidigt vara närvarande, stöttande och bejakande samt utgå ifrån barns behov, intressen och 
utveckling i leken. Med närvarande förskollärare menas att förskolläraren är nära barnen och 
observerar hur barn leker, vad de leker, med vilka andra barn de leker och på vilket sätt de leker. 
Förskolläraren bör vara både mentalt och fysiskt på plats för att kunna se vad som händer i 
barns lek och kunna agera vid behov. En stöttande förskollärare kan till exempel stötta barnen 
när hen märker att barnen behöver stödjas i sin lek, det kan vara på grund av barnens bristande 
förmåga av leksignaler och lekregler. Stöttning kan också behövas när leken är på väg att 
haverera, då kan förskolläraren ge tips och idéer för lekens varande. En bejakande förskollärare 
kan till exempel acceptera barns villkor i deras lek och följa deras förutsättningar för att vara 
en del i leken. I stöd med detta anger läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 8) att förskollärarens 
uppdrag bland annat innebär att ha en roll i barns lek som ska karakteriseras av “en aktiv 
närvaro” som gör det möjligt att stötta kommunikationen mellan barnen. 
 
Marie-Louise Hjorth har skrivit en undersökningsbok 1996 i Sverige. Den handlar om att 
försöka förstå och tolka barns uppfattningar om lek och förhållningssätt av vuxna till leken. 
Hon intervjuade barn i två omgångar. Första omgången gjordes 1991, då intervjuade hon 21 
barn mellan april och juni. Andra omgången gjordes 1993 då hon intervjuade 66 barn mellan 
mars till juni. Hon har även observerat och spelat in barns leksituationer på video. Hjort (1996, 
ss. 34–35) påstår i sin undersökning att förskollärarna ständigt ska vara närvarande, antingen 
som en engagerad iakttagare eller som en aktiv medverkande i en lekbaserad pedagogik. Hjort 
(1996, s. 211) menar vidare att genom att vara en närvarande och engagerad förskollärare i 
barns lek visar förskollärarna att de uppskattar barns lek.  
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Genom att delta i barns lek får förskollärare en insikt i vad barnen har för avsikt och syfte med 
leken och på det sättet kan förskollärarna hjälpa barnen att förverkliga de målen genom att ge 
leken tid, utrymme och redskap samt skydda leken från olika yttre intrång (Lpfö 18, s. 8). 
Förskollärare som engagerar eller närvarar i barns lek kan ge stöd och försöka utveckla leken 
med hänsyn till barns syfte och avsikt med leken. Slutligen nämner Hjort (1996, s. 211) även 
att deltagande förskollärare också kan vara tillgång och ge stöd och hjälp till de barn som blir 
exkluderade från leken på grund av olika orsaker såsom bristande lekkompetens. Schulamit 
Pinchover har gjort en pilotundersökning 2017 i Jerusalem och undersökt förhållandet mellan 
lärarnas och barns lekförmåga. Avslutningsvis konstaterar Pinchover (2017, s. 3) också i 
enlighet med Hjort (1996) att förskollärarens lekförmåga påverkar deras förhållningssätt i barns 
lek vilket i sin tur också påverkar barnets inlärning och utveckling av sin lekförmåga och 
lekkompetens.  

Lekbaserat lärande 
Det livslånga lärandet börjar i förskolan, där förbereds barnen inför den kommande långa 
utbildningsresan och förskolan hjälper barnen att lära sig de grundläggande kunskaperna, 
värdena och rättigheterna som samhället vilar på (Lpfö 18, s. 5). Eidevald och Engdahl (2018, 
s. 88) skriver att begreppet undervisning är nytt i förskolans läroplan (Lpfö 18) sedan 2018, 
innan dess ansågs förskolan inte som en skolform. Undervisning i en förskolekontext ska 
strävas efter att uppnå de olika utvecklingsmålen i förskolans läroplan. Camilla Björklund och 
Hanna Palmér har skrivit en artikel 2019 i Sverige som handlar om att väva målorientering 
samman i leken, men utan att förändra lekens intentioner. De har använt sig av empirisk 
forskning som innehåller 62 video dokumentationer, det vill säga leksituationer där 
förskollärare deltar i en mer eller mindre målorientering. Björklund och Palmér (2019, s. 68) 
menar att med undervisning i förskolan menas att barnet får kännedom och erfarenhet av 
innehållet som lägger grunden för det livslånga lärandet. Charlotte Tullgren har skrivit en 
doktorsavhandling 2004 i Sverige. Författaren har gjort videoobservationer och genomfört 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Den handlar om att belysa förskolan som en arena för 
politisk styrning där leken utgör ett redskap i denna styrning. Tullgren (2004, s. 20) beskriver 
att förskolans verksamhet ska bedrivas och organiseras för barns lärande och utveckling på ett 
lek- och temabaserat sätt. 
 
Sezai Kocyigit och Nisa Basara Baydilek har skrivit en artikel i 2014 Koçyiğit och Baydilek 
(2015, s. 3) hävdar att lek är det viktigaste verktyget i planeringen och genomförandet av 
utbildningsförloppet i utbildningsprogrammet för barn över hela världen. Därför har leken en 
central plats i utbildningen. Tullgren (2004, s. 21) konstaterar också att lek ses som ett 
pedagogiskt redskap i arbetet med barn i förskolan för att främja barns utveckling och lärande. 
Genom att använda detta redskap kan förskollärare hjälpa barnen att utforska och förstå sig 
själva samt upptäcka världen runt omkring sig. Özlem Melek Kaya, Vakkas Yalcin, Ilayda 
Kimzan och Gökcen Avar har skrivit en artikel 2017 i Turkiet. Artikeln handlar om hur 
förskollärarkandidaterna tänker kring lekbaserad lärande och hur de synliggör detta i 
verksamheten. Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer och strukturerade 
observationer för att samla in data. Kaya, Yalcin, Kimzan och Avar (2017, s. 804) menar att för 
att använda leken som ett läroverktyg krävs det att förskollärarna ska hantera leken för att stödja 
barns utveckling och lärande inom ett visst område, till exempel bör material för språkinlärning 
placeras i det område där barnen brukar befinna sig och leka för att främja deras 
språkutveckling. I enighet med detta menar Björklund och Palmér (2019, ss. 68–69) att lärandet 
börjar i det barnet begriper, tolkar, uppfattar och ser i en förutbestämd situation och tillsammans 
med en närvarande och stöttande förskollärare eller mer erfarna kamrater kan barnet utvidga 
sina erfarenheter, vilket i sin tur leder till barnets kunskapsutveckling. 
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Hatice Uysal Bayrak har skrivit en artikel 2019 i Turkiet. Artikeln handlar om att föreställa 
förskollärarnas uppfattningar om lek som anses vara ett av de viktigaste behoven för 
förskolebarnen. Författaren har samlat in sin data genom att genomföra semistrukturerade 
intervjuer med 79 lärare.  
 
Bayrak (2019, s. 20) menar att lek är relaterad med positiva känslor som nyfikenhet, önskan att 
upptäcka, upprepa och självkontroll vilket också lägger grunden för lärandet som i sin tur visar 
att leken är det bästa sättet för barn att lära och engagera sig i en aktivitet. Enligt Pramling och 
Wallerstedt (2019, s. 20) anses idag undervisning vara ett av förskollärarnas uppdrag i förskolan 
som ska kännetecknas av lek. I enlighet med detta menar Bayrak (2019, s. 155) vidare att 
förskolorna ska vara barncentrerade, med detta menas att verksamheten ska utgå ifrån barns 
intressen, behov, villkor och ska vara lekbaserad, vilket också läroplanen för förskolan (Lpfö 
18, s. 7) antyder, att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den 
ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.  

Sammanfattning av kapitlet 
Sammanfattningsvis betyder barnperspektiv att det är vuxnas sätt att se och förstå vad barnet 
tycker och tänker, barns perspektiv betyder att det är barns egna synsätt om och av världen 
omkring sig. För att förebygga uppdelningen mellan vuxna och barn är det viktigt att vuxna och 
förskollärare har ett barnperspektiv.  
 
Forskarna är eniga om vikten av att vara en närvarande, stöttande och engagerande förskollärare 
i barns lek.  Genom att vara delaktig i leken får förskollärare en inblick i vad barnen har för mål 
och avsikt med leken. Därefter kan förskollärare inta olika roller för att hjälpa barnen att 
verkliggöra sina mål med leken och vidareutveckla leken. Förskollärares åsikter och 
inställningar om hur de ser på lek och på vilket sätt de ska vara delaktiga i barns lek är väsentlig 
för barns utveckling, lärande och främjandet av sin lekförmåga.  
 
Forskarna anser att lek och lärande är förknippad med varandra och därför bör leken ha en 
central plats i utbildningen. I och med att förskolan ses som första steget i utbildningsystemet 
ska den vara lekbaserad. Det är förskollärarens ansvar att planera sin undervisning utifrån barns 
intressen och behov och genomföra det på ett lekfullt sätt. Att använda leken som ett 
pedagogiskt redskap i förskolan är det bästa sättet för att lära ut till barn och främja deras 
kunskapsutveckling. Nästa kapitel redovisar vilka teoretiska perspektiv vår studie har utgått 
från. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vi redogör för de två teoretiska perspektiven som lägger grunden för vår studie. Vi börjar med 
att beskriva utvecklingspedagogiken och dess centrala begrepp och efter det framställer vi 
sociokulturella teorin på ett liknande sätt. Utvecklingspedagogiken betonar vikten av att vara 
en närvarande och engagerad förskollärare för barns utveckling och lärande på ett kognitivt och 
socialt sätt och i likhet med denna teori framhäver även Sociokulturella teorin att barn lär sig i 
samarbete med andra på ett socialt, emotionellt och även på ett kognitivt sätt. Därför anser vi 
att de två teorierna kompletterar varandra. 
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Utvecklingspedagogik 
Vi utgår från utvecklingspedagogiken då den bäst stämmer överens med vårt arbete och hur vi 
uppfattar förskollärarens roll i barns utveckling och lärande genom leken. 
Utvecklingspedagogiken är barncentrerad och handlar om det enskilda barnets utveckling och 
lärande där förskollärarna riktar barnets uppmärksamhet mot ett specifikt innehåll (Ellneby 
2019, s. 39). Vi vill veta hur barn ser förskollärares delaktig i sin lek och på vilket sätt barns 
lärande i leken utvecklas samt förskollärarens delaktighet i detta lärande genom leken. Av dessa 
skäl anser vi att utvecklingspedagogiken är en relevant teoretisk utgångspunkt att använda i vårt 
arbete.  
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, s. 59) beskriver att i 
utvecklingspedagogiken ligger fokus på att ge barn förutsättningar för att synliggöra deras värld 
för sig själva och för andra. I denna pedagogik är det viktigt att vuxna har en förmåga att 
kommunicera med barn och få dem att tala och uttrycka sig på olika sätt. Av detta skäl blev 
barnintervjuerna ett väsentligt redskap för att utveckla denna pedagogik anser Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, s. 60). Författarna (2014, s. 61) hävdar att barnet är 
kärnan i denna pedagogik, med detta menas att det är barnets erfarenheter, grundläggande 
kunskaper, färdigheter och upplevelser som styr i leken och lärandet. Förskolläraren ger svar 
på och möter barnet i det sammanhang där det befinner sig i. Det finns olika aspekter som bildar 
utvecklingspedagogiken och de är, lärandets objekt, lärandets akt, metakommunikation, 
variationen och lek och lärande (Johansson & Pramling Samuelsson (2006, ss. 22–24). Här 
nedan beskrivs vad de olika aspekterna handlar om som utgör denna pedagogik.  
 

● Lärandets objekt handlar om barns kunnande, förmågor och förståelser av sin vardag 
och omvärld, för att ta reda på dessa behöver barn och förskollärare reflektera och 
kommunicera för att synliggöra dessa både för barnet, sig själv och de andra. Barn visar 
sina erfarenheter, förståelser, upplevelser och var det befinner sig i utvecklingsnivån 
under vissa förutsättningar genom leken. Det betyder att det är förskollärarens ansvar 
att skapa förutsättningar för att barnen ska förstå på ett specifikt sätt och utveckla sig 
genom att arbeta med olika innehåll och teman. Ett exempel på hur förskolläraren kan 
lära ut till barnen är att förskolläraren kan planera lärandets objekt utifrån läroplanen. 
På så sätt riktar förskolläraren barnens uppmärksamhet mot något specifikt som i sin tur 
leder till att en interaktion mellan lärare och barn utvecklas. Beroende på hur 
förskolläraren anordnar och sätter igång en viss aktivitet med barnen kan man avgöra 
och se hur barnen har förstått aktiviteten samt vad de har lärt sig.   
 

● Lärandets akt innebär hur barnet lär sig, som till exempel genom att lyssna, iaktta, 
kommunicera, imitera, delta i någon aktivitet och så vidare. Förskollärarna försöker ta 
reda på barns erfarenheter och kunskaper och detta kan göras på två olika sätt. Det första 
är genom att skapa situationer eller fånga tillfällen där förskolläraren kan utmana barnen 
att tänka och reflektera över vad barn har upplevt, erfarit och lärt sig. Det andra sättet är 
när förskolläraren utgår från barns mångfaldiga tankesätt och idéer och använder dessa 
i ett mer specifikt inriktat arbete med barnen. Detta kräver av förskolläraren att den ska 
vara aktiv i att uppmuntra och stödja barnen i att utveckla dess intresse. Denna variation 
som förskolläraren kan använda sig av är baserad på en metakognitiv strategi.  
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Lärandet hos barnet inträffar när förskolläraren utgår från de ovannämnda sätten men 
också genom att observera, härma, uttrycka sig verbalt med mera, liknande mentala och 
kroppsliga uppfattningar och upplevelser.  

 
● En annan viktig aspekt är metakommunikation vilket betyder att de samtalar om vad de 

ska göra och tänker samtidigt när de utför. Metakommunikation syns i barns lek när de 
kommunicerar med varandra samtidigt som de agerar i sin lek (Pramling, 1988, 1994; 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003 se Johansson & Pramling Samuelsson 
2006, s. 23). Det är viktigt att metakommunikativa dialoger mellan barn och 
förskollärare uppmuntras för att inte hindra barnen ifrån utrymme till att uttala sig och 
reflektera över det som sker i samtalet. Metakommunikation bland barn som leker kan 
oftast uppstå i en här-och-nu situation (Johansson & Pramling Samuelsson 2006, s. 201). 
Hur den praktiska användningen av aspekten metakommunikation kan se ut beskrivs i 
underrubriken “Lek bidrar till lärande” i Resultatdiskussionen. Exempelvis när 
förskollärare utför en viss aktivitet med barnen och därefter reflekterar tillsammans om 
det barnen har upplevt, erfarit och lärt sig. När barn leker och samspelar kan man 
observera att de använder sig av språket på ett verbalt sätt samtidigt som de leker. Detta 
innebär att de använder sig av metakommunikation för att kunna bearbeta leken.   

 
● Variation är en av människans grundläggande aspekt för utveckling menar Sutton-

Smith (1997; Pramling Samuelsson & Johansson 2006, s. 24). Leken gör att barnet 
utvecklar en flexibilitet i sin tankeförmåga genom att skaffa sig ett register. Genom 
variation skapas det även urskiljning och simultanitet som är två viktiga komponenter i 
lärandet. Det handlar om att förskolläraren bör synliggöra och lyfta upp barns olika 
tankar, eftersom barn tänker olika är det viktigt att förskolläraren synliggör detta. Det 
är en variation på hur barn tänker, tycker och uttalar sig.  Ett exempel på variation i vårt 
fall har vi beskrivit under resultatdiskussionen under underrubriken “Lek bidrar till 
lärande”. Det handlar om att barn skapar respektive ritar i samband med sitt temaarbete, 
vilket medför att deras skapelser kan hängas upp så att alla barn kan titta på dem. Detta 
gör att barnen inspireras av varandra, förskolläraren upplyser också på så sätt hur olika 
barn kan tänka och skapa saker och ting. Som i sin tur leder till att det synliggörs och 
framställs en variation av hur olika barns tankar, uppfattningar och lekförmågor ser ut.  

