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Förord  

Vi är nöjda över att vi har tagit oss igenom denna process tillsammans. Vi har haft ett gott samarbete,                   
där vi har stöttat varandra och kompletterat varandras egenskaper. Vi vill rikta ett stort tack till                
förskolecheferna, pedagogerna, vårdnadshavarna och barnen som har gjort det möjligt för oss att             
kunna genomföra denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Lars Sandin för                 
vägledande och stödjande kommentarer, samt givande samtal. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till               
våra familjer som varit stödjande i denna process. 
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Abstrakt  

Syftet med denna studie har varit att beskriva och tolka pedagogers delaktighet i barns lek. Detta har                 
undersökts genom kvalitativa observationer, då vi studerat i vilka situationer pedagoger valt att träda              
in i barns lek och vad som då hänt med leken. Studien utfördes på fem förskolor, i två kommuner                   
med barn i åldrarna 2-5 år. Studien utformades utifrån våra två frågeställningar i syftet. Resultatet i                
studien visar att pedagoger valde att träda in i barns lek för att stödja, på grund av de vardagliga                   
rutinerna och för att upprätthålla regler. Tidigare forskning visar att pedagogers medvetenhet kring             
leken har betydelse för barns lek. När pedagoger valde att träda in i barns lek för att stödja, avbröts                   
inte leken, vi tolkade det som att pedagogerna hade en medvetenhet om att bevara leken. När                
pedagoger valde att träda in i barns lek på grund av de vardagliga rutinerna eller för att upprätthålla                  
regler, avbröts leken i många fall. Men vi tolkade att i vissa situationer så försökte pedagogerna att                 
bevara leken.  
 
Nyckelord: Barns lek, Delaktighet, Förskola, Pedagoger, Stödja, Störa, Träda in. 
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Introduktion  

Inledning 
Under utbildningen till förskollärare har vi fått läsa om hur pedagoger kan påverka olika situationer i                
samspel med barn, både positivt och negativt. Vi har fått en djupare förståelse, för vad förskollärares                
kunskap och föreställningar om lek som fenomen får för betydelse av planerandet och utformandet av               
verksamheten. Pedagogerna kan locka fram nyfikenhet hos barn men också störa dem i olika              
aktiviteter. Pedagogers kunskap och synsätt på lek är avgörande för hur det bedrivs i verksamheten               
och hur mycket pedagoger är delaktiga i barns lek. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står                
det att pedagoger ska se alla barns potentialer och att pedagogerna ska intressera sig i samspelet med                 
varje enskilt barn och barngruppen. I förskolan är pedagogerna betydelsefulla förebilder, deras            
förhållningssätt har inverkan på barns respekt och förståelse för de skyldigheter och rättigheter som              
ingår i ett demokratiskt samhälle. 
 
Johnson, Christie & Wardle (2005) skriver att olika studier kring pedagogers engagemang i barns lek,               
visar att lika ofta som pedagoger påverkar barns lek positivt (genom att vara delaktig eller               
understödja leken), så påverkar de leken lika mycket negativt (genom att de avbryter eller stör leken). 
 
Knutsdotter Olofsson (2009) skriver att leken inte handlar om att vara fri från de vuxna. Barn behöver                 
vuxna för att känna trygghet och för att få stöd i leken. I leken ska pedagogen stödja barns lek och inte                     
styra den, detta för att de själva ska få utveckla sin tanke med leken. I Skolverket (2016) står det om att                     
leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Förskolans verksamhet ska präglas av att               
pedagogerna använder ett medvetet bruk av leken, för att främja varje enskilt barns lärande och               
utveckling. Kommunikation, fantasi, symboliskt tänkande, inlevelse, problemlösningar och samarbete         
är något som stimuleras i leken. I leken får barn möjlighet till att bearbeta och uttrycka känslor,                 
erfarenheter och upplevelser.  
 
Öhman (2011) belyser att det är en utmaning för varje lärare att hitta positiva sätt att stödja barns lek,                   
fördelen är då att kunna balansera mellan att bejaka och störa. Barn uppskattar när lärare är                
närvarande och betraktar barnen i leken, ger dem bekräftelse och stöd och får barnen att känna att det                  
de gör är viktigt. Knutsdotter Olofsson (2009) menar att förutsättningen för djup lek är ostördhet.               
Något som kan störa barns koncentration i leken, kan vara något så litet som frågan “vad leker ni?”                  
från en pedagog. Uppgiften som pedagogerna har är att skapa tid för barn att utveckla sin lek och att                   
pedagogerna ser till att barnen får leka ostörda. När en pedagog leker med barnen är det viktigt att                  
även denna lek sker ostört, kliver pedagogen upp och lämnar, avbryts leken oftast. 
 
Varför vi väljer att utföra denna studie, är för att få en ännu djupare förståelse för hur det kan se ut i                      
verkligheten, och vilken effekt pedagogers deltagande kan ha på barns lek. Då pedagogernas             
handlingar och sätt att träda in betyder något för det som sker i leken. Problemområdet som kommer                 
att behandlas i denna studie är pedagogers delaktighet i barns lek. 
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Bakgrund 
Vi har i den här delen redogjort för hur olika forskare ser på pedagogers delaktighet i barns lek. Vi tar                    
även upp vad tidigare forskning visar inom de områden som kan ses som relevanta för studien. 

Vad är lek? 

Vygotskij menar att allmänheten ofta ser leken som en underhållning och ett tidsfördriv, som barn               
endast kan syssla med i en liten utsträckning. Leken ses som att den inte har något värde i sig, utan                    
enbart som ett tidsfördriv. Så småningom har det visats att leken inte är något tillfälligt (Lindqvist,                
1999). Piagets förklaring om vad lek är, grundar sig på teorin om att den kognitiva utvecklingen                
gestaltas som en generell redogörelse av att barns tankeutveckling följs av olika handlingsmönster             
(Lillemyr, 1990). Lillemyr (1990) menar att det är svårt att på ett vetenskapligt sätt definiera vad lek är,                  
det grundar sig på ett antal olika orsaker. Samma sorts lek kan skifta mellan situation till situation,                 
och från barn till barn. När barn leker en lek är det vanligt att det tillkommer ett eller fler barn till                     
leken, det kan leda till att leken byter skepnad. Lillemyr (2013) menar att det inte går att titta på en                    
bestämd barngrupp och påstå att det är här den karaktäristiska leken finns, då lekens egenart och                
uttryck förändras i takt med barnets ålder och sammanhang. 

Vad utvecklas i leken? 