 
● Den sista aspekten som Pramling Samuelsson och Johansson (2006, s. 24) tar upp är lek 

och lärande vilket betyder att lek och lärande är relaterade till varandra, och därför bör 
den också finnas i förskolans verksamhet. Lek och lärande är inte samma sak, men den 
ena leder till den andra. Leken väcker både intresse, nyfikenhet och engagemang hos 
barnet, så att barnet vill leka och är motiverad för att leka. Detta gör att barnets inre vilja 
att leka utvecklas, vilket medför att barnet lär sig något under lekens gång. När barn 
leker befinner de sig i leken, själva lärandet dock, är något som sker inuti barnet och 
den träder i kraft när barnet leker. Detta innebär att lek leder till lärande. Barn 
kännetecknas som lekande och lärande individer eftersom de leker och på så sätt 
utvecklar de sig i sitt lärande. Förskolans förnyade uppdragsområde leder till att se på 
kunskap på ett nytt sätt, där lek och lärande kompletterar varandra. 



 

9 
 

 
Asplund Carlsson (2011, s. 81) betonar att i utvecklingspedagogiken är förskollärarens 
utvecklande av barns lärande avgörande. Det som står i fokus är förskollärarens 
tillvägagångssätt, tankesätt, föreställning av situationer och bedömningar av barns förmågor 
och färdigheter.  
 
Inom utvecklingspedagogiken utgår förskollärarna från barns intresseområden och erfarenheter 
vilket också i sin tur gör att barn blir delaktiga och får inflytande under utvecklingsprocessen, 
dock är det förskolläraren som konstruerar undervisningen och lärandet utifrån de 
utvecklingsmål som finns i förskolans läroplan.  

Sociokulturella perspektiv  
Vi utgår också från det sociokulturella perspektivet för att vi anser att detta perspektiv 
överensstämmer med vårt arbete och hur vi uppfattar barns lärande i samspel med 
förskollärarna. Pihlgren (2017, ss. 31–32) menar att det sociokulturella perspektivet framhåller 
att barn utvecklas och lär sig i samarbete med andra. Av denna anledning vill vi ta reda på 
förskollärares delaktighet i barns lek. Vi vill även få ökad förståelse för hur förskollärare 
samspelar med barn för att främja och stimulera barns utveckling och lärande i leken. 
 
Vygotskij (Säljö 2000 ss. 119–120) hävdar att människan utvecklas regelbundet och oftast med 
hjälp av individer som den interagerar och samspelar med. Med detta menas att individer 
tillägnar sig nya kunskaper vid samspel med varandra. Utifrån ZPD (zone of proximal 
development) modellen som Vygotskij har skapat kan man få ett nytt synsätt på hur människors 
utveckling och lärande sker (ibid). Utvecklingszonen anses vara viktig för hur barns utveckling 
sker allmänt, men även socialt, då de lär sig av varandra, till exempel genom kommunikation. 
Vygotskij påpekar att det inte handlar om vilken mognadsgrad eller vilka begränsningar barnet 
har för att kunna lära sig, utan det handlar om vilka möjligheter barnet får av andra för att lära 
sig (Hwang & Nilsson 2011, s. 67). Han menar att utvecklingszonen kan analyseras genom två 
olika utvecklingsstadier hos barnen. Det första stadiet tar upp vad en individ klarar av att göra 
själv, medan andra stadiet tar upp vad individen kan göra med hjälp och stöd av den vuxne eller 
av andra barn som kan mer än vad barnet i fråga kan själv (Bråten 1998, ss. 42–44).  
 
Öhman (2011, s. 250) anser att ur ett vygotskianskt perspektiv ska förskolläraren vara lyhörd, 
engagerad, stöttande och utmanande i barns lek. När förskolläraren tar lekledarrollen är den 
aktiv i leken, vilket också gör att förskolläraren berikar och förlänger leken på ett medvetet sätt. 
Att förvandla sig till en lekledare blir en gynnsam metod när barnen har svårt att komma igång 
med leken eller när lekens drivkraft håller på att slockna. Genom att ta lekledarrollen ger 
förskolläraren nytt liv i leken. Därför har den vuxna en framträdande och avgörande roll för hur 
den vägleder och hjälper barnet, så att barnet kan lösa ett problem eller kunna klara av en sak 
själv. Det är viktigt att den vuxna ska vara närvarande och stödjande i situationer där barn lär 
sig av och med hjälp av andra. Just den närmaste utvecklingszonen (den proximala 
utvecklingszonen) anses som den rätta ”verktygen” som förskolläraren kan använda sig av för 
att kunna hjälpa barnet klara av en viss aspekt, samtidigt som den lär sig genom att göra det 
med sin förskollärare. Detta gör att förskolläraren behöver inta den ledarrollen i leken och 
kunna vidareutveckla den så att barnet med en viss hjälp klarar av att själv göra framöver.  
 
Barnet utvecklas socialt, emotionellt och motoriskt genom att samspela med andra individer, 
men barnet utvecklas även kognitivt och verbalt genom att kommunicera med andra (Doverborg 
& Pramling Samuelsson 2012, s. 14).  
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Ur ett sociokulturellt perspektiv blir förskollärares uppdrag att vara engagerade och bidra till 
att barn får tillfällen att uppleva och erfara som de kan berätta om, reflektera, resonera och 
skapa egna idéer om samt skapa förståelse för (Doverborg & Pramling Samuelsson 2012, s. 
15). 

Sammanfattning av kapitlet 
Sammanfattningsvist riktar utvecklingspedagogiken sig till att barn lär sig genom att göra saker 
och vara med i olika aktiviteter som utvecklar deras förståelse och kunskaper i leken och i 
lärandet. I utvecklingspedagogiken är det också viktigt att förskolläraren ska kunna förstå och 
tolka alla barns olika sätt att tänka och uttrycka sig, men ändå kunna utmana barnen både 
individuellt och gruppmässigt. Medan sociokulturella perspektivet anses vara ett perspektiv 
som gynnar både barn och förskollärare i kommunikation och samspel med varandra. Det syftar 
till att utveckla barnens kunskaper, förståelser och förmågor av olika slag, sådana som 
emotionella, sociala och kognitiva kunskaper. I nästa kapitel framställer vi den metod vi har 
använt oss av för att genomföra vår studie.  

METOD 
I det här kapitlet beskrivs vilken metod vi har använt oss av och hur genomförandet har gått till. 
Vi redogör även för urval, etiska överväganden, analys av datamaterialet och validitet och 
reliabilitet. 

Metodval 
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder handlar om hur forskaren ska gå till väga för att 
samla information om sitt forskningsområde, analysera de insamlade datamaterialet och 
därefter dra slutsatser utifrån de olika forskningsresultaten (Bryman 2018, s. 23). 
Forskningsstrategierna kan urskiljas som kvalitativa och kvantitativa av många forskare och 
författare. Kvalitativa forskningsmetoden innebär att forskaren samlar in datamaterialet genom 
intervjuer och observationer som sedan analyseras. Med den kvantitativa forskningsmetoden 
menas att forskaren samlar in datamaterialet via mätningar, bearbetar och sedan analyserar 
(Bryman 2018, s. 198). 
 
Vi valde att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden eftersom den utgör en 
forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på siffror (Bryman 2018, s. 454). 
Eftersom vårt syfte var att ta reda på mer om förskollärarens delaktighet i barns lek ur 
förskollärares perspektiv och barns perspektiv valde vi bort den kvantitativa 
forskningsmetoden. Då vi ville få en inblick i hur förskollärare resonerar sin delaktighet i barns 
lek och hur barnen resonerar om förskollärares deltagande i deras lek skulle inte den 
kvantitativa metoden passa för att undersöka vårt område. Vi ansåg att den kvalitativa metoden 
var mest givande för vår studie eftersom vi ville höra förskollärares och barns erfarenheter, 
åsikter och upplevelser om förskollärares delaktighet i barns lek. 
 
Intervjuer är det den mest använda metoden inom kvalitativ forskning (Bryman 2018, s. 561). 
Kvalitativa intervjun kan ses som ett vanligt samtal men till skillnad från det vardagliga samtalet 
har den ett bestämt syfte (Kihlström 2007, s. 48). Det är viktigt att forskaren tar hänsyn till att 
inte styra intervjun eller ställa ledande frågor under intervjun för att det är deltagarens 
uppfattningar och föreställningar som är av intresse (ibid.). Bryman påstår (2018, s. 561) att det 
finns många termer för att beskriva kvalitativa intervjuer men de två mest väsentliga är 
ostrukturerade intervjuer eller semistrukturerade intervjuer.  
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En ostrukturerad intervju handlar om att forskaren ofta tar hjälp av ett PM som är en typ av 
komihågmaterial av några förutbestämda teman under intervjun. Forskaren bestämmer vilken 
fråga hen ska ställa till deltagarna och därefter får deltagarna svara och förknippa tankarna fritt.  
Franzén (2014, s. 62) hävdar att i en ostrukturerad intervju noterar forskaren det som är relevant 
med ämnet som forskaren intresserar sig för. Enligt Bryman (2018, s. 563) anses ostrukturerade 
intervjuer som ett vanligt samtal. Den andra formen av intervju heter semistrukturerad och 
innebär att forskaren har bestämda frågeformuleringar över specifika teman som utgångspunkt 
för intervjun, detta kan även kallas för intervjuguide (ibid.). Christoffersen och Johannesen 
(2015, s. 85) anser att det är en fördel att använda sig av semistrukturerad intervjumetod för då 
har forskarna en specificerad inblick i forskningsämnet genom att avgränsa sitt 
undersökningsområde. Frågorna i frågeformuleringen i en semistrukturerad intervju är 
huvudsakligen öppna vilket gör att deltagarna kan uttrycka sig med egna ord. 
 
Eftersom vi ville undersöka förskollärares delaktighet i barns lek begränsade vi vårt 
undersökningsområde. Med denna anledning valde vi att använda oss av en kvalitativ 
semistrukturerad intervjumetod för att få en förståelse för förskollärares delaktighet i barns lek 
ur ett förskollärarperspektiv respektive barns perspektiv (se bilaga 4). Vi genomförde således 
intervjuer både med barn och förskollärare.  
 
Bryman (2018, s. 603) menar att det finns olika sätt att genomföra intervjuerna och de vanligaste 
är individuellt och gruppvis. Individuella intervjuer inbegriper två individer – intervjuaren och 
respondenten. Gruppvis intervjuerna kan delas i ytterligare i två, gruppvis och fokusgruppvis. 
Gruppvis intervjuer inbegriper fler än en person, ofta minst fyra intervjupersoner. Enligt 
Bryman (ibid.) skiljer några författare mellan fokusgruppsintervju och gruppintervju och anger 
tre skäl till detta. Det första skälet är att fokusgrupp brukar fördjupa sig i ett visst tema eller 
ämnesområde medan gruppintervjuer täcker ofta många olika frågeställningar. Det andra skälet 
är att gruppintervjuerna kan göras för att spara pengar och tid och detta är inte fokusgruppens 
syfte. Det tredje och sista skälet är att den som arbetar med fokusgrupperna alltid är intresserad 
av hur individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga. En forskare som väljer 
att ha en fokusgrupp i sin studie är intresserad av hur människor som exempelvis reagerar på 
varandras åsikter och fokuset ligger på samspelet i gruppen. 
 
Vi valde bort att göra gruppintervjuer och fokusgruppsintervjuer eftersom vi var intresserade 
av att få förståelse för den enskilda förskollärares livserfarenheter, åsikter, tankar, uppfattningar 
och upplevelser om deras delaktighet i barns lek. Av denna anledning valde vi att utföra 
intervjuerna med förskollärarna individuellt i dialogform. Vi bestämde oss för att genomföra 
intervjuerna i ett av förskolans avsedda rum för att ge deltagarna lugn och ro i hopp om att få 
djupare svar. Vi ville även att deltagarna skulle känna sig lugna och trygga och slippa oroa sig 
för om att de hördes av andra verksamma förskollärare. Vi kom även överens om att skicka 
frågeformulären i förväg till de deltagande förskollärarna så att de skulle få tid att bekanta sig 
med intervjufrågorna.  
 
Vi valde även att genomföra barnintervjuer för att få förståelse för hur barnen ser på 
förskollärarnas delaktighet i deras lek. Att göra barnintervjuer var relevant för vårt syfte för att 
få tillträde till deras tankar, upplevelser och erfarenheter. Hjort (1996, s. 12) påstår att 
förskolebarn i största allmänhet använts väldigt lite som informationskällor. Trots detta står det 
i förskolans läroplan (Lpfö 18, s. 5) att det är förskolans ansvar att förmedla och förankra 
respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värden. Detta ger barnen rätt 
till att dela med sig av sina erfarenheter.  
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Bengtsson och Hägglund (2014, s. 122) anser att när barn blir delaktiga i ett forskningsprojekt 
är det viktigt att deras rättigheter också ska tas hänsyn till. Med detta menas att barn ska få 
kännedom om sina egna rättigheter, till exempel yttrandefrihet och rätten att vara delaktig 
(ibid.). Vi berättade för barnen om att de har rätt till att delta i undersökningen och uttrycka sig 
samt att de kan avgöra själva om de vill medverka eller inte.  
 
Hälften av barnen som deltog i intervjuerna kände vi från våra tidigare verksamhetsförlagda 
utbildningsperioder. Vi föredrog att göra barnintervjuerna gruppvis, för att barnen skulle känna 
sig trygga och mer avslappnade med sina kompisar. Tanken med varför vi valde att göra just 
gruppintervjuer var för att kunna skapa en trygg miljö för barnen och även en trygg relation 
mellan oss. 

Urval 
Vi bestämde oss att göra ett målstyrt urval. Enligt Bryman (2018, s. 496) innebär målstyrt urval 
att välja ut fall eller deltagare på ett strategiskt sätt så att de som väljs ut är relevanta för de 
forskningsfrågor som har formulerats. Vi bestämde oss för att intervjua verksamma 
legitimerade förskollärare på våra VFU-platser för att få en djupare inblick om hur de resonerar 
kring deras delaktighet i barns lek. Vi intervjuade sju förskollärare på fem olika förskolor som 
var verksamma i samma kommun. Förskollärarna fick avkodat namn från F1 till F7 och 
förskolornas namn är påhittade. 
 
Barn som kunde uttrycka sig verbalt på ett tydligt sätt valdes ut eftersom det var viktigt för oss 
i vårt arbete att få höra vad de tänkte och tyckte om förskollärarnas delaktighet i deras lek. Vi 
intervjuade sju förskolebarn på två olika förskolor med fiktiva namn som gul och brun samt 
avkodat namn på barnen som presenteras B1 till B7. Förskolorna ligger i samma kommun och 
presenteras med påhittade namn.  
 
Tabell 1 visar de deltagande förskollärarnas ålder för att åldern också kan ha en påverkan för 
hur de deltagande förskollärarna ser på sin delaktighet i barns lek och arbetslivserfarenhet samt 
förskolorna som de är verksamma i. 
 
Tabell 1 
 

Förskollärare 
 
F1 

Ålder 
 
56 år  

Arbetslivserfarenhet 
 
20 år arbetslivserfarenhet 

Förskolan 
 
Brun 

F2 48 år 20 år arbetslivserfarenhet Grön 

F3 56 år 25 år arbetslivserfarenhet Gul 

F4 40 år 13 år arbetslivserfarenhet Gul 

F5 30 år  5 år arbetslivserfarenhet Gul 

F6 43 år 22 år arbetslivserfarenhet Vit 

F7 54 år 30 år arbetslivserfarenhet Rosa 
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Tabell 2 visar deltagande barns ålder och namn på deras förskolor.  
 
Tabell 2 
 

Barn  
 
B1 

Ålder 
 
3 år  

Förskolan 
 
Gul 

B2 3 år Gul 

B3 3 år Gul 

B4 5 år Brun 

B5 5 år Brun 

B6 5 år Brun 

B7 5 år  Brun 

Forskningsetisk hänsyn 
Vetenskapsrådet (2017, s. 47) anser att det är viktigt att utgå från fyra forskningsetiska 
principerna när forskare undersöker sitt område. De fyra principerna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att 
forskaren är skyldig att informera de deltagande personerna om sin forskning och upplysa att 
deras deltagande är frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan närsomhelst, utan att ge 
någon förklaring för detta. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen har rätt 
att själv bestämma om de ska vara med i undersökningen eller inte. Om deltagarna är 
minderåriga krävs deras vårdnadshavares samtycke. Konfidentialitetskravet handlar om att 
uppgifter om personerna i undersökningen ska behandlas på ett sätt så att ingen obehörig kan 
ta del av dem. Den sista principen är nyttjandekravet och innebär att det insamlade 
datamaterialet endast ska användas för forskningens syfte och inget annat.  
 
Vi har tagit del av de forskningsetiska principerna och informerat deltagarna i vår studie om 
dessa. Rektorer och förskollärare kontaktades via mail och där sammanfattades kort vad studien 
handlade om och varför vi ville intervjua förskollärare. Vi bifogade även missivbrev till rektorer 
och förskollärare där de kunde läsa utförligare om studiens syfte och upplägg. Davidsson och 
Patel (2019, s. 97) hävdar att missivbrevet skapar motivation hos individerna för att delta i 
undersökningen. Därför är det viktigt att missivbrevet innehåller all information som vi kan ge 
till individerna. Det är även viktigt att missivbrevet är formulerat på ett korrekt sätt. 
Förskollärarna informerades även om att deras medverkan var frivillig och de närsomhelst kan 
avbryta sin medverkan utan att förklara anledningen. Förskollärarna upplystes om att deras 
identiteter och arbetsplatser skulle avkodas så att ingen obehörig person har tillgång till 
uppgifterna. Förskollärarna upplystes även om att det insamlade datamaterialet bara skulle 
användas av oss och för studiens ändamål och att det sedan skulle destrueras. 
 
Eftersom barnen var under 15 år krävdes det ett godkännande från deras vårdnadshavare. 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 29). Förskollärarna ombads att dela ut missivbreven till 
vårdnadshavarna där vi beskrev vilka vi är och vad vår studie handlar om. Barnen tillfrågades 
även om godkännande om de ville delta i undersökningen eller inte. De upplystes också om att 
de kunde avbryta sin medverkan närsomhelst utan att ange någon anledning. 



 

14 
 

Vi har inte avgränsat oss av att bara göra förskollärarintervjuer, utan tog också hänsyn till 
barnforskning. Det innebär att barns möjlighet till rättigheter upplys på ett mer omfattande sätt. 
Detta för att barnen ska också få möjlighet att vara medforskande (Hellman 2010, s. 73). Barnen 
var medvetna om att vi spelade in vårt samtal och att om vårt inspelade samtal skulle behövas 
lämnas vidare vid önskan av någon lärare på högskolan i Borås. Hellman (2010 s. 73) påpekar 
vikten av att barnen skulle vara informerade om detta kunde ha uppstått. Dock har vi upplevt 
speciellt under första barnintervjun att det var stökigt och något ansträngande för oss. Detta för 
att vi blev störda under tiden vi var tillsammans med barnen och samspelade och intervjuade 
dem samtidigt som andra barn också ville delta i intervjun. Vi lekte med de tre barnen i ett av 
förskolans rum på avdelningen, men de andra barnen som befann sig utanför rummet blev 
nyfikna på vad vi gjorde och tittade ofta igenom fönstret. De knackade på fönstret och dörren, 
vinkade till oss, gjorde olika grimaser samt även öppnade dörren och sprang in vid något 
tillfälle. Detta påverkade de deltagande barnens koncentration, risken var att de kunde ha blivit 
lockade av att vara med sina kompisar istället för att fortsätta leka med oss. Detta krävde en 
viss ansträngning av oss för att kunna behålla barnens intresse och uppmärksamhet för oss. 
Även Hellman (2010, s. 54) skriver om att forskaren kan skifta mellan att observera, delta och 
analysera med mera. I just var fall engagerade vi oss i att leda och delta i leken samtidigt som 
vi såg till att den inte förstördes av andra icke-deltagande personer. Förutom dessa hinder vi 
upplevt under intervjuns gång, har vi ändå kunnat få information om hur barn tycker om 
förskollärarens deltagande i deras lekar. Utifrån Johanssons och Pramling Samuelssons (2006, 
s. 54) förklaring kan deltagarens position skifta mellan olika nivåer. I vårt fall behövde vi i 
kommunikation med barn, kunna vara flexibla i hur vi interagerar med barnen samt driva fram 
och initiera ett samtal så att vi kunde få fram informationen vi behövde till vårt datamaterial. 
Andra barnintervjun jämfört med den första barnintervju gick bättre, då satt intervjuaren i lugn 
och ro och ritade tillsammans med barnen. Atmosfären var inte hektisk, barnen kunde slappna 
av för det fanns inga andra barn som störde runt omkring. Intervjuaren och barnen har samtalade 
om sina teckningar och om sina favoritlekar. Barnen berättade frivilligt om sina bästa 
lekkompisar, vilket intervjuaren inte avbröt för att det märktes att barnen hade roligt. De talade 
om hur de har lekte med sina förskollärare och vad de lekte. Under transkriberingen fick vi 
lyssna på diktafonen och då märktes även att de barnen skrattade mer jämfört med barnen från 
första intervjun. Rit-tekniken som metod för att intervjua barnen inspirerade dem i att själva 
fråga intervjuaren vad hen kommer att rita på sitt papper och vilka favoritlekar hen leker. Detta 
kan uppfattas som att barnen kände en viss trygghet och även var avslappnade med intervjuaren.  
I nästa kapitel redovisar vi hur vi gick tillväga när vi genomförde intervjuerna med både barn 
och förskollärare. 

Genomförande 
I detta avsnitt kommer vi redovisa hur vi har genomfört intervjuerna med förskollärare och 
barn. Förskollärarna intervjuades individuellt i dialogform och barnintervjuerna genomfördes 
gruppvist i två omgångar. Vi har använt oss av två olika tekniker för att intervjua barnen. Den 
ena var genom att leka och den andra var genom att rita.  

Intervjuer med förskollärare 
Inledningsvis kontaktades förskollärarna som vi ville intervjua i förväg via mail med ett bifogat 
missivbrev (se bilaga 2). Tanken med detta var att vi ville vara säkra på att de ville bli 
intervjuade av oss. Efter förskollärarnas godkännande kontaktades sedan rektorerna via mail 
med ett bifogat missivbrev (se bilaga 1) på de förskolor där förskollärarna var verksamma i. 
För att kunna genomföra intervjuerna behövdes rektorernas tillåtelse. Att först kontakta 
förskollärarna och sedan rektorerna var lite tidskrävande för oss.  
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Anledningen till det var att inte pressa förskollärarna att känna sig tvungna att tacka ja till 
intervjuerna bara för att rektorerna hade godkänt det. Den andra anledningen var att vi ville få 
deras tillåtelse först och anpassa oss efter deras förutsättningar. 
 
Därefter bokades tid och bestämdes en plats för att göra intervjuerna med förskollärarna. Vi 
anpassade oss efter förskollärarnas villkor och intervjuerna skedde både på förmiddagen och 
eftermiddagen. Vi deltog båda två under intervjuerna med förskollärarna och delade på 
ansvaret. En av oss intervjuade förskollärarna och den andra antecknade svaren, sedan hade vi 
ombytta roller. Anledningen till detta var för att vi ville skapa ögonkontakt, visa engagemang 
och intresse för samtalet, men även att kunna vara uppmärksamma på det icke-verbala språket. 
Trost (2005, ss. 74–75) menar att det är viktigt att titta på den du talar med och på så sätt visar 
intervjuaren intresse och engagemang för den person som intervjuas. Genom att 
uppmärksamma intervjupersonernas kroppsspråk får intervjuaren en kompletterande 
information om det som intervjupersonerna uttalar sig för.  
 
Innan intervjuerna påbörjades informerade vi intervjupersonerna en gång till om att vi skulle 
spela in intervjuerna. Vi tog hjälp av tratt-tekniken när vi utformade våra intervjufrågor. Enligt 
Davidsson och Patel (2019, s. 100) innebär tratt-tekniken att intervjuaren inleder sin intervju 
genom att ställa öppna frågor som sedan går över till mer specifika frågor. Vi började med 
intervjun genom att ställa en allmän fråga där deltagarna skulle presentera sig och varför de har 
valt förskolläraryrket. Sedan följde specifika frågor för att undersöka vårt problemområde som 
till exempel, hur de resonerade om deras delaktighet i barns lek och vilka roller de tar i leken. 
Intervjufrågorna var inte långa, ledande eller förutsättande frågor och språket var relevant och 
förståeligt. Vi stämde alltid av med de intervjuade förskollärarna om att de hade uppfattat 
frågorna på ett korrekt sätt. Vi utgick alltid från vår intervjuguide men ordningsföljden på 
frågorna varierade från gång till gång, då vi ställde följdfrågor när det behövdes.  
Intervjuer med barn 
Rektorerna på de 3 förskolorna kontaktades via mail för att fråga om deras godkännande att 
genomföra intervjuer med barn. I mailet tydliggjordes syftet med vårt arbete där missivbrevet 
bifogades (se bilaga 1). Missivbrevet innehöll syftet med arbetet, varför det var viktigt, varför 
vi valde de utvalda förskolorna och information om oss själva samt även våra kontaktuppgifter. 
1 av de 3 rektorerna valde att inte svara på mailet. Efter de 2 andra rektorernas godkännande 
kontaktades förskollärarna via mail. I mailet förklarades det att vi ville intervjua några barn på 
deras avdelningar som kunde uttrycka sig verbalt och bifogade även missivbrev och 
samtyckesblanketter. Vi ville intervjua 5 barn på vardera förskolan. Förskollärarna ombads att 
dela ut missivbrevet och samtyckesblanketterna (se bilaga 3) till vårdnadshavarna. Eftersom 
barnen var minderåriga behövde vi få godkännande från deras vårdnadshavare för att kunna 
spela in och genomföra intervjuerna.  
 
Intervjufrågorna till barnen utformades utifrån Doverborg och Pramlings (2012, ss. 35–37) 
idéer om barns tänkande. De handlar om vad intervjuaren behöver tänka på vid genomförandet 
av barnintervjuerna. Vi har använt oss av intervjufrågor som börjar med “hur” eller “berätta” 
för att komma fram till den informationen som vi behövde för att kunna analysera resultatet. 
Frågorna formulerades och ställdes på ett enkelt sätt så att barnen skulle förstå frågorna och 
dess innebörd. 
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Första barnintervjun 
En av förskolorna var tveksam till att låta barnen delta i intervjun, anledningen var att 
intervjufrågorna var anpassade för stora barn och inte för de tillfrågade barnens ålder. De 
föreslog istället att vi skulle observera barnen när förskollärarna lekte med dem. Vi fick deras 
svar under handledningstillfällena och sedan diskuterade vi detta med vår handledare. Därefter 
mailade vi tillbaka och motiverade varför vi inte kunde använda oss av barnobservationer. 
Barnobservationer skulle inte ge svar på våra syften då både barnen och förskollärarna inte 
skulle vara naturliga i sina beteenden. Vi skulle heller inte förstå hur barn tänker, uppfattar och 
resonerar om förskollärarnas delaktighet i deras lek. I mejlet betonades det att vi ville intervjua 
barn som kunde uttrycka sig verbalt genom att smyga in i deras lek och leka samt prata med 
dem. De visade hänsyn till vår förklaring och godkände det, sedan delade de ut missivbrevet 
och samtyckesblanketterna till vårdnadshavarna. 
 
Barnen tillfrågades om de ville vara med och leka samt prata lite med oss innan intevjun 
påbörjades. För oss var det lika viktigt att få barnens godkännande för medverkan som 
vårdnadshavarnas godkännanden. Barnen informerades även om att intervjun skulle spelas in. 
Vi valde att intervjua barnen samtidigt som de lekte för att de skulle ha roligt och känna sig 
avslappnade. Trost (2005, s. 38) anser att många barn har svårt att fokusera och sitta still under 
en längre tid vilket resulterar i att barnintervjuer blir korta och kanske även behöver göras om 
flera gånger. Av denna anledning valde vi att genomföra intervjuerna med barnen genom att 
leka med dem och på så sätt få fram deras svar på intervjufrågorna. Barns ålder var avgörande 
för vilken metod vi skulle använda för att genomföra intervjuerna. Eftersom barnen var tre år 
gamla och gick på en yngrebarnsavdelning ansåg vi att leken var en lämplig metod för att 
intervjua dem. Vi lyckades intervjua 3 av 5 barn då två av dem var frånvarande.  

Andra barnintervjun 
Den andra barnintervjun genomfördes med endast en intervjuare för att en av oss inte kunde 
delta på grund av personliga skäl. Innan intervjun påbörjades tillfrågades barnen om de ville 
vara med och rita och prata med intervjuaren. Barnen upplystes om att intervjun skulle spelas 
in. Intervjuaren använde sig av rit-tekniken. Trost (2005, s. 39) skriver att de flesta barn gillar 
att rita och forskarna kan använda sig av denna teknik när de ska intervjua barn. Denna gång 
deltog 4 av 5 barn, då det ena barnet var sjuk. Eftersom 2 av barnen var från grannavdelningen 
föreslog förskolläraren att hen skulle vara med som en extra trygghet under intervjun. Detta var 
för att barnen inte skulle känna sig pressade, osäkra och obekväma eftersom intervjuaren inte 
hade varit där sedan sista verksamhetsförlagda utbildningen 2 år sedan.  

Analys av datamaterialet  
Rennstam och Wästerfors (2015, s. 194) beskriver att de grundläggande principerna för 
bearbetning av datainsamling är att sortera, reducera och argumentera. Genom att använda oss 
av kvalitativ semistrukturerad intervjumetod begränsade vi intagandet av onödiga data för vår 
studie. Kvalitativ semistrukturerad intervjumetod hjälpte oss att specificera vår intervjuguide 
för att intervjuguiden innehöll frågor som var relaterade till vårt undersökningsområde.  
 
Vår studies syfte var att ta reda på mer om förskollärares delaktighet i barns lek ur förskollärares 
respektive barns perspektiv. Frågeställningarna som vi har använt oss av för att stödja vårt syfte 
var hur förskollärare resonerar om sitt deltagande i barns lek och hur barnen resonerar om 
förskollärares deltagande i deras lek. Rennstam och Wästersfors (2015, s. 195) menar att 
insamling av kvalitativt datamaterial kan innehållsmässigt vara rikt och forskaren behöver 
begränsa sin datainsamling.  
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Författarna (ibid.) menar vidare att mängden av datainsamling inte är det viktigaste i en 
kvalitativ studie utan det är snarare variationen och innebörden som är det viktigaste.  
 