Barn använder ofta leken som en utforskningsprocess, de får exklusiva möjligheter till att i leken               
kunna få testa på och öka sin förståelse i ett sammanhang som ses som riskfritt, då allt i lekens värld                    
är på låtsas (Lillemyr, 2013). I leken lär sig barn hur de ska behandla varandra och kommunicera med                  
varandra på ett bra sätt (Tullgren, 2003). Leken skapar tillfälle för barn att skaffa kamrater och i leken                  
tillägnar sig de språket, de får möjlighet att pröva olika begrepp som de ännu inte kommit underfund                 
med (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). Barnen inspireras att prata, visa och ge uttryck för sina                
känslor och att kunna göra detsamma för sina kamrater, att ha förståelse och intresse för deras känslor                 
(Tullgren, 2003). Genom att barn får öva på att samarbeta med andra människor, lär de sig att ge och                   
ta i olika situationer, och att ta kontakt med andra barn. Barn behöver leken för att den skapar goda                   
förutsättningar till kommunikation (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). Med hjälp av           
kommunikationen och leken kan barn öka sina kunskaper om de normer som finns i samhället               
(Tullgren, 2003). I leken får barn möjlighet till att utveckla grundläggande sociala kompetenser. De              
får pröva på att använda sig av normer och värden och öka sin förståelse för konflikter och problem                  
som de kan ha det besvärligt att förstå. Ett exempel på en sådan situation kan vara konflikter i                  
samspel mellan individer (Lillemyr, 2013). 

Förutsättningar för lek 

Förutsättningarna för att kunna leka låtsaslekar är att barnen får ostördhet, då det kräver              
koncentration för att kunna hålla i minnet det de leker (Knutsdotter Olofsson, 2003). Men det är                
viktigt att inte glömma bort en av lekens grundläggande förutsättning och det är trygghet. För barn är                 
det viktigt att de känner sig trygga, detta för att de i leken ska ha mod att leva ut och skapa en bra lek                        
(Lillemyr, 2013). I leken ges barn möjlighet till att använda sin upptäckarlust och allt i leken är möjligt                  
då leken är på låtsas (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). Leken kan störas lätt, då den bygger på de                   
inre föreställningarna och har då sällan stöd i miljön kring barnet. Detta gäller framförallt låtsasleken,               
då den bygger helt på föreställningar (Knutsdotter Olofsson, 2003). I leken tar barn hänsyn till andra,                
anpassar sig efter krav och regler och det gäller att försöka hitta en balans mellan detta och den                  
enskilda upplevelsen (Lillemyr, 2013). Barn är väldigt mån om att kunna skydda sin lek, de drar sig                 
därför till bland annat angränsande rum, till buskar eller till någon vrå, för att kunna bevara leken i                  
största möjliga mån. Vissa barn är så pass duktiga på att skydda sin lek, så att inte någon kan störa                    
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dem. Medan andra barn är i större behov av att få lugn och ro, för att de ska kunna använda sin                     
fantasi för att till exempel kunna förvandla en bandyklubba till en häst (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

Fantasi 

Tullgren (2003) nämner att barn ses som aktiva, kreativa och att de har begåvningen att ladda lekarna                 
med betydelsefullt innehåll. Vygotskij (1995) nämner att barn med hjälp av sin fantasi, kan sätta sig in                 
i vad andra människor beskriver eller berättar, utan att själv ha deltagit i sammanhanget. Knutsdotter               
Olofsson (2003) menar att barn som kan omvandla verkligheten till någonting helt annat, besitter              
grunderna för att leka. Lekvärlden är omgiven av lekramen, där finns en förtrollad värld som skapar                
en plattform för barnen där allt är möjligt. Det sker ett antal olika transformationer när barn leker                 
låtsaslekar, vilket innebär att barn går in i ett ändrat medvetandetillstånd, som kan liknas med att de                 
är i en mindre hypnotisk trance. När barn befinner sig i detta tillstånd är det vanligt att deras blick är                    
inåtriktad eller sänkt, för att de vill bevara sina inre föreställningar mot det som sker runt omkring                 
dem. Vidare menar Knutsdotter Olofsson att vuxna både kan se på barn och höra vad barn leker. Det                  
är även viktigt att barn har kunskaper om leksignaler, om barn förstår dessa så leder det till att leken                   
blir mer betydelsefull. 

Önskvärda lekar 

Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp att det är vanligt att vuxna leker jaga-lekar med mindre barn, där                 
den vuxne ska komma och ta barnet. I sådana situationer föreligger det en slags harmoni mellan de                 
som leker. De personer som ingår i leken rättar sig efter lekens förstådda och underförstådda regler.                
Om de här reglerna överträds, finns det risk för att leken avbryts. Om harmonin i leken störs, kan det                   
leda till att barnen tvingas ut ur sin pågående lek. Vidare menar Knutsdotter Olofsson att det finns                 
några saker som kan störa harmonin och påverka leken så att den avbryts. Det kan bland annat vara                  
om någon person som deltar i den pågående leken inte följer reglerna som finns. Vid exempelvis                
bråklekar, är poängen inte att något barn ska vinna eller få något slags överläge i leken, än enbart för                   
en mindre tid. Om något barn skulle råka ta i för hårt eller lyckas hålla det andra barnet nere under en                     
längre tid, kan leken brytas eller att det resulterar i att det utvecklas ett allvarligt slagsmål. Tullgren                 
(2003) menar att det som barn anses inte ska leka, styrs bort och styrs mot lekar som är önskvärda.                   
Lekar som anses vara störande är sådana när barn springer eller har hög ljudnivå, dessa lekar kallas                 
fridstörande. Även lekar som speglar olagliga handlingar i samhället styrs bort. Vidare menar             
Tullgren att en lek som anses vara lämplig och som ofta barn leker i förskolan, är familjelek.                 
Pedagogerna låter familjeleken förekomma upprepade tillfällen på förskolan, då familjeleken har ett            
sådant innehåll att den anses vara nyttig. Något som uttrycks i pedagogernas sätt att handskas med                
leken, är retoriken kring lekens vikt för lärandet. Leken ses vara en väg till lärandet, därför finns det                  
lekar som är mindre önskvärda och lekar som är mer önskvärda. I mindre önskvärda lekar fruktar                
pedagogerna att barnen kan erövra kunskaper som inte är bra, medan i de önskvärda lekarna               
förväntas det ske ett lärande som upplevs positivt. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att barn som               
fått leka klart och avslutat sin lek på egen hand, är tillfredsställda och tillmötesgående. Barn som                
däremot gång på gång blir störd i sin lek och att leken därmed blir avbruten, kan de resultera i att                    
barnet blir aggressiv och irriterad. Barn som har fått möjligheten till att få leka en lek både ostört och                   
länge, är ofta tillfredsställda och tillmötesgående, utmattade men framförallt inte gnälliga. Vidare            
skriver Knutsdotter Olofsson om att barn ofta leker lekar som handlar om hemska saker innanför               
lekens trygga ram. Det kan bland annat vara lekar som behandlar områden som, krig, farligheter,               
skräck, rädsla, hot och aggressivitet. Vidare menar Tullgren (2003) att i leken styrs barnen till att bli                 
kreativa och aktiva individer som får betydelsefulla förmågor och kunskaper. Det som anses som              
väsentliga kompetenser i framtiden, blir alltså föremålet för styrningen. 
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Pedagogers förhållningssätt 

Hur vuxna väljer att se på barns lek styrs från deras erfarenheter och värderingar, men också de                 
kunskaper de besitter inom området. För vuxna kan barns lek ibland verka ganska slumpmässig och               
meningslös (Lillemyr, 2013). Vuxna kan ibland har uppfattningen om att det “bara är lek”              
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Lillemyr (1990) menar att ett kompetensområde som har stor betydelse             
för förskolläraren är lek. Lillemyr beskriver att det är viktigt att förskollärare har kunskaper om               
användningen av lek som verktyg och att det därför fått stor betydelse i utbildningen för               
förskollärare. Lekkompetens är en nära anknytning med förskollärarnas yrkesidentitet. Lillemyr          
menar att det är viktigt i arbetslaget att ständigt diskutera och utvärdera användandet av lek som                
pedagogisk metod, för att ständigt kunna förbättra arbetet. Barn styrs av hur den vuxne ser på                
världen (Knutsdotter Olofsson, 2003). Om en sandkaka i sandlådan enbart är sand för pedagogen, så               
menar Knutsdotter Olofsson att det blir automatiskt det för barnet också. Om barnet däremot är själv i                 
sandlådan, så finns det större förutsättningar för att barnet ska börja leka, än när den vuxne är där                  
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Det därför viktigt att pedagoger uppmuntrar och stödjer barnen i sin lek               
(Tullgren, 2003). Lillemyr (2013) menar att pedagogen styrs av sin pedagogiska grundsyn när han              
eller hon väljer att själv delta eller gå in i barns lek. Hur pedagogen väljer att gå in i barns lek styrs                      
utav den grundläggande uppfattningen pedagogen har kring barns lek. Vidare beskriver Lillemyr att i              
lekens värld är det barnen som är i centrum och för vuxna är det betydelsefullt att de inte glömmer                   
bort det. Det är därför viktigt poängterar Lillemyr, att det pedagogiska arbetet med lek medför att                
pedagogerna tar leken på allvar, och att de nyttjar de pedagogiska möjligheterna som finns i leken i                 
arbetet med fostran. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är viktigt för pedagoger att respektera               
leken och att inte störa den som leker i onödan. 

Att stödja utan att störa 

Driscol & Pianta (2010) poängterar att det är en fördel för barn-lärare förhållandet, när lärare väljer att                 
delta i barns lek. Gmitrova & Gmitrov (2003) skriver att lärares delaktighet i barns lek kan vara både                  
negativt och positivt. Det anses att ett överdrivet deltagande i barns lek kan vara störande för barns                 
intresse i verksamheten på förskolan och att det kan leda till stress som är onödig. Trawick-Smith,                
Swaminathan & Liu (2016) skriver att det inte handlar om mängden eller hur mycket tid som                
pedagogen väljer att delta i barns lek som resulterar i ett positivt resultat. När pedagoger anpassar sig                 
efter barnet och hur de väljer att vägleda barnet i leken, anses det som en god interaktion. En                  
förutsättning för att skapa en god interaktion, är att pedagogerna väljer att använda sig av strategier                
som stödjer barnet i leken utan att avbryta. För att kunna göra detta är det viktigt att pedagoger                  
kontinuerligt observerar och tolkar leken i förskolan. Tsai (2015) lyfter fram att det finns olika               
strategier som lärarna använder sig av sig av för att få tillgång till barns lek. Läraren påminner barnen                  
om vilka regler som gäller i olika situationer och när läraren blev inbjuden till lek intogs en roll                  
spontant. Bad ett barn om hjälp för att lösa ett problem var läraren tvungen att själv läsa av på vilken                    
nivå just detta barn var i behov av hjälpen och sedan erbjuda hjälp efter barnets förutsättningar. Om                 
en lärare ska delta eller inte i en situation grundar sig på flera olika faktorer, som läraren själv måste                   
överväga utifrån en rad olika faktorer. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är vi vuxna som är                 
förebilder för barnen. Barnen lär sig att hantera olika situationer utifrån att vi vuxna har väglett dem.                 
Barn gör som vi gör och därför är det viktigt att vi vuxna är närvarande och vägledande. Ansvaret                  
ligger hos oss vuxna, att vara uppmärksam på vilket/vilka barn som är i leken eller inte. Man kan föra                   
barnen in i en annan värld, genom att visa på lekens tolkningsmöjligheter. 
Lillemyr (2013) nämner några anledningar till att pedagoger deltar i barns lek, är att de har som mål                  
att få barn till att bli accepterade som medverkande i leken, och att hjälpa barn så att de lär sig                    
rolltekniker så att de kan få delta i olika lekar med de andra barnen. Vidare nämns att tillgodose barns                   
behov av att en pedagog ska delta i leken och att hjälpa till att styra leken. Till exempel i en situation                     
där ett specifikt barn tar över leken, så att de andra barnen blir påverkade på ett negativt sätt. Samt att                    
se till så att leken får en utveckling som är konstruktiv och att leken får utvecklande erfarenheter och                  
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upplevelser. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att en del barn inte förstår leksignaler, de har inte               
lärt sig lekspråkets koder. De har svårt att inte kunna relatera till verkligheten. Därför är det viktigt att                  
som vuxen vara en närvarande pedagog, som kan visa sitt intresse, uppmärksamhet och lek på               
barnets villkor. En pedagog ska vara tydlig med leksignaler och tydligt tala om för barnen vad som är                  
på riktigt eller inte. När en pedagog förklarar för barnen att de bryter mot lekreglerna så att leken blir                   
störd, skapar det möjligheter för pedagogerna att försöka lära barnen hur de ska leka, samt hur de ska                  
agera för att anses som en bra lekkompis. Tullgren (2003) menar att i leken stödjer och uppmuntrar                 
pedagogerna barnens lek, samt lockar barnen till att vilja delta och vara med på aktiviteter. Barnen                
räknas med att leka på ett aktivt sätt, som betraktas vara utvecklande. Genom att pedagoger               
uppmuntrar och stödjer barnen i sin lek, bidrar det till att bilda det aktiva och fria barnet. 
 