Både förskollärar- och barnintervjuer tog 253 minuter sammanlagt vilket också motsvarar cirka 
4 timmar och 15 minuter. Efter varje avslutad intervju med både barn och förskollärare försökte 
vi transkribera intervjuerna ordagrant utan att göra några tolkningar. Det tog cirka 5 dagar för 
oss att transkribera dem. Sedan läste vi de transkriberingarna och därefter analyserade vi 
datamaterialet genom att diskutera utefter intervjuguiden. Rennstam och Wästerfors (2015, 
197) anser att det insamlade datamaterialet behöver läsas om och om igen och under läsningen 
måste det på något sätt delas upp eller ordnas. Därefter sorterade vi och började kategorisera 
svaren genom att koda dem med hjälp av innehållsanalysen. Innehållsanalysen innebär enligt 
Bryman (2018, s. 680) att en kvalitativ innehållsanalys är en strategi för sökandet efter teman i 
de data man har som är central för de kodningsmetoder som används vid analysen av kvalitativ 
data. Innehållsanalysen hjälpte oss att urskilja skillnader och likheter vid analysen av det 
transkriberade datamaterialet. Enligt Bryman (2011, s. 460) bryter denna analys det 
transkriberade materialet ned i meningsbärande enheter. Dessa meningsenheter sammanpressas 
till kortare meningar för att sedan abstraheras till en kod, vilken beskriver meningsenhetens 
innehåll.  
 
Vi utgick från innehållsanalysen och bröt ned det transkriberade datamaterialet till hanterbara 
enheter och kodade dem. Sedan sållade vi bort den information som var irrelevant för vårt syfte 
och frågeställningar. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 202) skriver att “allt kan inte visas 
upp, det måste till en sållning av alla exempel som analytikern “umgås” med.”. Därefter 
diskuterade vi det relevanta datamaterialet. Utifrån förskollärarintervjuerna bildades 5 
kategorier vilka är: förskollärares syn på delaktighet i barns lek, förskollärares förändrade syn 
på deras delaktighet i barns lek, förskollärares roller och nackdelar med att vara delaktig i barns 
lek, situationer där lek och lärande uppstår och hinder i att delta i barns lek. Utifrån 
barnintervjuerna bildades 3 kategorier vilka är: lekande förskollärare, barnens vilja att leka med 
förskollärare och förskollärarens skicklighet i barns lek.  
 
Rennstam och Wästerfors (2015, s. 209) beskriver att genom att sortera material läggs en god 
grund för att reducera information som är irrelevant för studiens syfte och dessa handlingar 
lägger en god grund för argumentation.   

Validitet, reliabilitet och generalisering 
I vårt arbete använde vi oss av semistrukturerad intervjumetod. Vi utgick alltid från samma 
intervjuguide när vi intervjuade förskollärarna och ställde följdfrågor när det behövdes för att 
de skulle få möjlighet att utveckla sina svar. Vi observerade även intervjupersonernas 
kroppsspråk. Vi använde en diktafon för att spela in intervjuerna för att kunna gå tillbaka och 
lyssna. Därefter analyserade vi det insamlade datamaterialet. Eftersom vi fick snarlika svar både 
på intervjufrågorna och följdfrågorna och var uppmärksamma på deltagarnas kroppsspråk samt 
spelade in intervjuerna ökade reliabiliteten i vårt arbete. Bryman (2018, s. 566) skriver att den 
utvalda platsen för intervjun spelar stor roll och påverkar undersökningen. Reliabiliteten i vårt 
arbete ökade även ytterligare då vi genomförde intervjuerna i ett av förskolans avsedda rum där 
både deltagande barn och förskollärare kunde känna sig trygga, lugna och avslappnade.  
 
Bryman (2018, s. 72) skriver att validitet handlar om att man mäter det man har sagt att man 
ska mäta. Efter analysering och kontroll av datamaterialen konstaterade vi att vi fick snarlika 
resultat av alla de genomförda intervjuerna både från förskollärarna och barnen vilket visar att 
validiteten ökade i vårt arbete.  
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Generaliserbarhet är en synonym till den externa validiteten (Bryman 2018, s. 216) vilket 
betyder att kunna generalisera forskningen (Brinkjer & Hoyen 2013, s. 106). Eftersom vi bara 
har genomfört sju förskollärarintervjuer och sju barnintervjuer kan det vara svårt att 
generalisera det resultat som vi kom fram till över alla förskollärare och barn. Vi får snarare en 
bild av och förståelse för hur deltagande förskollärare resonerar om sitt deltagande i barns lek 
samt hur deltagande barn resonerar om förskollärares deltagande i sin lek. Detta visar att 
generaliserbarheten för denna undersökning är låg.  

Sammanfattning av kapitlet 
Vi har använt oss av den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden för att samla in data till 
vår studie. Vi har genomfört 7 förskollärar- och barnintervjuer. Förskollärarintervjuerna 
genomfördes individuellt i dialogform och barnintervjuerna genomfördes gruppvis. Vi har tagit 
del av de forskningsetiska principerna och informerade deltagarna om deras rättigheter och 
studiens innehåll. Vi har även resonerat kring barnforskning och vilka stöttningar vi har bemött 
när vi intervjuade barnen eftersom barnintervjuer var en del av vår datainsamlingsmetod.  
 
Vi har använt oss av ett målstyrt urval för att vi endast ville intervjua verksamma förskollärare 
och barn på våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser. 7 förskollärare intervjuades på 5 olika 
förskolor i samma kommun för att få en djupare inblick om hur de resonerar kring deras 
delaktighet i barns lek. 7 barn intervjuades på två olika förskolor i samma kommun för att för 
att få förståelse för hur barnen resonerar om förskollärares deltagande i deras lek. Förskolorna 
både barnen gick till och förskollärarna var verksamma i fick fiktiva namn och deltagarnas 
namn i vår studie har avkodats.  
 
Vi har beskrivit hur vi gick tillväga när vi genomförde förskollärarintervjuerna. Vi kontaktade 
förskollärarna först via mail sedan bestämde vi en tid för att utföra intervjuerna med dem och 
skickade intervjufrågorna i förväg. Vi båda två deltog under intervjuerna med förskollärare. 
Barnintervjuerna genomfördes gruppvis och vi har använt oss av två olika tekniker när 
intervjuerna med barn genomfördes. Den första barnintervjun genomfördes genom att leka med 
barnen och den andra barnintervjun genomfördes genom att rita tillsammans med dem, 
resultaten för dessa och förskollärarintervjuerna redovisas i nästa kapitel. 

RESULTAT 
I detta kapitel presenteras de insamlade datamaterialen från genomförda intervjuer både med 
förskollärare och barn. Vi utgår från vårt syfte att undersöka förskollärarnas delaktighet i barns 
lek ur ett förskollärarperspektiv men också ur ett barns perspektiv. Resultaten från dialogerna 
med förskollärarna och barnen redovisas separat, sedan avslutar vi genom att sammanfatta 
förskollärarnas och barnens intervjusvar. Förskollärarna och barnen har fått ett avkodat namn 
med avsikt att kunna bevara deras anonymitet (se tabell 1 och tabell 2, ss. 11–12). 

Förskollärarintervjuer  
Här nedan redovisar vi förskollärarnas svar på intervjufrågorna för att få förståelse och inblick 
i hur de resonerar om sin delaktighet i barns lek. Efter genomförandet av intervjuerna och 
transkriberingarna av de insamlade materialen kategoriserades förskollärares svar i fem olika 
underrubriker, vilka är: förskollärares syn på delaktighet i barns lek, förskollärares förändrade 
syn på deras delaktighet i barns lek, förskollärares roller och nackdelar med att vara delaktig i 
barns lek, situationer där lek och lärande uppstår och hinder i att delta i barns lek. Därefter 
avslutar vi detta avsnitt med en sammanfattning av det resultat som vi fick fram från de 
genomförda intervjuerna. 
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Förskollärares syn på delaktighet i barns lek  
Deltagande förskollärare konstaterar att vara delaktig i barns lek är viktigt och betydelsefullt 
för barns utveckling och lärande. De anser att som en delaktig förskollärare i barns lek behöver 
de vara lyhörda och närvarande och medforskande. Förskollärarna beskriver att de är delaktiga 
i barns lek på olika sätt. 
 

Jobbet blir så mycket roligare om man tar sig tid och försöker vara med i deras lek och jag kan säga att 
jag (…) de dagarna jag har haft tid att leka med (…) som den här dagen ute i regnet med maskarna (…) 
och då, alltså (…) För mig är det viktigt att ta tid att leka och gå hem med en god känsla. (F2) 

 
F2 upplever att hen får starkare band till alla barn som hen leker med för att det då byggs upp 
en relation med barnen som sedan kan användas för att främja barnens utveckling och lärande 
i förskolan. Hen menar att barnen ska vara trygga för att de ska leka och lära sig.  
 

Jag tror att för att kunna vara delaktig så måste man vara nära barnen, jag har alltid varit det. Jag är 
intresserad av att vara med barnen och höra hur de resonerar och så. Om man har perspektivet att vara 
med barnen som är det viktigaste så kan man också bli delaktig i deras lek, men om man väljer att göra 
planeringar och sitta i kontoret så blir man inte bjuden in i barnens lek. (F3) 

 
F3 anser att för att vara delaktig i barns lek behöver förskollärarna vara engagerade och 
närvarande i barns lek. Hen är nyfiken på att höra hur barnen resonerar i sin lek och på det sättet 
tar förskolläraren kontakt och får en bild av barns värld. Hen förklarar att hens delaktighet i 
barns lek innebär att hen har tid att leka med barnen och är tillgänglig för dem. Hen fortsätter 
vidare att barnen vet vilken av fröknarna som leker mest med dem. Att hen är närvarande i 
barnens lekar visar att hen bryr sig om barnen vilket medför att hen bjuds in i barnens lekar. 
 

Jag har alltid känt att vara nära i leken och finnas där som ett bollplank är viktigt, oavsett vad det stått i 
förskolans läroplan eller vad man har gått för utbildningar. Leken blir viktigare om vi vuxna finns i 
närheten. Det är viktigt som vuxen att finnas på “golvet” nära leken med ”stora öron” och ”stora ögon” i 
nacken, att man läser av vad som krävs för att leken skall fungera och kunna utvecklas. Det är viktigt att 
inte bara sätta sig ner utan vara engagerad i deras lek. (F7) 

 
F7 menar att befinna sig nära leken och vara där som rådgivare är betydelsefullt för barnen och 
lekens varande. Genom att vara delaktig i barns lek berikar förskolläraren barns lek genom att 
diskutera och svara på barns frågor. Hen nämner att hen kan ge förslag och idéer för att utveckla 
leken. Hen säger även att hens deltagande i barns lek inte påverkas av vad det står i förskolans 
läroplan eller de utbildningarna som hen har, för henne har det alltid varit viktigt att vara i 
närheten av barns lek. Hen anser att leken blir viktigare med en närvarande förskollärare 
eftersom förskollärarna bekräftar barnen genom att lyssna på dem och stötta dem i sin lek. 
 

Det är viktigt att vara närvarande, även fast jag kanske sitter lite utanför, ibland kanske sitter jag utanför 
rummet men ändå har jag koll och är tillgängliga för de barnen. (F4) 

 
Till skillnad från F2, F3 och F7 menar F4 att hen kan vara delaktig i barns lek på ett passivt 
sätt. Hen kan stå vid sidan om och se över men ändå kan vara tillgänglig för barnen på ett 
emotionellt sätt, med det menas att förskolläraren kan vara till hands och ge barnen trygghet 
med sin tillvaro utan att blanda sig i leken.  

Förskollärarens förändrade syn på deras delaktighet i barns lek 
De intervjuade förskollärarna anser att deras synsätt av att vara delaktiga i barns lek har 
förändrats genom åren. Förändringarna kan bero på erfarenheterna som kommer genom åren, 
revideringarna med läroplanen, privatlivet, ansvarsfördelning och timing. 
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Jag har alltid velat ta en aktiv del i barns lek, men över tid har jag utvecklat och förändrat mina syften av 
att vara en del av den. Förutom att det är givande och intressant, reflekterar och analyserar jag mer nu 
över lekens förutsättningar, hinder och möjligheter. (F1) 

 
F1 anser att erfarenheter som har kommit med åren ger hen ett nytt synsätt att se på leken. 
Genom åren menar förskolläraren att hen har lärt sig att reflektera och analysera sin delaktighet 
i barns lek såsom vad hen gör, hur hen gör och varför hen gör. 
 

Som nyexaminerad förskollärare var jag med i barns lek hela tiden, sedan har det gått lite i vågor tycker 
jag. Vissa perioder i livet spelar stor roll i livet och även arbetslaget om att vara delaktig i barns lek. (F4) 
 

F4 menar att privatlivet har betydelse för hur och på vilket sätt hen är delaktig i barns lek. Hen 
nämner att vissa perioder i livet och även arbetslaget har påverkat hens förhållningssätt till att 
delta i leken. Detta kan göra att hen ibland är mindre delaktig i barns lek jämfört med de andra 
tiderna, det är det hen menar med att det gått lite i vågor. 
 

Det känner jag absolut! I och med att jag var nyexaminerad så hade jag inte så mycket ansvar, utan jag 
kunde vara med barnen på min förra arbetsplats. Vi hade inte lika mycket kringuppgifter som vi har här. 
Men ju mer man har jobbat desto mer ansvarstagande har man. (F5) 
 

F5 anser att ansvarsbördan spelar in för hur hen tar sig tid att delta i barns lek. Hen säger vidare 
att som en ny oerfaren förskollärare hade hen tid att delta i barnens lek ofta men nu när hen har 
några år i nacken som verksam förskollärare ökade även hens ansvar för att utveckla och 
förbättra verksamhetens kvalité för att ge barnen bättre förutsättningar och villkor i förskolan 
vilket också påverkar hens deltagande i leken. 
 

Det handlar hela tiden om givande och tagande. Jag har lärt mig att backa lite och ge dem chans och att 
inte vara för snabb. (F6) 
 

F6 beskriver att hens syn att vara delaktig i barns lek förändrats genom åren eftersom hen har 
lärt sig att backa och ge barnen tid, utrymme och chans för att utveckla och skapa sin lek och 
fantasivärld.  
 

Leken har blivit ännu viktigare och fick mer plats i läroplanen men det ingår också fler olika ämnen i 
läroplanen om vad man ska engagera sig i och hur man ska bete sig samt hur man ska använda av sig 
leken. (F7) 

F7 beskriver att hens synsätt av att vara delaktig i barns lek förändrades på grund av 
revideringarna med läroplanen och dokumentationskraven. Hen syftar på att det har blivit 
viktigare att dokumentera och undervisa än själva leken, vilket enligt hen gör att lekens roll har 
blivit underordnat. 
 

Det är inga aha-upplevelser för vi har också studerat om lek och dess väsende under utbildningen men så 
mycket stod det inte innan om lekens väsen eller lära genom att leka i läroplanen. (F2) 

 
F2 menar att hen också har studerat om lek och dess betydelse under sin utbildning men hen 
märker nu att det står väldigt mycket mer nu om lek och dess användning som ett redskap för 
att lära ut barnen i förskolans läroplan. F2 anser att leken har fått en framflyttad position i 
förskolans läroplan. 
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Förskollärarens roller och nackdelar med att vara delaktig i barns lek 
De mest förekommande roller som de intervjuade förskollärarna tar in i barnens lekar är 
lekstödjare/lekpartner, observatör och en ledarroll.  
Samtliga deltagande förskollärare är eniga om att förskollärarens delaktighet i barns lek kan ses 
som en nackdel. Här riktar de in sig på just ledarrollen. De menar att när en vuxen går in i barns 
lek på ett medvetet sätt genom att styra och ta över leken, kan det istället bli så att barnens 
delaktighet i leken minimeras. Detta kan kanske ses som att förskolläraren inte visar intresse 
för vilka kompetenser barnet har och istället för att hjälpa barnet att ta reda på dem och 
vidareutveckla dessa förbises de. Förskollärarna måste själva kunna avgöra när de ska låta 
barnen vara själva och leka med varandra och när de ska stötta och hjälpa barnen i deras lek. 
 