Lillemyr (2013) menar att pedagoger måste noggrant fundera över sitt eget deltagande och ha ett               
uttryckligt utformat mål för sitt arbete. Det är viktigt att när pedagoger arbetar med lek som metod att                  
de inte glömmer att för barnet är leken ett mål i sig, och att leken har ett egenvärde för barnet. När en                      
pedagog väljer att träda in i leken, är det barnens egen värld pedagogen går in i. Pramling Samuelsson                  
& Johansson (2009) ställer sig frågan om varför barn involvera förskollärare i sin lek och i lärandet i                  
förskolan. Barn involverar förskollärare för att de har ett behov av att bli bekräftade och de vill ha en                   
pedagog som hjälper dem i olika situationer. Barn vill ha stöd i sådant de anser är svårt men också att                    
de vill få beröm när de gör något rätt. Dessutom informerar barnen lärarna när någon bryter mot                 
regler, för att lärarna ska bli medvetna om att de vet hur reglerna på förskolan är utformade. Tullgren                  
(2003) skriver att målet är att styra barnen mot en önskad riktning, att därmed styra barnen mot                 
framtiden och framtida kompetenser. För att kunna nå det målet, behöver barnen styras bort från det                
som är oönskat. Lillemyr (2013) menar att det en pedagog bör ta hänsyn till, är hur han eller hon väljer                    
att gå in i barns lek på deras förutsättningar, utan att på något vis försöka dominera leken. Det är                   
viktigt att pedagoger är medvetna om att leken är barnens enskilda värld, och att pedagogerna visar                
sin respekt för det här. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och tolka pedagogers delaktighet i barns lek. Vi vill                
därigenom få förståelse för i vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som då                   
händer med leken. 
 
I studien har följande frågeställningar varit utgångspunkt: 

● I vilka situationer väljer pedagoger att träda in i barns lek? 
● Vad händer med leken när pedagoger träder in i den? 
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Metod 
I den här delen redogörs det för val av forskningsmetod samt urval. Metoden, urvalet och               
genomförandet, samt tillvägagångssättet vid tolkning och analys kommer beskrivas och motiveras.           
Den här delen avslutas med att de etiska övervägandena tas upp och till sista kommer               
metoddiskussionen. 

Datainsamlingsmetod 

Syftet med denna studie är att beskriva och tolka pedagogers delaktighet i barns lek på förskolan. Vi                 
ville få förståelse för i vilka situationer pedagoger valde att träda in i barns lek och vad som då hände                    
med leken. Vi har utfört en kvalitativ studie. Ahrne & Svensson (2011) beskriver att i en kvalitativ                 
studie, använder forskaren sig av olika metoder, för att komma närmare andra människors tankar,              
känslor, intentioner, händelser och upplevelser. Datan i denna studie samlades in via observationer. 

Observationer 

Stukát (2011) framhåller att en fördel med att använda observation som metod, är att forskaren får                
reda på hur verkligheten ser ut. Metoden observation används när forskaren vill veta hur informanten               
faktiskt agerar, och inte enbart deras uppfattningar om hur de tror att de agerar. Vidare menar Stukát                 
att forskaren använder sig själv som mätinstrument, via att iaktta, vara lyhörd och registrera              
intrycken. Det leder till att kunskap hämtas direkt ur sitt sammanhang. En annan fördel som Stukát                
tar upp med observation, är att det går att iaktta både verbala och icke-verbala handlanden. När                
forskaren använder sig av en observationsundersökning blir resultatet ofta konkret och lättförståeligt,            
vilket leder till ett pålitligt underlag för vidare tolkning och resonemang. 
 
Stukát (2011) tar upp nackdelarna med att använda observation som metod, bland annat att det tar                
mycket tid och att en uttänkt metodik behövs. De som blir observerade kan även uppföra sig                
annorlunda, detta just för att de är medvetna om att de blir observerade och därmed ett föremål för                  
studien. Stukát menar att det i vissa fall finns behov av att forskaren ger sig ut på fältet för att bekanta                     
sig med de observerade innan observationerna utförs. Detta för att personerna som ingår i studien ska                
bli mindre medvetna och störda av observerandet. Något som kan påverka observationernas kvalité             
är en observatörs hypoteser och förväntningar. 
 
Som förberedelse inför våra observationer har vi använt oss av tidigare erfarenheter av att              
observationer från utbildningen, samt tagit del av litteratur som behandlat området observation. Detta             
ligger till grund för hur vi samlade in vår data till denna studie. Vi använde oss av observationer och                   
antecknade med penna och papper. Vi inspirerades av ett verktyg som används på förskolor, det är en                 
observationsmall som vi utgått från och sen anpassat den efter vår studie (se bilaga 1). Anledningen                
till att vi valde att använda oss av den mallen, var för att det är ett verktyg som vi kan komma att                      
stöta på i vår kommande yrkesroll. Vi tyckte även att den lämpade sig bäst då vi tyckte att löpande                   
protokoll inte gav någon struktur. Stukát (2011) nämner att när forskaren ska gå in och utföra                
observationer, är det viktigt att gå in utan att störa. För att få observationerna mer strukturerade, kan                 
forskaren använda sig av exempelvis observationsscheman för att registrera sina observationer.           
Bryman (2011) tar upp olika tillvägagångssätt vid observation, exempelvis att observatören väntar på             
en specifik händelse, antecknar ner det som händer och vad som sker efteråt. Vi valde att göra                 
icke-deltagande observationer, enligt Bryman (2011) handlar det om när observatören observerar det            
som händer i miljön, men inte deltar själv. 
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Urval 

Urvalet för denna studie var ur ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Med det menas att vi var                
bekant med förskolecheferna och likaså några av förskolorna som vi fick samtycke till att kontakta. Vi                
valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval, för att processen förhoppningsvis skulle gå fortare              
då vi hade en begränsad tid för studien. Vi kontaktade två stycken förskolechefer, i två olika                
kommuner. Vi kontaktade sex stycken förskolor, men en förskola tackade nej till studien. Vi valde att                
då utföra studien på fem olika förskolor, tanken var då att kunna lägga mer fokus på dem. Tre av                   
dessa förskolor hade någon av oss redan en relation till. Anledningen till att vi valde att kontakta                 
dessa förskolor, var för att se om det var någon skillnad att få samtycke, från en bekant eller                  
icke-bekant förskola. Eftersom både Bryman (2011) och Lalander (2011) nämner att det kan vara svårt               
att få tillträde till fältet om det inte sedan tidigare finns en etablerad kontakt. Vi valde att använda oss                   
av förskolor som hade liknande verksamheter för att förhoppningsvis kunna se ett mer tydligt              
mönster i analysen. Svensson & Ahrne (2011) menar att det kan vara till fördel att använda sig av ett                   
flertal förskolor, och att välja förskolor som är ganska lika varandra, för att få en ökad säkerhet i                  
resultatet. I denna studie var barnens ålder mellan 2-5 år, det var sammanlagt 81 barn och 32                 
pedagoger som deltog. De pedagoger som deltog var de som befanns sig på plats när observationerna                
utfördes. 

Genomförande 

I studien användes det öppna observationer, det menas att informanterna delgavs information om             
studien (Lalander, 2015). Vi tog först kontakt med de förskolecheferna i de två olika kommunerna,               
genom att skicka ut ett missiv där studiens syfte, de etiska övervägandena och förfrågan om samtycke                
fanns presenterat (se bilaga 2). Vi fick därefter deras godkännande för att sedan kunna kontakta de                
fem förskolor där vi ville utföra vår studie. Liknande missiv som skickats till förskolecheferna,              
skickades då ut till de berörda förskolorna (se bilaga 3). Inom kort fick vi samtycke från förskolorna,                 
och kunde då börja ta kontakt med vårdnadshavarna. Vi fick hjälp från personalen på förskolorna               
med att dela ut missiven till vårdnadshavarna (se bilaga 4). Vi hade planerat att besöka alla förskolor                 
under en dag vardera, men efter överenskommelse med förskolorna så fick vi återkomma om vi               
kände att vi behövde mer material. Observationerna ägde rum både på förmiddagen, eftermiddagen,             
inomhus och utomhus. Vid observationerna på förskolorna, bestämde vi oss för att det enbart skulle               
vara en person som kom till varje förskola och observerade. Vi valde då att dela på de fem                  
förskolorna, eftersom det gav oss mer tid och att det inte skulle bli så mycket nya ansikten för barnen.                   
Detta för att inte öka möjligheten till att barnen känner sig otrygga, vilket då kanske kunde påverkat                 
resultatet. 
 
När vi observerade placerade vi oss relativt avskilt, men ändå i närheten av barnen, för att kunna se                  
och höra vad som hände. Vi valde att placera oss i den miljö där barnen befann sig. När                  
observationerna ägde rum befann sig pedagogerna i vissa fall i närheten av barnen, i andra fall hade                 
pedagogerna bara uppsyn emellanåt och detta var något som förekom på alla fem förskolorna. På               
förskolorna 1 och 4 ägde observationerna rum både inomhus och utomhus. På förskolorna 3 och 5                
observerades barn och pedagoger utomhus och på förskola 2 så utfördes observationerna inomhus. Vi              
observerade mellan 6-10 timmar på varje förskola.  
 
I vår observationsmall (se bilaga 1) hade vi fem stycken spalter, där vi började med att anteckna ned                  
vad barnen gjorde och vad barnen sa, sedan antecknade vi ned i vilken situation pedagogen valde att                 
träda in. Vi antecknade sedan ned vad pedagogen sa och gjorde, samt vad som hände med leken efter                  
att pedagogen valt att träda in. Slutligen hade vi en spalt, där vi antecknade ned våra egna                 
reflektioner. 
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Analysmetod 

Under vår vistelse på förskolorna så startade vår tolkning och analys redan under observationerna              
och inte bara efter. Datan kan även med hjälp av ett hermeneutistiskt perspektiv analyseras, genom               
både tolkning och förståelse av observationsanteckningarna, vilket Brinkkjær & Høyen (2013)           
förklarar. Løkken & Søbstad (1995) beskriver att när någon försöker förstå och uppfatta det som blivit                
nedskrivet, så handlar det om tolkning. Med det menas att vi behövde tolka vårt material först, för att                  
sedan kunna sortera det. När vi tolkat vårt material, gjorde vi det genom att titta på i vilka situationer                   
som pedagogen valde att träda in. När vi har analyserat vårt material har vi först valt att sortera det                   
och sedan reducera det. När vi sorterade och reducerade materialet så placerade vi materialet i olika                
passande kategorier som vi tyckte oss kunna urskilja med hjälp av färgkodning, och sållade bort det                
som vi inte fann relevant. Utifrån det kunde vi se ett mönster av det sorterade och reducerande                 
materialet. Vi fann ett mönster som visade tre övergripande kategorier där pedagoger valde att träda               
in. Efter det började vi granska de olika situationerna för se vad som hände med leken när                 
pedagogerna valde att träda in. Till sist valde vi att ställa materialet mot tidigare forskning. Rennstam                
& Wästerfors (2015) beskriver att när empiri ska sorteras, så försöker forskaren att skapa en               
överskådlighet och ordning över sin empiri. Om materialet blivit väl sorterad, hjälper det forskaren              
att få ordning för analysen. Vidare menar Rennstam & Wästerfors att empirin behöver reduceras, det               
menas med att forskaren måste beskära materialet sitt, utan att ta bort något som är väsentligt.                
Slutligen ska materialet ställas mot tidigare forskning. 

Etiskt ställningstagande 

Det är viktigt att forskare i sin studie tar hänsyn till de etiska principerna. Därför grundar sig vår                  
studie på de krav om etiska överväganden som Vetenskapsrådet (2002) ställer sig till. Dessa krav är                
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Vi tog först        
hänsyn till Informationskravet som handlar om att alla berörda ska delges information om studiens              
syfte och att det är frivilligt deltagande. Sedan tog vi hänsyn till Samtyckeskravet som betyder att alla                 
involverade har rätt att besluta om sin egen medverkan i studien, det menas med att dem får själv                  
bestämma om de vill delta eller inte delta. I vårt fall var det därför viktigt att först informera och få                    
samtycke från förskolecheferna (se bilaga 2), sedan från pedagogerna ute på förskolorna (se bilaga 3)               
och till sist från vårdnadshavarna (se bilaga 4). Det gjordes genom att vi skickade ut missiv, där all                  
information om studien framgick, de etiska principerna och möjlighet till samtycke. Det är viktigt att               
ha i åtanke, att även fast vårdnadshavarna har gett sitt godkännande till att låta barnen delta i studien,                  
så kan det finns möjlighet till att barnen själva inte vill delta och det är något som forskaren får ta                    
hänsyn till. Efter det tog vi hänsyn Konfidentialitetskravet som innebär att de som medverkar i               
studien ska ha skyddade personuppgifter, alltså att de i studien är helt anonyma. Till sist tog vi                 
hänsyn till Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som berör enskilda individer som samlats in,               
endast får användas för studiens ändamål. Därför kommer alla förskolor och personer i vår studie att                
utlovats anonymitet och ges ett fingerat namn. I missiven till vårdnadshavarna hade vi även skrivit               
om studiens syfte, de etiska övervägandena samt förfrågan om samtycke. Vi höll regelbunden kontakt              
med förskolorna för att kunna veta när det kommit in tillräckligt med missiv för att kunna utföra                 
observationerna. På några förskolor fick vi börja med observationerna även fast vi inte hade fått in alla                 
vårdnadshavares samtycke. Detta gjorde att vi bara observerade de barn som vi fått tillåtelse att               
observera. 