Häromdagen lekte några stycken barn och hade slängt alla böckerna på golvet, man kunde reagera som 
en ny förskollärare på att allting skulle vara ordning och sånt men jag har några år i nacken som erfaren 
förskollärare, då valde jag att backa och se vad var det som pågick där och sedan frågade jag barnen vad 
de gjorde där med de utslängda böckerna på golvet. Barnen svarade att de lekte bibliotek! Man ska 
självklart ha böcker när man leker bibliotek. (F2)  
 

Här ger F2 ett exempel på hur hens erfarenhet kan vara avgörande för att tolka barnens lek på 
rätt sätt. Hen har försökt att se situationen ur ett barns perspektiv och inte döma barnens lek för 
snabbt, utan förstå varför barnen leker just på det sättet.  
 

För yngsta barnen är det viktigare att vara närvarande och deltagande i deras lek för att lära de 
leksignalerna i leken som tittuttlek, ge-ta lek och olika lekroller. Vi ger näring för barns lek genom olika 
upplevelser och erfarenheter som de sedan kan bearbeta och testa på och utforska i leken. (F4) 
 

F4 tycker att det är viktigt att vara en närvarande och deltagande förskollärare och lyfter 
samtidigt upp förskollärarens delaktighet just för de yngre barn som ännu inte har lärt sig vissa 
leksignaler och lekroller som de kan lära sig med hjälp av förskolläraren genom att leka olika 
lekar tillsammans där barnen kan bearbeta sina upplevelser och erfarenheter.  
 

Min roll i barns lek beror på om vi har ett projekt på gång, då blir det en slags ledarroll, att man ska hjälpa 
till och styra, fånga upp och vara lyhörd medan i fria leken får jag mindre roller, då kanske jag tar en 
ganska passiv roll och låta barnen bestämma. Det beror helt på vilken typ av situation det är. När man har 
styrda aktiviteter såsom aktionsforskning och sånt där, då blir det mer att man har ett syfte med det man 
gör och då strävar man efter det. Man försöker att ha koll för att försöka snappa upp det medan i den 
andra tar man lite mer passiv roll och de kan man “bara” vara. (F5) 
 

F5 verkar vara flexibel i sin roll som delaktig förskollärare. Hen lyfter fram olika situationer 
och lekar som kräver olika grader av delaktighet i de olika situationerna. Hen kan inta en passiv 
roll i den fria leken, samt en ledarroll i den styrda leken beroende på syftet, situationen och på 
barns intressen som hen ger exempel på här ovan i texten. 

Situationer där lek och lärande uppstår  
De intervjuade förskollärarna hittar tillfällen där de kan väva in lärande i leken både utifrån 
spontana och planerade aktiviteter. De ser inte lek och lärande som två skilda världar. Därför 
använder sig förskollärarna av lek som en metod för inlärning och utveckling. Vidare förklarar 
förskollärarna att det är viktigt att ha ett syfte i leken beroende på barnens ålder och 
utvecklingsnivå och att man tydliggör det för barnen genom att hitta tillfällen under leken.  
 
Förskollärarna berättar även att de ibland upplever ett behov av att gå in i leken för att hjälpa 
barnen lära sig olika leksignaler och lekregler. Lekregler som samförstånd, turtagning och 
ömsesidighet spelar en stor roll för hur barnen uppfattar leken. I situationer där lekregler och 
leksignaler som skratt, ögonkontakt, ljudeffekter och kroppsrörelser uppstår kan förskollärarna 
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med hjälp av dem få fram ett lärande. Förskollärarna anser att barn lär sig när de leker och de 
är eniga om att barnen behöver bekanta sig med de grundläggande leksignalerna och 
lekreglerna, annars blir det svårt för barnen att förstå leken och delta i den.  

För en del barn är det en nödvändighet att ha en vuxen som helt och delvis stöttar och stärker barnets 
lekförmåga. (F1) 

 
F1 menar att de barn som inte behärskar leksignaler och lekregler kan behöva stöttas under 
leken, annars finns det en risk att de hamnar utanför leken. Hen menar vidare att även om det 
händer att barnet hamnar utanför leken har hen åtminstone varit med barnet och stöttat det under 
leken och på sätt hjälpt barnet att skaffa sig erfarenheter och upplevelser av att vara med i leken.  
 

Kan man inte leksignalerna och lekreglerna kan man inte leka. (…) Svårt att vara med i leken. (…) Märkte 
att barn helst vill leka med barn som förstår varandra. (…) Där de tillsammans väljer vad de vill leka med 
varandra och så. (F2) 

 
F2 i likhet med F1 menar att leksignaler och lekregler kan vara avgörande för att barnen ska 
kunna vara delaktiga i leken, och att det är förskollärarens ansvar att lära ut dessa grundläggande 
lekregler och signaler för att barnen ska känna sig självsäkra i leken. 

 
Det är mycket konflikter i leken för att de håller på att utveckla och lära sig lekkoderna. (…) Oftast bråkar 
barn för de hänger inte i leken. (…) Konflikter uppstår ju för att barn inte alltid förstår leksignalerna och 
lekreglerna. (…) och då börjar barn bråka exempelvis om vem som hade boken om Pettson och Findus. 
(F6) 
 

F6 åsikt skiljer sig inte från F1 och F2, då hen också menar att lekkoderna, som hen kallar 
leksignaler och lekregler för, kan vara bra att känna till så tidigt som möjligt för att kunna leka 
med andra barn. Hen hävdar att konflikter oftast uppstår på grund av att barn inte kan dessa 
lekkoder och det gör att de konfronteras i leken. De konflikter som uppstår mellan barnen leder 
ändå till ett lärande.   
 

Jag tycker att förhållandet mellan lek och lärande är tight och att de hänger ihop. Det gäller att använda 
leken på ett medvetet sätt för att lära barnen. Man använder leken för att utveckla deras lärande för att 
leken är där de är, utan några förväntningar och förpliktelser som en skolelev. Det är viktigt att jobba med 
lek när jag och barnen bestämmer (F3).   

 
F3 ser på lek och lärande som en helhet och delar med sig av att barn alltid lär sig något genom 
att leka. F3 beskriver också att eftersom leken är så nära relaterad till barnen kan man som 
förskollärare få fram ett lärande genom leken.  
 

Lek är lärande om jag som pedagog är medveten och närvarande i barnens lek (F7). 
 

F7 menar att barn lär sig mer med en närvarande förskollärare då hen kan säkerställa att leken 
leder till ett lärande. 

Hinder i att delta i barns lek  
De flesta intervjuade förskollärare anser att det finns hinder i att delta i barns lek. Dessa hinder 
är; för stora barngrupper, rutiner, brist på personal och administrativt arbete. 
 

Vi måste följa rutinerna, till exempel att vi har en matsal och där har vi en avsatt tid på oss att äta lunch, 
vi måste vara där i tid så att vi hinner att äta innan nästa grupp kommer. (F3) 

 
F3 säger att de inte har möjlighet att skjuta upp rutiner såsom exempelvis lunch. Hen vill helst 
inte avbryta barnen mitt i leken men de måste vara i matsalen i tid för att äta lunch och även 
hinna med allt under dagen.  



 

23 
 

 
 

För mig är det viktigt att kunna skapa bra förutsättningar för att kunna erbjuda barnen en trevlig och fin 
vistelse på förskolan, så att de utvecklar sina lekar, sina roller i leken och sin intention på leken. Men 
ibland känner jag att jag inte hinner med att skapa de bra och främjande förutsättningarna för att gynna 
barnens lärande, för vi har så mycket annat inplanerat på våra möten, så aaa vi hinner inte reflektera på 
det. (F4) 
 
Det är allting någonting vi behöver göra! Nåt pappersarbete, systematiskt kvalitetsarbete, läslyfte...aaa. 
När jag ser barnen att de leker känner jag gå och sätta mig jämte dem och leka, istället för att passa på 
och göra kringuppgifterna medans de leker. Detta tycker jag är jättetråkigt att det blivit så! För på vår 
planeringstid är det så mycket annat inplanerad hela tiden med möten och samverkan och kost och städ 
ahhhh. Och så vill man inte gärna jobba hemma! Det är en principsak, jag gör inte det! (F5) 
 
Det mycket som ska skrivas och dokumenteras… Ta bort allt administrativa som tar oss ifrån barns lek. 
(F6) 
    

F4, F5 och F6 anser att de vill vara med i barnens lek och skapa bättre förutsättningar för barnen 
för att de ska utveckla sin lekförmåga men det finns alltid något annat som ska göras. De tycker 
att det tar mer eller mindre tid från barnens lekar vilket de inte uppskattar. De beskriver att deras 
planeringstid inte räcker till för att göra klart dessa kringuppgifter för att det finns några andra 
saker som behöver göras då, som till exempel pappersarbete, dokumentering och 
kvalitetsarbete.  
 

Jag ser inte några hinder i att som pedagog delta i barns lek, för det är en del av uppdraget som 
förskollärare. (F1) 

 
F1:s åsikter om de hinder som tar förskollärarna från barnens lekar skiljer sig från F4, F5 och 
F6. Hen anser att det är en av förskollärarnas uppgift att delta i barns lek och det är de som ska 
skapa förutsättningar och hitta tillfällen för att vara delaktiga i barns lek. Hen säger att 
förskollärarna behöver prioritera att vara delaktiga i barns lek framför allt annat.  
 

Det finns hinder, stora barngrupper och vi jobbar i par. (…) Det gör att jag inte kan vara delaktiga i barns 
lek som jag vill (…) och vi har andra barn också som vi ska ha koll till. (F2) 

 
F2 förklarar att barngruppens storlek och brist på personal gör att de inte kan delta i barns lek 
som de önskar. Hen beskriver vidare att hen inte kan låsa in sig i en lek eftersom hen också 
behöver se över resten av barngruppen och vara tillgänglig för dem med. 

Barnintervjuer  
Här nedan redovisas barnens svar på intervjufrågorna för att få en djupare inblick i hur barnen 
resonerar kring lek och förskollärarens delaktighet i deras lek. Några av barnen berättade om 
deras favoritlek och de pratade även om deras bästa lekkompisar och vad de brukar leka mest 
samt var. Medan andra barn berättade att de leker med både förskollärarna och sina kompisar. 
Vår undersökning handlar om hur barn ser på förskollärarens delaktighet i deras lek, därför 
redovisar vi endast de citat som är relevanta för vår forskning. Barnens svar kategoriseras i tre 
underrubriker och de är: lekande förskollärare, barnens vilja att leka med förskollärare och 
förskollärarens skicklighet i barns lek. 

Lekande förskollärare 
Samtliga barn var dock eniga om att de uppskattade förskollärarens delaktighet i sin lek. Barnen 
förklarade att det var roligt att leka med förskollärarna. 
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Jag gillar att läsa böcker med fröken och bygga hus med lego och köra bilar. (…) Jag bygger högt torn 
med klossarna och fröken bygger också. (…) Jag leker med fröken XXXX och med mina kompisar. (…) 
Jag leker med alla. (…) Fröken kan bygga jättehögt torn, hon hjälper mig bygga. (B1) 
 

Här uttalar sig B1 om att hen gillar att läsa böcker tillsammans med sin förskollärare, för att 
hen inte kan läsa själv. Barnet säger att hen bara kan skriva sitt namn och att hen känner igen 
några bokstäver och kan berätta vad som finns på bilden, men barnet kan inte läsa böcker själv. 
Barnet verkar ha lärt sig vilka lekar de leker ihop med sin förskollärare och förstår att barnet 
behöver förskollärarens hjälp för att läsa en bok. Utifrån barnens utsagor tolkar vi det som att 
barnet också bygger med hjälp av klossarna ett högt torn, och barnet namnger även 
förskolläraren den leker med. 
 

Jag gillar att leka ute i sandlådan med B6 och B5, jag bakar kakor och tårtor sedan säljer vi dem till 
fröknarna. (…) Vi plockar blommor och löv och sand och vi gör tårtor. Vi leker i sandlådan och jag 
behöver en spade, när jag gör tårtor. (…) Fröknarna tycker om mina tårtor. (B4) 

 
Här berättar B4 var hen brukar leka när hen befinner sig ute och på vilket sätt hen leker med 
sina förskollärare. B4 verkar vara intresserad av att leka med sina kompisar B5 och B6 där de 
tillsammans hittar ett tillfälle att leka ihop med sina förskollärare. Förskollärarna köper barnens 
tårtor med låtsaspengar och äter upp dem. Det här citatet visar att förskollärarnas roll är 
avgörande för om barn ska göra kakor och tårtor eller inte. Barnen har lärt sig att den ena säljer 
och den andra köper vilket gör att om förskollärarna inte fanns med i leken och inte 
konsumerade barnens tårtor skulle barnen inte göra några tårtor alls. Detta innebär att 
förskollärarnas roll är avgörande om barnens lek skulle kunna uppstå eller inte. I och med att 
förskollärarna bekräftar på ett positivt sätt det som barnet gör uppmuntrar de på så sätt barnet 
att fortsätta med det hen är sysselsatt med och tycker om att göra.  

Barnens vilja att leka med förskollärare 
 

Jag och B3 leker med fröken i sandlådan och leka med dockorna inne. (…) Jag kramar bebisarna. (…) Vi 
ger mat till dem (dockorna) där borta. (…) Fröken gör kläder till dockorna. (…). (B2) 

 
B2 verkar oftast leka ihop med sin bästa kompis, som är B3, har vi förstått utifrån intervjun. 
Hen svarar ofta på våra frågor att hen leker olika lekar med B3 men vi förstod också att dessa 
två barn leker ihop med sin förskollärare både inom- och utomhus. Barnet berättar om lekarna 
de leker med sin förskollärare och det ser ut som att förskolläraren har skapat en viss rutin för 
hur barnen ska leka. I och med att barnen bara får leka med dockorna inne och inte ute i 
sandlådan betyder det att förskolläraren inte tillåter att barnen tar ut leksakerna inifrån 
avdelningen. Detta leder i sin tur att barnen får möjligheter att leka på andra sätt utomhus mot 
vad de gör inomhus. Utomhus kan barnen välja: leka med varandra, leka själva, leka med sina 
förskollärare eller med de leksaker som finns ute och som man bara får leka med ute. Utifrån 
det här tankesättet kan vi konstatera att om barnen hade med sig dockorna ut till sandlådan 
skulle de kanske inte visa intresse för att leka med sin förskollärare och då skulle inte 
möjligheten att leka med förskolläraren i sandlådan uppstå. Det som också framställs är att 
förskolläraren tillför material för att barnen ska kunna leka. Detta innebär att förskolläraren på 
ett medvetet sätt utvecklar och berikar barnens lek. Barnet gestikulerar ”där borta” och pekar 
på rummet, för att visa oss var de brukar mata sina dockor.  
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De är patienter och vi är läkare, vi är på sjukhus. (B4). Fröken är sjuk och jag ger henne piller och vatten. 
(…) Sen hon ligger i sängen och villar. (…) Sen hon mår bra. (B4) 

 
B4 berättar om att fröknarna är patienter och barnen är läkare. Detta citat visar att barnen är 
medvetna om att de själva och deras lärare har olika roller i leken för att bilda en lek 
tillsammans. Kanske har barnen varit på sjukhuset och de vet att det finns patienter och läkare. 
De har sett hur en läkare undersöker sina patienter och därför ville de byta rollerna och själva 
vara läkare och undersöka patienterna som i just detta fall var förskolläraren. 