Metoddiskussion 

Vi valde att utföra observationer på fem förskolor, varav tre av dessa hade någon av oss en tidigare                  
relation till. De två andra förskolorna var helt okända för oss, och vi var okända för dem. Bryman                  
(2011) och Lalander (2011) skriver att om det inte sedan tidigare finns en etablerad kontakt så kan det                  
vara svårt att få tillträde till fältet. Vi tänker att det kan vara en anledning till varför vi fick in färre                     
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antal samtycken från de förskolor som vi inte var kända för. På dessa förskolor där det inte kommit in                   
så många samtycken, blev det svårare att observera då det blev färre barn som kunde ingå i studien.                  
Då handlar det om att barnen som får ingå i studien, faktiskt är där när vi befinner oss på plats för att                      
observera. Då alla vårdnadshavarna inte gett sitt samtycke och vi därmed inte kunde observera alla               
barn, så kan det ha varit en faktor som påverkat vårt resultat. Då vi under observationerna fick ta                  
hänsyn till lekarna och de barn som deltog, detta resulterade i att vi inte kunde observera alla                 
situationer som utspelade sig på förskolorna. 
 
Eftersom att vi har varit på fem förskolor så har det bidragit till att vi har fått in ett stort antal                     
observationer som vi kan se likheter mellan. Under varje kategori i resultatet har vi gjort utdrag från                 
observationerna för att styrka det vi tolkat. Detta resulterar i att studiens reliabilitet ökar. Något som                
kan ha påverkat validiteten i denna studie, är i fall pedagoger uppträtt annorlunda för att de har                 
kännedom om studiens syfte, då vi i de utskickade missiven beskrivit studiens syfte väldigt noggrant.               
Konsekvensen för resultatets tillförlitlighet kan påverkas eftersom materialet då riskeras att inte bli             
sanningsenligt. Stukát (2011) menar att de som ingår i studien kan uppföra sig annorlunda, eftersom               
att de är medvetna om att de blir observerade och är föremål för studien. 
 
Något vi upplevde som svårt, var att under observationerna vara helt icke-deltagande. Trots att vi satt                
lite på sidan av, och försökte att inte söka kontakt med barnen, så kunde vi inte styra över att några                    
barn i vissa fall valde att ta kontakt med oss. Bryman (2011) skriver att när en forskare använder sig av                    
icke-deltagande observationer, så studerar forskaren vad som händer i miljön utan att själv delta. Det               
ledde till att vi ställdes inför utmaningar kring vår forskarroll och vi fick överväga i vilka situationer                 
vi skulle kliva ur vår forskarroll. Dock upplevde vi inte att vår närvaro påverkade barnen i deras lek. 
 
Fördelarna med att använda sig av observation är just att vi har fått sett hur det ser ut i verkligheten,                    
om det inte är så att pedagogerna i studien har påverkats av kännedomen kring studiens syfte. Hade                 
vi valt att också använda oss av intervjuer hade vi kunnat kommit åt pedagogernas tankar till varför                 
de valt att träda in, och varför de agerade som dem gjorde. Nackdelen med observation som metod, är                  
att det är vi som utfört observationerna som måste tolka materialet, och det kan betyda att det vi har                   
tolkat inte behöver vara sanningsenligt.  
 
Vi upplevde att observationsmallen vi använde oss av för vårt ändamål fungerade bra, även fast vi                
kände att det var svårt att hinna få allt nedtecknat. Det är också något som Løkken & Søbstad (1995)                   
tar upp, att det är svårt att få allt nedskrivet. Vår mall var lättöverskådlig och den var strukturerad i                   
olika spalter, detta gjorde att det blev lättare för oss att analysera materialet. Efteråt fick vi sätta oss                  
och renskriva våra observationer från observationsmallen, för att utveckla anteckningarna, medan vi            
fortfarande hade det färskt i minnet. 
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Resultat 
I den här delen redovisas vårt resultat som framkommit från vår analys. Frågeställningarna i den här                
studien kommer att ligga till grund för de olika kategorierna som framkommit i analysen. De               
kategorier vi funnit som mest relevanta och som vi kommer att ta upp är: Att stödja leken, Vardagliga                  
rutiner, samt Upprätthålla regler. I varje kategori behandlas båda frågeställningarna då vi anser att de               
hänger ihop med varandra.  
 

● I vilka situationer väljer pedagoger att träda in i barns lek? 
● Vad händer med leken när pedagoger väljer att träda in? 

 
Vi kommer att göra utdrag från observationerna under varje kategori för att styrka det vi tolkat. På                 
grund av det stora antalet insamlat material, kommer endast ett reducerat urval att presenteras. Barn,               
pedagoger och förskolor som ingått i studien har getts fiktiva namn. 

Situationer där pedagoger valde att träda in för att stödja leken 
Här nedanför presenteras utvalda situationer som visar på när pedagoger väljer att träda in i leken för                 
att stödja barnen i deras lek. Vi kommer även att redogöra efter varje observation hur leken ter sig                  
efter att pedagogen trätt in. Vi har upptäckt att pedagoger väljer att träda in i leken för att stödja vid                    
konflikter, för att hjälpa, för att styra bort oönskat beteende och för att bjuda in barn till lek. 
 
I kommande situation får vi se när pedagogen väljer att träda in i leken för att stödja i en konflikt                    
mellan Adrian 4 år och Wille 5 år. Situationen utspelar sig på utegården när pojkarna sitter i                 
sandlådan och blir osams om hur de ska gräva: 
 

Adrian och Wille gräver tillsammans i sandlådan, de har grävt ett stort sandslott. Plötsligt blir               
de oense om hur de ska gräva. Adrian slår Wille. En pedagog har uppmärksammat hela               
händelsen och går dit. “Oj, vad är det som händer?” Wille försöker förklara att han har sagt                 
till Adrian att han inte ska gräva på ett visst ställe. Pedagogen förklarar för Adrian och Wille,                 
“När man är fler som gräver tillsammans måste man enas”. Pedagogen pratar om regler, “Det               
är viktigt att prata med sina vänner, slår man dem blir de ledsen och det är därför vi har                   
munnar att prata med”. Pedagogen frågar “Hur kan ni lösa det här?” Adrian säger “Ja, att bli                 
vänner”. Pedagogen svarar “Hur blir man det? Hur ska ni göra för att ni ska bli sams?”. Wille                  
säger “Vi måste komma överens”. Både Aron och Wille pratar med varandra och enas om hur                
de ska göra. Leken fortsätter och pedagogen går iväg för att hämta en spade. Pedagogen               
kommer tillbaka och sätter sig bredvid. Hen blir delaktig i leken för att stödja den. Pedagogen                
ger barnen uppmuntrande kommentarer under leken “Nu samarbetar ni jättebra” (Förskola           
1). 