Förskollärarens skicklighet i barns lek  
 
Det är sååå roligt att spela fotboll med fröknarna också men de är inte så duktiga att spela fotboll hihihiii. 
Jag spelar joo alltid med fröknar football. (…) Jag spelar med Erika, Anastasia, Malin och Emma 
(fröknarnas påhittade namn). (…) Jag gjorde så många mål med Malin. (…) Jag gjorde tre mål. (B5) 
 

B5 blir glad av att spela fotboll med förskollärarna men nämner dock att de inte är så duktiga 
som hen önskar sig att de borde vara. Däremot uppskattar hen ändå att spela fotboll med 
förskollärarna. Det handlar om hur barnet uppfattar sina förskollärares kompetenser inom 
fotbollsområdet. Barnet menar att förskollärarna inte kan sparka bollen lika långt bort som 
barnet kan och även att förskollärarna inte är duktiga på att göra mål jämfört med barnet.  
Vi förstår utifrån denna situation att barnet har skaffat sig vissa erfarenheter om vad 
förskollärarna inte är bra på jämfört med sig själv, till exempel i denna situation när det gäller 
fotboll. B5 har uttalat sig på ett glädjefyllt sätt. Barnet verkade ha ”öppnat sig” för intervjuaren, 
då vi fick skratta och prata om hur förskollärarna spelade fotboll med hen.  
   

(B6) Vi bygger koja där inne och fröken hjälper oss. Fröken ger oss filtar och visar hur man gör. (…) 
Men de ramlar hela tiden. (…) Jag säger till fröken och hon fixar dem. (…) Jag har en koja hemma också, 
men det är inte samma (koja). (…) Pappa köpte den till mig.  

 
Här berättar B6 vad förskolläraren gör för att hjälpa barnen att bygga en koja. Utifrån barnets 
citat förstår vi att det handlar om att leken kanske inte skulle uppstå om förskolläraren inte var 
med och hjälpte barnen med att ge dem filtar och idéer för hur de ska göra med filtarna för att 
få fram en koja. Detta betyder att förskolläraren i just denna situation är där för att tillhandahålla 
material för barnen samt visa hur man gör, dock verkar inte förskolläraren leka inne i kojan 
med barnen. 

Sammanfattning av kapitlet 
Ur ett förskollärarperspektiv är leken viktig för barns lärande och utveckling både på ett mentalt 
och socialt sätt. Samtliga förskollärare säger att det är viktigt att vara delaktig i barns lek, någon 
anser dock att det går bra att ha koll och vara tillgänglig även om man sitter lite utanför. De 
flesta anser ändå att det är viktigare att vara med i själva leken. Vi tolkar detta som att genom 
att ta del av barns lek närmar sig förskollärarna hur barn tycker, tänker och vad de intresserar 
sig för och därefter planerar förskollärarna sitt arbete utifrån ett barns perspektiv.  Förskollärare 
menar att de kan inta olika roller i barns lek och att den kan se olika ut beroende på syftet med 
leken och beroende på barnens intressen. Vissa menar att mer erfarna förskollärare lär sig att 
vara passiv innan man intar en roll. Några menar också att rollen ändras beroende på situation. 
Däremot är de intervjuade förskollärarna medvetna om att de inte ska blanda sig i leken för 
mycket och låta barnen ha ansvaret över sin egen lek. Förskollärarnas åsikter skiljer sig om 
hinder i barnens lek, vissa menar att det inte finns några hinder och att det ingår i uppdraget 
som förskollärare medan andra menar att tiden inte räcker till. Några menar också att det är för 
stora barngrupper och för många kringuppgifter.  
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Förskollärarna menar att privatlivet och erfarenheten spelar en stor roll på hur delaktig hen är i 
barns lek, vissa dagar är hen mer delaktig än andra. Några menar också att mer erfarna 
förskollärare har mer ansvar och kringuppgifter, vilket gör att delaktigheten i barns lek över tid 
blir mindre. Samtliga förskollärare var också eniga om att leken är relaterad till lärande och är 
ett viktigt redskap som används för att lära ut till barnen och stödja dem i deras utveckling. De 
deltagande förskollärarna anser att en närvarande förskollärare är viktig för att lärande ska 
uppstå. Några anser också att det är svårt om barnen inte kan leksignalerna, då är det ännu 
viktigare att förskolläraren är där och stöttar för att lära barnet dessa. 
 
Ur ett barns perspektiv är vår tolkning att barnen uppskattar förskollärarnas delaktighet i deras 
lekar. Samtliga barn tycker om när förskollärarna är med i leken. Det synliggörs också vilka 
lekar barnen leker ihop med sina förskollärare. Några nämner att de tycker om att förskolläraren 
kan hjälpa de i leken med att göra högre torn, medan andra nämner att de gillar att förskolläraren 
aktivt är med i leken och “äter” tårtor.  
 
Utifrån genomförda barnintervjuer tolkar vi att förskollärarens närvaro och delaktighet i 
barnens lekar är avgörande. Barnen gillar att förskollärarna är med i leken, de ger förskollärarna 
olika “vuxenroller” i leken. Förskollärarna kan även utveckla leken och hjälpa barnen i leken 
enligt barnen. Utifrån barnens utsagor uppfattas förskollärarens delaktighet i leken på olika sätt.  
I barns lek deltar förskollärarna ibland genom att tillföra nytt material så att leken ska 
vidareutvecklas och ibland gör förskollärarens delaktighet att nya lekar skapas. Utifrån de 
genomförda barnintervjuerna konstaterar vi att förskollärarens närvaro, bejakande svar och 
stöttning i barnens lek gör att barnens kompetenser ökar och i samband med detta förstärks även 
deras självkänslor. Slutligen tyder förskollärarens delaktighet i barns lek ur ett barns perspektiv 
på att förskollärarens medverkan i leken beundras av barnen och gynnar även deras lekförmåga. 
Förskollärarna behöver inte vara experter på varje lek enligt barnen, barnen anser ändå att det 
är roligt att leka med förskollärarna och åt förskollärarna. I nästa kapitel diskuterar vi resultat 
och metodval. 

DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultat- och metoddiskussion. Resultatdiskussionen ska presentera 
det resultat och de slutsatser som framkom efter de genomförda intervjuerna med både barn och 
förskollärare. I metoddiskussionen ska den använda metoden diskuteras och reflekteras för att 
undersöka förskollärares delaktighet i barns lek ur ett förskollärarperspektiv respektive barns 
perspektiv.   

Resultatdiskussion 
I det här avsnittet kommer resultatet kopplas till tidigare forskning och uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter för att få ett mer detaljerat, pedagogiskt och professionellt synsätt om 
förskollärares delaktighet i barns lek ur ett förskollärares respektive barns perspektiv. Vi 
sammanställer förskollärares och barns synpunkter och erfarenheter och lyfter fram det mest 
centrala budskapet utifrån våra frågeställningar och syfte. Resultatdiskussionens sex 
underrubriker är: förskollärares perspektiv på delaktighet i barns lek, förskollärarens förändrade 
syn på deras delaktighet i barns lek, lek bidrar till lärande, barns sociala utveckling i leken, 
förskollärarens roll i barns lek, förebygga hinder i leken och främja lekförmågan.  
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Förskollärares perspektiv på delaktighet i barns lek 
Vår tolkning från resultatet av intervjuerna med förskollärare är att de ser på sin delaktighet i 
lek som en fördel och därför upplever de att deras delaktighet är viktig i barns lek för att få 
förståelse för vad barnen tycker, tänker och intresserar sig för. Förskollärarnas åsikter om 
innebörden av begreppet delaktighet i barns lek handlar om att ta sig tid att gå in i leken och 
vara en del av den. Utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv uttrycker förskollärarna i vår 
undersökning sig ett flertal gånger om att för att få vara delaktiga i barns lek behöver de vara 
närvarande, lyhörda och engagerade. I likhet med det som Winter-Lindqvist (2016, s. 88) 
påpekar, visar även vår studie att förskollärare behöver vara engagerade och närvarande i barns 
lek även om barn leker med andra barn eller för sig själva. Samtliga förskollärare nämner även 
att det är deras ansvar att se till och skapa bra förutsättningar för barnens lek som till exempel: 
var barnen kan leka, vad barnen kan leka med, när barnen kan leka och hjälpa till när leken har 
kört fast. En av förskollärarna i studien berättar att genom att tillföra nytt material i barns lek 
bidrar hen till lekens utveckling vilket också leder till att barns fantasivärld utvidgas. Vi kopplar 
denna utsaga till Vygotskijs proximala utvecklingszon där det är viktigt att vara närvarande, 
utmana och hjälpa barnet att ta steget till nästa utvecklingsnivå. När förskolläraren har ett syfte 
och tillför nytt material utgår hen från sociokulturella teorin och Vygotskijs proximala 
utvecklingszon och implementerar det i dagliga arbetet i förskolan. Barns utsagor från de 
genomförda intervjuerna stödjer även detta påstående, där barnen beskriver att de uppskattar 
förskollärarens delaktighet i sina lekar. Winter-Lindqvist (ibid.) påpekar också att 
förskolläraren ska inspirera, stötta och uppmuntra barnen i deras lek både för att en del barn 
behöver förskollärarens delaktighet i deras lek för att lära sig att leka, och för att de behöver 
utveckla sin lekförmåga med en närvarande och engagerad förskollärare.  

Förskollärarens förändrade syn på deras delaktighet i barns lek 
Utifrån resultatet av förskollärarintervjuerna tolkar vi att förskollärarna är eniga om att deras 
delaktighet i barns lek har förändrats genom åren. En del anser att förändringen beror på att de 
har samlat mer erfarenhet med åren medan en del anser att förändringen beror på revideringarna 
i förskolans läroplan. Erfarenheterna genom åren gör att förskollärarna upptäcker nya 
förhållningssätt i samband med leken. Därefter använder de olika strategier för att förstå vad 
som sker i leken genom att backa och se vad barnen gör och vilken typ av lek de leker. De avgör 
därefter om det är lämpligt att gå in i leken och isåfall när. En annan strategi som förskollärarna 
använder sig av är att kunna hjälpa och stötta barnen i deras lek och vidareutveckla den genom 
att tillföra material och ge förslag och idéer när leken har kört fast. Detta kopplas samman till 
sociokulturella teorin då den framhåller att barn utvecklas och lär sig i samarbete med andra. 
Revideringarna i förskolans läroplan (Lpfö 18, s. 12) beskriver att förskollärarna ska anpassa 
sitt arbetssätt för att sträva efter att uppnå de utvecklingsmål som beskrivs i förskolans läroplan. 
Förskollärarna menar att efter undervisnings och utbildningsbegreppet har förts in i förskolans 
läroplan gör att lekens roll lyfts fram i barns utveckling och lärande. Det leder till att lek blir ett 
viktigt redskap för att uppnå utvecklingsmålen. Eftersom förskollärarna anser att barn lär sig 
när de har roligt skapar de roliga och lustfyllda aktiviteter utifrån barns intresseområden, 
kunskaper och erfarenheter. Detta kopplar vi till utvecklingspedagogiken där det är viktigt att 
förskolläraren utgår från barns intressen, upplevelser och erfarenheter och riktar det enskilda 
barnets uppmärksamhet mot ett specifikt innehåll för att främja barns utveckling och lärande. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007, s. 25) framställer att även om lek och lärande är 
två olika delar har de ändå gemensamma karaktärsdrag vilket gör att de glider in i varandra. 
Pramling och Wallerstedt (2019, s. 12) konstaterar att oavsett vilken inriktning och perspektiv 
förskoledidaktiken utgår ifrån ska den vara lekbaserad. 
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Lek bidrar till lärande 
Förskollärarna anser att lek är ett redskap för att lära barn. Genom leken menar de att det byggs 
en relation mellan förskollärare och barn vilket leder till att de skapar en stark anknytning till 
barnen. Detta använder de sedan för att utveckla barns lärande. De flesta av de intervjuade 
förskollärarna anser att lek och lärande ligger väldigt nära varandra. För oftast leder den ena till 
den andra, vilket betyder att barn oftast lär sig något nytt varje gång de leker. Ett exempel på 
en sådan situation där lek bidrar till lärande är när barnen leker läkare och lär sig att undersöka 
en patient. För att synliggöra och hjälpa barnen att förstå något nytt som är på gång är det viktigt 
att förskollärarna visar intresse och engagemang när de leker tillsammans med barnen och 
ställer frågor för att främja deras tänkande och utveckling (Samuelsson & Asplund Carlsson 
2014, s. 198). 
 
I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv ska förskolläraren planera sina aktiviteter utifrån de fem 
komponenter som bidrar till barns utveckling och lärande; lärandets objekt, lärandets akt, 
metakommunikation, variationen och lek och lärande (Johansson & Pramling Samuelsson 
2007, ss. 26–29). Förskollärarna beskriver att när de arbetar med ett tema så utgår de ofta från 
barns erfarenheter, kunskaper, förmågor och förståelse för att sedan avgöra vad barn ska lära 
sig utifrån deras eller läroplanens mål (lärandets objekt). De säger att i temaarbetet använder 
och provar de olika metoder för att varje barn lär sig på olika sätt som exempelvis genom att 
lyssna, experimentera, imitera med mera (lärandets akt). För förskollärarna är det viktigt att de 
reflekterar tillsammans med barnen när de gör någon aktivitet som är relaterat till det 
temaarbetet (metakommunikation). Metakommunikationen syftar till att den språkliga 
kommunikationen hos barnen utvecklas och berikas.  Förskollärarna beskriver att efter att de 
har skapat eller ritat i samband med temaarbetet så hänger de bilderna eller lägger de skapande 
materialen på en synlig plats så att alla kan ta del av allas och inspireras av varandra (variation). 
Förskollärarna är eniga om att barn lär sig genom att leka (lek och lärande). Johansson och 
Pramling Samuelsson (2007, s. 29) framhåller att lek och lärande betraktas som varandras 
förutsättningar. 

Barns sociala utveckling i leken  
Förskolan är en social mötesplats för barn och vuxna och där ska leken stå i centrum (Frøyland 
2006, s. 187). Genom leken samspelar förskollärarna med barnen och uppmanar dem att 
utveckla sin sociala förmåga. I leken prövar barnen på olika sociala roller och därmed skapar 
de sina egna lekregler som de känner sig bekväma med i sin lek (Smidth 2010. ss 159–160). 
Barnen utvecklas även kognitiv i ett ömsesidigt samspel med andra men det är av stor betydelse 
att förskolläraren få vägleda och hjälpa barnen i deras utveckling (Bråten 1996, 24). 
Förskollärarna betonar att de ska vara lyhörda, engagerade, medforskande och intresserade av 
barns lek för att kunna hjälpa barnen att gå vidare i sin utveckling. Även när barn samarbetar 
och samspelar med andra barn gynnas deras gemensamma utveckling och lärande. 
Utvecklingszonen syftar till att barn klarar av att göra och förstå vissa saker med hjälp av andra 
barn, som de sedan kan behärska och kunna göra dessa saker själva, det vill säga utan hjälp av 
någon annan (Bråten 1996, s. 105). Lära genom att leka är en annan väg till att ta steget in i 
nästa utvecklingszon menar Vygotskij (Lindgren, Pramling och Säljö 2017, s. 84). Vygotskijs 
syn på leken syftar på att lek och lärande utvecklas med hjälp av andra (ibid.). Förskollärarna 
hjälper barnen genom att tillföra material och ge idéer på hur de ska bygga upp sin koja vilket 
leder att barns lärande och utveckling främjas med en närvarande förskollärare. Ett exempel på 
hur barn kan lära sig av andra är när de härmar hur andra barn gör och sedan försöka göra det 
själva (Bråten 1996, s. 108). Det handlar om att barnet kan frivilligt välja de saker som den vill 
imitera, vilket bidrar till att barnen erövrar färdigheter i utveckling och lärandet. 
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Förskollärarens roll i barns lek  
Förskollärarna menar att deras roller i barns lek ser olika ut beroende på vilket syfte de har. De 
hävdar att de mest framträdande roller som de intar i barns lek är att vara lekpartner, observatör 
eller att ta en ledarroll. Vid första rollen, som lekpartner, kan förskolläraren bli inbjuden av 
barnen att delta i deras lek genom olika leksignaler och då får förskolläraren anpassa sig efter 
barnens lekregler (Jung 2012, s. 191). Vid andra rollen, som observatör, tar förskolläraren 
observatörsrollen och försöker förstå vad barnens lek handlar om. Observatören tar även reda 
på vad som sker, hur barnen agerar samt vilka kunskaper de lär sig (Jung 2012, s. 190). Vid den 
tredje rollen, ledarroll, tar förskolläraren ledarrollen och leder leken och stöttar barnen i deras 
lek. Majoriteten av förskollärarna uttrycker att de föredrar att ta rollen som lekpartner eftersom 
de på så sätt blir närvarande samt visar intresse och engagemang för barnens lekar.  
 
En av de förskollärarna uttalar att hen ibland deltar i barns lek som en observatör för att förstå 
vad barnen intresserar sig för och reflekterar sedan över hur hen kan använda barns 
intresseområden för att vidareutveckla barns lekförmåga och lärande. En annan förskollärare i 
studien beskriver att hen tar ledarrollen i de styrda och planerade lekaktiviteterna. Där leder hen 
lekaktiviteterna fast eftersträvar ändå att det ska vara roligt, lustfyllt och glädjefyllt för barnen. 
 
Förskollärarna upplever att deras delaktighet i barns lek också kan vara en nackdel då de anser 
att deras delaktighet i leken kan vara en maktfaktor. Detta kopplar vi samman till sociokulturella 
teorin då denna teori framhäver att barn utvecklas i samspel med andra. Eftersom 
förskollärarens delaktighet kan uppfattas som en maktfaktor kan detta påverka i att minimera 
barns eget deltagande i sin lek och inlärning i leken. Därför bör förskolläraren se till att inte ta 
allt för stort maktförhållande i barns lek så att den inte hindrar barnens eget deltagande i leken. 
När förskollärarna går in i leken menar de att de styr leken och barnen tappar kontrollen över 
sin egen lek. Frøyland (2006, s. 187) påpekar att i leken är det barnet som bestämmer och 
förskollärarna ska visa försiktighet genom att inte tränga sig in i leken. När barn leker bra och 
koncentrerat ska förskolläraren vara där med sin fysiska närvaro och intyga barnen om att de är 
trygga och utmana dem att utforska även om förskolläraren inte deltar i leken (Pape 2001; 
Öhman 2011, s. 248). En annan nackdel som förskollärarna anser är att de inte tror att barnen 
kan klarar av att lösa saker och hantera konflikter i leken. Förskollärarna menar att de ibland är 
för snabba på att ingripa när en konflikt uppstår mellan barnen eller när det är ett problem som 
ska lösas. Frøyland (2006, s. 187) anser att förskollärarna ska stödja och hjälpa barnen i sin lek 
när de behöver. Samtliga förskollärare i undersökningen uttalade sig om hur de kan stödja 
barnet i leken och att när barnet inte förstår hur leken leks behöver de extra stöttning för att 
kunna komma vidare med leken. Förskollärarna anser även att deras hjälp inte ska vara långt 
borta men inte heller överdrivet nära för att ge barnet en chans att utveckla sig själv på egen 
hand. 

Förebygga hinder i leken och främja lekförmågan 
Medverkande förskollärare upplever att det uppstår situationer som påverkar deras delaktighet 
i barnens lek. Förskollärarna beskriver att de känner sig tvungna att gå in i leken för att det 
händer konflikter på grund av feltolkningar av leksignaler eller lekregler. Några av 
förskollärarna säger att det är viktigt för barnen att känna till. Tolka och förstå leksignaler och 
lekregler för att de ska kunna leka med varandra. Det gör att konflikter som uppstår på grund 
av att barnen inte har förstått lekreglerna och leksignalerna kan minskas. Ibland märker 
förskollärarna genom observationer att vissa barn behöver en närvarande förskollärare för att 
kunna främja barns lekförmåga.  
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Förskollärarna anser att det är viktigt att vara närvarande i barns lek för att kunna lära barnen 
att leka. Olofsson (2003, s.111) hävdar att barn behöver engagerade och närvarande 
förskollärare mer än sina lekkamrater för att utveckla sin lek. Det är för att tillsammans med en 
förskollärare, vuxen eller förälder lär barnen sig att låtsasleka, den komplicerade och kanske 
nödvändigaste leken i livet enligt Olofsson (ibid.). I likhet med Olofsson anser förskollärarna i 
vår studie att barn även lär sig att leka och utveckla en förståelse för de lekkoderna vilket 
omfattas av lekregler och leksignaler. Förskollärarens engagemang, närvaro och tillgänglighet 
för barnen är viktig för att utveckla och främja förmågan av lek. Utvecklingspedagogiken i 
förhållande till denna rubrik kan även anses vara beroende av varandra. 

Då utvecklingspedagogiken lyfter upp vikten av att vara en närvarande, engagerande och 
stödjande förskollärare som är tillgänglig för barngruppen, och om det uppstår hinder som 
förhindrar förskollärarna att ta del i barns lek kan det påverka barnens utveckling och lärande i 
leken på ett negativt sätt. För om förskolläraren inte deltar i barns lek, blir det svårare för de att 
kunna följa barns utveckling och lärande. 

Studies syfte och våra frågeställningar 
Vi anser att studiens syfte som grundas i läroplanen för förskolan (Lpfö 18) har uppnåtts i och 
med att våra resultat stämde överens med vårt syfte och att vi fick våra frågeställningar 
besvarade. Vi upplever att vi valde ett bra och givande tema som involverade både barn och 
förskollärare. Vi har tagit del av förskollärares upplevelser och erfarenheter om att vara 
delaktiga i barns lek och även hur barnen tycker och tänker om förskollärares delaktighet i sin 
lek. Vi fick positiva synpunkter av alla förskollärare om att vi valde en spännande och viktig 
del av barns utveckling som behöver diskuteras mer framöver.  

Hur resonerar förskollärarna om sitt deltagande i barns lek?  
Förskollärarna är gärna delaktiga i leken och vill hjälpa barnen att utvecklas med hjälp av leken. 
Förskollärarna anser att deras syn på leken förändrats. Detta beror dels på erfarenheterna och 
dels på förändringarna i förskolans läroplan. Leken har fått en tydligare roll i förskolans 
läroplan vilket har medfört att leken idag är ett redskap för utveckling. Förskollärarna anser 
också att erfarenhet gör att synen på delaktighet i barns lek förändras med åren. Förskollärarna 
är eniga om att barn lär sig genom att leka. Förskollärarna anser också att det är viktigt att visa 
intresse och engagemang för leken för att främja barnens tänkande och utveckling. Leken bidrar 
till social utveckling då barnen prövar på olika sociala roller under leken. Förskollärarna 
samspelar med barnen genom leken och uppmanar dem till att utveckla sin sociala förmåga. De 
mest framträdande rollerna är lekpartner, observatör och ledarroll. De flesta av de intervjuade 
förskollärarna föredrar att ta lekpartnersrollen. Förskollärarna upplever också att olika roller 
kan vara en nackdel i leken då de menar att delaktigheten kan vara en maktfaktor som gör att 
barnen kan tappa kontrollen över sin egen lek. Samtliga förskollärares tankar om hinder i barns 
lek skiljer sig. Vissa menar att det inte finns några hinder och att det ingår i uppdraget som 
förskollärare medan andra menar att det finns hinder som påverkar deras delaktighet i barns 
lekar. Hinder som påverkar förskollärarens delaktighet i barnens lek är det administrativa 
arbetet, tidsbristen, personalbristen, stora barngrupper, rutinerna och alla de andra 
kringuppgifter som måste göras. Vår tolkning är att förskollärarna ändå försöker att prioritera 
att delta barnens lekar trots de hinder som finns. 

Hur resonerar barnen om förskollärarnas deltagande i barns lek? 
Barnintervjuerna visade att barnen vill ha med förskollärarna i deras lek. Barnen berättade för 
oss om deras olika favoritlekar och de bästa lekkompisarna. När vi samtalade fick vi höra vilka 
situationer förskolläraren tillför nytt material i för att leken skulle kunna vidareutvecklas.  
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I några samtalssituationer fick vi även veta hur förskolläraren hjälper och stöttar barnen när de 
exempelvis läser en bok tillsammans. Barnen berättade också för oss att de inte kan läsa böcker 
själva och att de behöver förskollärarens hjälp för att kunna delta i bokläsningen. Likadant var 
det när barnen gjorde tårtor i sandlådan för att sedan sälja till sina förskollärare, de behövde 
förskollärarna i leken i det fallet också. Barnen verkar ha skapat en vis förståelse för när de 
behöver förskollärarens hjälp för att klara av vissa aktiviteter och lekar och när de inte behöver 
ha förskollärarens hjälp och kan klara sig utan det. Återigen kan vi konstatera att barnen gillar 
att leka ihop med sina förskollärare och uppskattar deras deltagande i sin lek.  

Metoddiskussion 
I det här avsnittet analyseras den metoden som vi har använt oss av för att undersöka vårt 
forskningsområde. Vi kommer att beskriva vad det var som var bra och mindre bra med den 
metoden. Vi redogör även hur vi kan göra annorlunda för att lyckas bättre nästa gång. 
 
Vi anser att den semistrukturerade intervjumetoden fungerade bra för att få svar på våra frågor. 
Vi fick många nya uppfattningar genom att ta del av barns och förskollärares erfarenheter, 
åsikter och tankar om vårt ämne med hjälp av denna intervjumetod. Däremot hade det varit 
bättre om vi hade fått mer tid till att genomföra intervjuer med flera förskollärare och barn så 
att vi blir “varma i kläderna” som intervjuare. Vi anser detta för att när vi genomförde intervjuer 
med barn kände vi att vi behövde träna mer på detta eftersom vi saknar erfarenhet av att 
intervjua barn hade det känts bättre för oss om vi hade haft möjlighet att intervjua fler barn 
under en längre tid. Tiden som var satt för denna uppsats var dock en ramfaktor som vi hade att 
förhålla oss till vilket medförde att så få intervjuer kunde genomföras. Om vi hade haft mer tid 
hade vi kunnat hantera händelser som uppstod med barnen på ett mer effektivt sätt. Till exempel 
när ett av intervjuade barnen blev blyg och bestämde sig för att stanna vid sidan och titta på hur 
de andra barnen gör istället. Vi tvingade inte barnet att vara med, men hade vi haft lite mer 
erfarenhet hade vi hanterat det på ett bättre sätt. Om möjlighet skulle ges igen skulle vi 
exempelvis kunna intervjua blyga barn individuellt eller med endast en av oss närvarande för 
att få barnet att känna sig tryggare. Med denna anledning upplevde vi att vi behövde utveckla 
oss för att genomföra barnintervjuer och vår teknik att använda den metoden. Vi var även 
begränsade till endast sju barn då tre inte kunde närvara, vilket är en stor procentuell minskning. 
Barnbortfallet påverkade sannolikt vårt resultat då vi inte vet hur de hade svarat på 
intervjufrågorna. 
 
Vi använde oss av två olika tekniker när vi gjorde intervjuerna med barnen. Första barnintervjun 
genomfördes genom att leka med barnen och i den andra barnintervjun användes rit-tekniken. 
Anledningen till varför vi använde oss av olika tekniker under barnintervjuerna var för att det 
dels berodde på barnens ålder och på att vi ville skapa en trygg, lugn och rolig atmosfär eftersom 
vi inte hade varit där sedan länge och det fanns några nya barn som inte kände oss. Bryman 
(2018, s. 594) framhåller att det kan vara svårt att göra intervjuer där forskaren inte deltar i 
intervjuade personernas vardagsaktiviteter. Därför ville vi göra vardagsaktiviteter liknande det 
som barnen tycker om och brukar göra på förskolan när vi genomförde intervjuerna för att få 
fram den informationen vi behövde för vår studie. 
 
I den andra barnintervjun deltog även en ordinarie förskollärare för att det fanns två 
barndeltagare som var nya i barngruppen. Förskolläraren föreslog att hon skulle vara med under 
intervjun för att vara en extra trygghet för barnen. Cederborg (2000, s. 48) skriver att det är en 
rekommendation att närstående person till barnen inte ska befinna sig i rummet där intervjuerna 
genomförs på grund av att barnens svar på frågorna kan påverkas både på ett negativt och 
positivt sätt.  
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Riskerna med att förskolläraren var närvarande vid intervjun var att förskolläraren hade kunnat 
uppmuntra barnen att berätta vilket blir en påverkan på barnets egentliga svar och handling. 
Förskolläraren hade också kunnat störa barnen mitt i berättandet genom att lägga sig i samtalet 
och hindra barnens fria berättande. Förskollärarens deltagande kunde även göra att barnen 
undvek att berätta på grund av rädsla och barnen kunde också välja sin förskollärare när de 
behövde hjälp istället för intervjuaren. Barnens svar kändes inte påverkade av förskollärarens 
närvaro då det uppfattades som att barnen var glada och de hade roligt med intervjuaren när de 
ritade och pratade. Eftersom förskolläraren betedde sig neutralt och lämnade ansvaret för 
genomförandet av intervjun till intervjuaren vände sig ingen av barnen till förskolläraren när de 
behövde hjälp med något. Barnen vände sig först och främst till intervjuaren och sedan till sina 
kompisar när de ville byta färgpennor för att de inte kunde nå vissa som de önskade sig att rita 
med. Barnen visade engagemang och intresse genom att byta ögonkontakt med intervjuaren.  
De ställde även frågor till intervjuaren vilket tyder på att deras intresse uppfattades korrekt. Vår 
tolkning är att barnens svar varken påverkades positivt eller negativt av förskollärarens närvaro. 
 
De två barnintervjuerna genomfördes gruppvis och totalt deltog sju barn, tre barn i första 
intervjugruppen samt fyra barn i den andra. Skillnaden mellan de två barnintervjuerna var att 
första intervjun upplevdes stökig då barnen var mindre koncentrerade när de lekte än i den andra 
intervjun då barnen satt och ritade i lugn och ro. En möjlig förklaring är att vi blev störda i 
rummet som är del av avdelningen med andra barn som inte skulle delta i intervjun. De tittade 
på oss genom ett fönster när vi lekte med de deltagande barnen och gjorde grimaser, öppnade 
dörren och kom in vid olika tillfällen för att de blev nyfikna på vad vi gjorde. Detta gjorde att 
de intervjuade barnen blev störda och deras koncentration på uppgiften. Allt detta gjorde att vi 
ansträngde oss för att behålla barnens uppmärksamhet och intresse av att stanna och leka med 
oss. Det hade antagligen varit bättre både för oss och för barnen om vi hade varit i ett av 
förskolans avsedda rum istället för avdelningens då vi troligtvis skulle fått mer utförligare och 
detaljerade intervjusvar för resultatet. 
 
Vi valde att utföra just gruppintervjuer med barnen för att vi ville att de skulle ha roligt och 
känna sig bekväma och trygga med oss genom att vara med sina kompisar under intervjuerna. 
Dock konstaterar Stukát (2011, s. 46) att det finns nackdelar med att göra gruppintervjuer som 
till exempel intervjuade personer kan påverkas av varandra i en gruppintervju och att 
intervjuaren får en majoritetsåsikt. Vi upplevde något liknande i en av barnintervjuerna. Ett 
barn vågade inte rita en egen teckning utan tittade på de andra och gjorde likadant som dem. 
För att stötta barnet och få barnet att komma vidare uppmuntrades barnet att rita sin egen 
teckning till exempel uppmuntrades barnet att berätta om sin favoritlek och sina kompisar som 
barnet brukar leka med. 
  
Samtliga intervjuer med förskollärare gjordes av två intervjuare, den ena intervjuade och den 
andra antecknade. Vi valde att göra så för att få mer information genom att se saker ur ett annat 
perspektiv och för att uppmärksamma kroppsspråk, gester, ögonkontakt och röstläge. Det hade 
varit svårt att uppmärksamma med bara en intervjuare, då skulle fokuset endast ligga på själva 
samtalet.  
 