 
Vi tolkar den här situationen som att Adrian blir upprörd, när Wille försöker bestämma vart Adrian                
får gräva. Adrian visar sin protest genom att slå Wille. Pedagogen träder in för att ge Adrian och Wille                   
verktyg för att kunna lösa konflikten utan att behöva slåss. Vi kan tydligt se att pedagogen vill                 
fortsätta att stödja leken, när hen hämtar en spade för att delta, för att inte fler konflikter ska uppstå.                   
Genom att pedagogen var närvarande, så fortsatte leken utan att avbrytas med fler konflikter. 
 
I följande situation få vi se när pedagogen träder in i leken först när Edward 4 år kommer och frågar                    
om hjälp. Observationen äger rum på förmiddagen när barnen får välja vad de vill leka innan det är                  
dags för samling. Edward dansar till musik men låtarna tar slut och musiken upphör: 
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Edward är inne i ett av lekrummen på förskolan, där finns det en stor röd matta i slutet av                   
rummet. Det spelas musik och Edward står på den röda mattan och dansar. Efter en stund                
slutar musiken att spela. Edward söker då upp en pedagog och ber om hjälp för att sätta                 
igång en ny cd-skiva med musik och säger “Musiken tog slut, kan du sätta igång en ny?”.                 
Pedagogen svarar då “Klart jag kan sätta igång en ny skiva”. Pedagogen går då och ställer sig                 
vid hyllan där cd-spelaren och alla cd-skivor finns, och börja söka efter en ny skiva, visar en                 
cd-skiva för Edward och frågar “Kanske den här blir bra?”. Edward nickar och pedagogen              
sätter då in cd-skivan i cd-spelaren. Musiken börjar spela och Edward går då och ställer sig på                 
igen på den röda mattan och utbrister “Ja!, det blev jättebra!”. Edward börjar då att dansa igen                 
och det kommer till fler barn som börjar dansa och sjunga (Förskola 2). 

 
I den här situationen väljer pedagogen att träda in då Edward tar kontakt med pedagogen för att få                  
hjälp med att sätta igång en ny cd-skiva. Pedagogen hjälper då Edward med att leta fram en ny                  
cd-skiva som de kan sätta igång. Vi tolkar det som att anledningen till varför Edwin ber om hjälp, är                   
för att både cd-spelaren och cd-skivorna står för högt upp för att Edwin själv ska kunna nå. Eftersom                  
att pedagogen hjälpte Edwin att sätta igång en ny skiva kunde han fortsätta att dansa till musik, och                  
det resulterade i att det kom in fler barn i rummet som började dansa och sjunga. 
 
I nästa situation får vi se när pedagogen väljer att träda in i leken för att styra bort ett oönskat                    
beteende. Aron 4 år och Moa 4 år sitter i byggrummet och bygger lego: 
 

Aron och Moa bygger lego tillsammans, de håller på att bygga var sitt torn. Plötsligt river                
Aron sitt torn, så det bara skramlar. Aron söker ögonkontakt med Moa. De tittar på varandra                
och skrattar. Moa river nu också sitt torn. De börjar skramla med alla legobitarna, så det låter                 
högt. En pedagog träder in och frågar “Oj, vad är det som händer? Var försiktiga så det inte                  
gör ont i öronen.” Pedagogen sätter sig på golvet och börjar bygga med legot. Samtidigt som                
hen frågar “Ska vi se hur stora torn vi kan bygga?” Aron och Moa börjar återigen att bygga.                  
Aron bygger ett eget torn, medan Moa bygger sitt torn tillsammans pedagogen. När tornen              
blivit rätt höga, så har Aron lutat sitt torn mot ett elementet som stöd, för att tornet inte ska                   
rasa. Moa och pedagogens torn rasar lite nu och då, eftersom tornet inte har något att stödja                 
sig mot. Aron säger “luta tornet mot elementet, för då rasar det inte.” Moa uppfattar inte vad                 
Aron berättar. Pedagogen frågar Moa “Hörde du vad Aron berättade? Det var ett jättebra tips               
på hur tornet inte ska rasa”. Men Moa hade inte uppfattat vad som sagts och pedagogen bad                 
Aron att ytterligare berätta om sitt tips. Moa flyttar nu sitt torn mot väggen. Efter en längre                 
stund, förbereder pedagogen barnen att det snart är samling och att hen ska gå och förbereda                
den. Aron och Moa fortsätter att bygga sina torn (Förskola 1). 

 
I denna sekvens visar det när pedagogen träder in i leken för att styra bort ett oönskat beteende. Då vi                    
tolkar det som att oväsen och skrammel är ett oönskade beteendet. Genom att pedagogen kliver in och                 
uppmuntrar barnen att bygga, så byts barnens fokus mot ett mer önskvärt beteende. Barnen blir               
fokuserad på att se hur höga torn de kan bygga och koncentration är stor att de inte störs av att                    
pedagogen går därifrån. I denna situation har pedagogen styrt barnen från det oönskade beteendet              
och hjälpt barnen att komma in i leken. Så att leken kunde fortsätta, även fast hen gick därifrån. 
 
I kommande situation träder pedagogen in för att bjuda in barn som inte leker, till lek. Pedagoger och                  
barn på förskolan har nyligen gått ut för att det är dags för utomhuslek. En pedagog upptäcker att två                   
barn, Signe 2 år och August 3 år, inte leker: 
 

Barnen har precis kommit ut. De flesta barnen har kommit igång med sin lek, men inte Signe                 
och August. En pedagog uppfattar att Signe och August inte leker, pedagoger går fram till               
dem båda och frågar “Ska vi gå bort och köra med traktorer och baka goda kakor.” Signe och                  
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August följer med bort till sandlådan. Bredvid sandlådan finns en stor låda full med leksaker,               
där tittar de på vad de vill ha och går sedan och sätter sig i sandlådan. Det körs traktorer och                    
bakas goda kakor. Pedagogen är delaktig i barnens lek och leken fortgår ända tills det är dags                 
att gå in (Förskola 4). 

 
Detta exemplet visar på när två barn inte har kommit in i leken och som uppmärksammas av en                  
pedagog. Pedagogen försöker då bjuda in Signe och August till lek genom att locka med att leka med                  
traktorer och baka kakor i sandlådan. I denna observation blir pedagogen delaktig i leken som skapats                
tillsammans med barnen. Då pedagogen valde att bjuda in Signe och Aron till lek, utvecklades det en                 
lek som höll i sig ända fram tills att det var dags att gå in. 

Vad hände med leken när pedagoger valde att träda in för att stödja leken? 