Dock finns det en risk med att använda denna teknik enligt Stukát (2011, s. 46) för att 
intervjupersonen kan känna sig pressad och stressad därför kan den intervjuade personen till en 
viss del ändra sitt svar. Stressen kan uppstå då den intervjuade personen kan känna sig pressad 
på grund av olika anledningar såsom att vara ensam i ett rum med två andra samt få frågor som 
berör hens yrke. För att undvika stressen och pressen hos deltagarna startades intervjun med 
allmänna frågor. Detta var för att visa intresse och nyfikenhet för personerna.  



 

33 
 

En inledande fråga var exempelvis varför de valde att utbilda sig till förskollärare samt hur 
länge de har arbetat som förskollärare. På det sättet skapade vi en lugn och varm atmosfär och 
intervjuerna påbörjades på ett mjukt sätt. För att minska risken med stress och press skickade 
vi intervjufrågorna till förskollärarna i förväg för att de skulle bekanta sig med frågorna och 
känna sig trygga. I en av intervjuerna med förskollärarna upplevde vi dock att hens svar på 
frågorna var väl förberedda och förskönade. Vi uppfattade att hen inte svarade på frågorna på 
ett lika naturligt sätt som de andra deltagarna gjorde. Vid olika tillfällen bad vi den intervjuade 
förskolläraren att berätta mera och ge exempel på det hen sagt. 
  
Utifrån intervjuerna med förskollärarna och barnen, lärde vi oss att inte vara för snabba med att 
stänga av diktafonen. Vi upptäckte nämligen att förskollärarna och barnen fortsatte berätta om 
det som vi pratade om under intervjun även i efterhand. Vi känner även att vi i framtiden 
behöver vara bättre på att komma på följdfrågor till intervjuguiden för att få mer utförliga och 
detaljerade svar.  
 
Observationer skulle också kunnat användas i denna studie istället för intervjuer som en av 
förskollärarna föreslog oss. Observationen hade gett oss information om vilka typer av lekar 
barn och förskollärare leker, hur förskollärarna tolkar barns signaler samt vilka leksignaler 
barnen själva förstår, behärskar och använder sig av. Dock var det inte säkert att vi skulle få en 
djupare, mer detaljerad och utförligare svar om förskollärares delaktighet i barns lek ur ett 
förskollärares respektive barns perspektiv. 
 
I nästa kapitel redovisar vi vad vi kom fram till med vår studie utifrån de genomförda 
intervjuerna när det gäller förskollärarens delaktighet i barns lek och hur förskollärare resonerar 
kring sin delaktighet i barns lek samt hur barnen resonerar kring förskollärares deltagande i sina 
lekar. 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Vi konstaterar att förskollärarnas förhållningssätt är betydelsefullt i barns lek. Barns lek ger 
förskollärarna en insyn i hur leken utvecklas och kan därför utveckla sig själva och därmed 
introducera nya lekar. Med sikte på detta har vi försökt få en inblick i hur förskollärarens 
delaktighet i barns lek uppfattas och uppskattas av både vuxna och barn. Resultatet utifrån vår 
studie kunde ha resulterat i att förskollärarens delaktighet i barns lek inte var lika omtyckt och 
uppskattat av barnen, men vår studie tyder på att barn tycker om förskollärarens delaktighet i 
deras lek och även förskollärarna själva resonerar och uttalarar sig positivt kring sin egen 
delaktighet i barns lek. Vi kan genom vår studie se att förskollärarna kan inta olika roller i barns 
lek beroende på både vad barnen behöver ha för hjälp och beroende på vad förskollärarna har 
planerat för aktivitet. Det finns olika hinder som påverkar förskollärarens delaktighet i barns 
lek. Till exempel hinder som; för stora barngrupper, rutiner, brist på personal och administrativt 
arbete.  
 
Folkman och Swedin (2003, ss. 114–118) anser att det är förskollärarens ansvar att visa barnen 
de möjligheter som kan uppstå vid lek och att visa barnen hur de kan hantera leken, till exempel 
när det uppstår konflikter eller ett problem som behöver lösas med hjälp av leksignaler och 
lekregler. Leksignaler kan till exempel vara ljudeffekter, skratt, ögonkontakt och kroppsrörelser 
och lekregler är samförstånd, turtagande och ömsesidighet. Det är också förskollärarens uppgift 
att väcka barnets intresse och känsla för lek såsom genom att väcka barnets intresse med 
spännande saker eller bjuda in till lek och delta i barns lek samt att skapa lekrum och ge ro för 
lek. Utifrån lärarnas svar kan vi konstatera att de önskar att de kunde vara ännu mer delaktiga. 
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Vi anser att förskollärarens delaktighet i leken är viktig för barns utveckling och lärande men 
det är även viktigt för förskollärarens utveckling i sin pedagogiska roll som en stödjande, 
bejakande och främjande förskollärare i barns lek. Utifrån resultatet har vi fått ta del av hur 
förskollärare resonerar om sin delaktighet i barns lek utifrån förskollärares perspektiv. De har 
berättat för oss om sina egna motiv och erfarenheter av att vara delaktiga i barnens lek och att 
de upplever det svårt att kunna förankra sig i barnens lek när de är upptagna med andra 
kringuppgifter men ändå ser till att vara delaktiga i barns lek. Vi konstaterar också utifrån 
barnintervjuerna att en närvarande, medupptäckare, engagerande, inspirerande och stödjande 
förskollärare uppskattas av alla barn oavsett ålder. 
 
Vår egen reflektion om hur man skapar en gemensam syn på delaktighet för både barn och 
förskollärare är att både förskollärar- och barngrupper är beroende av varandra. Det handlar 
bland annat om att förskollärarna ska utgå ifrån barns intressen när de planerar en aktivitet. Då 
det är förskollärarens ansvar om att skapa, styra och stötta barnen i leken är det även avgörande 
i hur barnen uppfattar och deltar i själva leken. Som Halldén (2003, s. 12) beskriver i sin artikel, 
genom barnperspektiv görs det möjligt att barns röst och synpunkter blir hörda och 
uppmärksammade av vuxna, som i stort sätt handlar om hur barnen i samhället blir respekterade 
utefter deras egna tankar och erfarenheter (ibid.).  
 
Det handlar också om hur barnens resonemang uppfattas och förverkligas av förskollärarna när 
barn och förskollärare leker tillsammans och hur olika lekrelationen sinsemellan kan se ut samt 
utvecklas för att den skall gynna barns trivsel, glädje, utveckling och inlärning i leken. Barns 
perspektiv enligt Halldén (2003, s.14) är fokuserad på att fånga vad barnen uttrycker respektive 
skapar och därefter lyfta fram deras tankar och tyckande. Den gemensamma synen om barns 
lek handlar om att förskollärarna ska försöka förstå och resonera hur det är att kunna inta ett 
barnperspektiv, för att på så sätt komma så nära som möjligt till barns tankar, tyckande och 
erfarenheter om förskollärarens deltagande i barns lek.  
 
Då det är svårt för barnen att kunna föreställa sig hur förskollärare planerar, organiserar och 
utför aktiviteter för barnens utveckling och lärande, är just därför förskollärarens syn med 
barnperspektiv viktigt att ha i åtanke som förskollärare för att kunna anpassa sig efter barns 
tankar, erfarenheter, önskemål och behov. Därför valde vi att belysa både barnperspektiv och 
barns perspektiv och kunna få en förståelse för hur förskollärares deltagande i barns lek 
uppfattas och gynnar barns utveckling och lärande.  

Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har vi fått ökad förståelse för hur förskollärare resonerar kring sin 
delaktighet i barns lek och hur barnen själva resonerar kring sina förskollärares delaktighet i 
deras lek och även deras syn på leken. Vi blev därför nyfikna på att observera och filma hur de 
olika hindren kan påverka förskollärares delaktighet i barns lek och hur barns lek påverkas utifrån 
detta. Hur kan dessa hinder förebyggas i så fall?
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BILAGOR 
Bilaga 1 
 

November 2019   
Hej  
 
Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Campus Varberg vid Högskolan i Borås. 
Vi ska nu skriva vårt examensarbete under vår sista termin på högskolan. Syftet med studien är 
att undersöka förskollärarnas delaktighet i barns lek ur ett förskollärarperspektiv respektive 
barns perspektiv. För att få svar på våra frågor önskar vi i samband med detta att få intervjua 
en förskollärare och barnen på ... på din förskola. Vi är nyfikna på att ta reda på förskollärarens 
tankar, åsikter och erfarenheter kring sin delaktighet i barns lek samt även ta reda på hur barnen 
tycker och tänker kring förskollärarnas delaktighet i deras lek. Därför vi vill be dig som är rektor 
på ... förskola om din tillåtelse för att genomföra intervjun.    
 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på förskollärares delaktighet i barns lek ur ett 
förskollärarperspektiv respektive barns perspektiv. 
  

1.  Hur resonerar förskollärare om sitt deltagande kring barns lek? 
2.  Hur resonerar barnen om förskollärarens deltagande i deras lek? 
 

Intervjuerna med förskolläraren kommer att ske vid ett personligt möte och tar cirka 30–45 
minuter. Barnintervjuerna kommer att genomföras gruppvist på avdelningen. Vi har för avsikt 
att använda oss av ljudinspelare under intervjun. Under intervjun kommer vi att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, detta betyder att deltagandet är frivilligt och de 
kan när som helst avbryta deras medverkan utan att ange någon anledning. Deras deltagande 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att enbart användas i 
forskningssyfte. 
  
Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer 
information. 
  
Med vänliga hälsningar  
Anife Ustrali: s152298@student.hb.se   
Aleksandra Nedeva: s153266@student.bh.se   
  
Handledare: Märtha Gripson Pastorek: martha.pastorek_gripson@hb.se 
 

Hoppas vi ses! 

  



 

 
 

Bilaga 2 
 
 
 
 
 

Missivbrev 
  
 
 
 
 
Hej!                                                                                                 November 2019   
  
Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Campus Varberg vid Högskolan i Borås. 
Vi ska nu skriva vårt examensarbete under vår sista termin på högskolan. Vårt valda ämne är 
förskollärarens delaktighet i barns lek. 
 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på förskollärarnas delaktighet i barns lek ur ett 
förskollärarperspektiv respektive barns perspektiv. 
 

1. Hur resonerar förskollärarna kring sitt deltagande kring barns lek? 
2. Hur resonerar barnen kring förskollärarens deltagande i deras lek? 
 

För att få svar på våra frågor önskar vi i samband med detta att få träffa just dig som är 
verksamma förskollärare, då vi är intresserade av dina tankar, åsikter och erfarenheter kring det 
berörda ämnet som vi nämnde ovan. 
 
Intervjuerna kommer att ske vid ett personligt möte och tar cirka 30–45 minuter. Vi har för 
avsikt att använda oss av ljudinspelare under intervjun. Under intervjun kommer vi att ta hänsyn 
till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, detta betyder att deltagandet är frivilligt och 
du kan närsomhelst avbryta din medverkan utan att ange någon anledning. Ditt deltagande 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att enbart användas i 
forskningssyfte. 
  
Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer 
information. 
 
Med vänliga hälsningar  
Anife Ustrali: s152298@student.hb.se   
Aleksandra Nedeva: s153266@student.bh.se   
 
Handledare: Märtha Gripson Pastorek: martha.pastorek_gripson@hb.se   
 

Hoppas vi ses! 
  



 

 
 

Bilaga 3 
 
 
 

 
Missivbrev 
  

November 2019 
 
Detta brev är till dig (förälder/vårdnadshavare) som har barn på ...förskola. 
Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Campus Varberg vid Högskolan i Borås. 
Vi ska nu skriva vårt examensarbete om ”förskollärarens delaktighet i barns lek”.  
 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på förskollärarnas delaktighet i barns lek ur ett 
förskollärarperspektiv (vuxen perspektiv) respektive barns perspektiv (barnens synsätt). 

1. Hur resonerar förskollärarna kring sitt deltagande kring barns lek? 
2. Hur resonerar barnen kring förskollärarens deltagande i deras lek? 

 
För att få svar på våra frågor önskar vi i samband med detta att få intervjua ditt/dina barn, då vi 
är intresserade av deras tankar, åsikter och erfarenheter kring det berörda ämnet som vi nämnde 
ovan. Vi behöver er (förälder/vårdnadshavare) underskrift på samtyckesblanketten som är 
ihophäftad med detta missivbrev om ni godkänner att vi intervjuar/samtalar med ert barn. 
 
Vi har för avsikt att använda oss av ljudinspelare under intervjun, då det kan bli svårt för oss 
att hinna anteckna och för att de inte ska känna sig obekväma under intervjuns gång. Under 
intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, detta betyder 
att ditt/dina barn, avdelningen och förskolan kommer att vara anonyma och få påhittade namn 
i vårt arbete. Vi kommer självklart fråga ditt/dina barn om de vill prata med oss om leken. Deras 
deltagande är frivilligt och de kan närsomhelst avbryta sin medverkan utan att ange någon 
anledning. Allt insamlat material och resultat kommer att enbart användas i vårt examensarbete 
och kommer att förstöras efter att arbetet är klart. 
 
Vi hoppas på ert godkännande och en givande och härlig pratstund med era barn om leken. Vi 
behöver er underskrift på samtyckesblanketten inlämnat till personalen på avdelningen inom 1 
vecka för att vi ska kunna genomföra intervjuerna under denna månad. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Anife Ustrali och Aleksandra Nedeva 
 

  



 

 
 

Bilaga 4 
 
 
Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor 
Berätta om dig själv, vem är du och varför har du blivit förskollärare? 
 
Intervjufrågor till förskollärarna 
Kan du berätta om dina erfarenheter av att vara delaktig i barns lek? 
Har ditt sätt att delta i barns lek förändrats genom åren under tiden som verksam förskollärare? 
Hur värderar du lek tillsammans med barnen kontra observation av barnens lek? 
Hur tror du barnen värderar förskollärarens lek tillsammans med barnen kontra observation av 
deras lek? 
Hur ser du på din roll i leken?  
Vad betyder det att vara en delaktig förskollärare i barns lek?  
Vad tror du att det betyder för barnen att du är/inte är delaktig i deras lek? 
Vad tänker du är nackdelen med att vara delaktig i barns lek?  
Vad tänker du är fördelen med att vara delaktig i barns lek? 
Hur tänker du på förhållandet mellan lek och lärande i förskolan?  
Upplever du att du behöver vara delaktig i barnens lek? -Om ja i vilka situationer? 
Vilka möjligheter ser du att delta i barns lek? – finns det hinder att delta i barns lek? Om ja, 
vilka?  
 
Avslutningsfråga 
12-Finns det någonting som du vill tillägga? 
 
Följdfrågor 
Kan du berätta mera? 
Kan du ge ett exempel?  
 
Intervjufrågor till barnen 
Berätta för mig – vad leker du på förskolan? 
Leker ni mycket här på förskolan? 
Vad leker ni tillsammans med fröknarna? 
Vem leker du med? 
Vad tycker du är fröknarna bra på att leka med? 
Är det kul när fröknarna är med och leker? 
 
 

  



 

 
 

Bilaga 5 
 
 
 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
                                                                            November 2019                                                        
Enhet -Sektion för lärarutbildning 
Förskollärarutbildning 210-hp 

 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
 

Som en del av kursen Att utforska pedagogiskt arbete 11FK75 vid Högskolan i Borås 
utför vi en studie med syftet förskollärares delaktighet i barns lek ur ett 
förskollärarperspektiv respektive barns perspektiv.   

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare 
bestämt namn och utbildningsår.  
 
Uppgifterna kommer att användas för att få fram en uppfattning av förskollärares 
delaktighet i barns lek.  
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 
som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 
med offentlighetsprincipen. 
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 
nödvändiga. 
 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så 
att inga uppgifter kan spåras till dig. 
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