Det vi har sett utifrån vårt resultat är att när pedagoger väljer att träda in i barns lek för att stödja, så                      
avbryts inte leken. Oavsett om det var för att hjälpa, styra bort oönskat beteende, vid konflikt eller för                  
att bjuda in barn till lek. Som vi kan se bland annat i exemplet där pedagogen träder in för att styra                     
bort ett oönskat beteende (Förskola 1), så går pedagogen in leken för att delta. Vi tolkar det som att                   
pedagogen genom sitt deltagande styr bort det oönskade, och lockar barnen till en mer önskvärd lek. I                 
den situationen går pedagogen in i leken, på ett sätt som inte leder till att leken avbryts. 

Situationer då vardagliga rutiner styr verksamheten 
De utvalda delarna av observationerna nedan, visar på när pedagoger väljer att träna in i leken, för att                  
de vardagliga rutinerna styr och vad som då sker med leken. Vardagliga rutiner innefattar i denna                
kategori situationer som rör rutiner kring exempelvis måltider. 
 
I kommande situation är alla barn och pedagoger ute för att leka. Situationen utspelar sig på                
förmiddagen strax innan det är dags att gå in för att äta lunch. Noah 4 år, Jörgen 5 år och Tage 4 år är                        
utomhus och leker poliser medan de cyklar på varsin cykel: 
 

Tre barn är ute och cyklar på utegården. Noah, Jörgen och Tage bestämmer sig för att leka                 
poliser. Noah frågar Jörgen “Ska vi leka att du är polisen?”, Jörgen svara då “Okej!”. Noah,                
Jörgen och Tage cyklar iväg i full fart. De cyklar fram och tillbaka över utegården. Efter en                 
stunds cyklande, stannar pojkarna till och Tage säger “Jag vill också vara polis!”. Pojkarna              
cyklar iväg igen med full fart. Då ropar en pedagog “Nu ska vi snart städa, så alla vet!”,                  
sekunden efter ringer städ klockan. Pojkarna hoppar av cyklarna och drar sina cyklar tillbaka              
till förrådet (Förskola 5). 

 
I det här exemplet leker Noah, Jörgen och Tage poliser medan de cyklar omkring på utegården. Som                 
vi tolkat denna situation, försöker pedagogen att förvarna alla barn med att tala om för dem att det                  
snart är dags att städa. När klockan ringer förstår Noah, Jörgen och Tage att det är dags att börja                   
plocka undan sina saker, och deras lek blir då avbruten för att de ska gå in och äta lunch. Eftersom vi                     
inte var kvar på förskolan efter lunchen, vet vi inte om leken fortsatte efter lunchen eller inte. 
 
Följande observation utspelar sig innan det är dags att äta frukt, i ett nyinrett rum med djungeltema.                 
Två barn Hugo 2 år och Nova 2 år befinner sig i rummet, med en pedagog och senare kommer Kevin                    
3 år och Elsa 4 år in i rummet.  
 

Hugo och Nova har upptäckt dinosaurierna i det nyinredda rummet med djungeltema.            
“Titta” säger Nova för att uppmärksamma Hugo. Pedagogen säger “Har ni sett alla             
djungeldjur? Elefanter, det finns olika storlekar på dem”. “Pappa, mamma” säger Hugo.            
“Vilken är det som är pappa elefant?” frågar pedagogen. Hugo pekar på den stora elefanten.               
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Nova har hittat en apa som hon lägger i en blomma. “Hänger apan i trädet?” frågar                
pedagogen. “Ja” säger Nova. Efter en liten stund sätter pedagogen på en skiva med              
naturläten. Nova och Hugo uppmärksammar fågelljudet. De står och lyssnar en bra stund.             
Pedagogen frågar “Kanske vi hör några lejonryt?” Hugo och Nova blir alldeles uppspelta, de              
står stilla med en ivrig blick och väntar på att det ska komma lejonvrål. Pedagogen säger                
“Kan ni låta som lejon? Du Nova har ju lejon på din tröja”. Pedagogen låter som ett lejon,                  
Hugo och Nova tittar på varandra och skrattar. De börjar nu själva att låta som lejon. Kevin                 
och Elsa kommer in i rummet, då dem hör massa lejonvrål. Kevin och Elsa blir också tagen av                  
djungel temat. Elsa smyger sig till kojan, skyndar sig till pedagogen och berättar “En elefan är                
fast i nätet”. Pedagogen frågar “Ska du rädda han?” Elsa går in i kojan och skyndar sig ut med                   
elefanten under armen. “Vilken tur att du räddade elefanten” säger pedagogen. En annan             
pedagog kommer in med ett fruktfat och lämnar över den till pedagogen som varit i               
djungelrummet hela tiden. Pedagogen frågar barnen “Ska vi sätta oss i djungeln och äta lite               
frukt? Eller kanske det är kött vi ska äta, vi kanske är djungeldjur”. Medan de äter frukt så                  
samtalar de om vilka djungeldjur de är och vad djuren kanske äter. När de har ätit frukten                 
klart, så fortsätter barnen att leka i djungelrummet, men nu ska de på safari för att se om de                   
ser några djungeldjur (Förskola 4). 

 
I denna sekvens är barnen så fascinerade av djungel temat och i leken spinner pedagogen vidare på                 
detta. Trots att det var dags för frukt, så avbröts inte leken. Eftersom pedagogen valde att fortsätta                 
leken medans de åt frukt. Efter frukten kunde barnen återgå till sin lek lättare, då den aldrig blev                  
avbruten. 

Följande observation utspelar sig på morgonen. Fram till och med samling delar pedagogerna in              
barnen på båda avdelningarna i en småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning på förskolan. När             
Saga 3 år anländer till förskolan, går hon och hänger upp sina kläder på sin krok. Saga går in på                    
småbarnsavdelningen och börjar leka: 
 

Saga går omkring och drar en dockvagn. I vagnen har hon bäddat ned en katt som ligger och                  
sover. Efter ett tag upptäcker en pedagog att Saga inte har gått över till storbarnsavdelningen,               
utan har börjat leka på småbarnsavdelningen. “Nej men Saga, inte ska du vara här?” säger               
pedagogen. Saga som håller på med katten, tittar upp på pedagogen. “Du är ju på stora sidan.                 
Men du får ta med sig sakerna om du vill?” säger pedagogen. Därefter följer pedagogen med                
Saga över på storbarnsavdelningen, med sig har Saga tagit både dockvagnen och katten             
(Förskola 2). 

 
I denna situation har Saga börjat leka på fel avdelning på förskolan på morgonen. Efter ett tag                 
upptäcker en pedagog detta, och erbjuder Saga att fortsätta sin lek på storbarnsavdelningen.             
Pedagogen ger Saga möjlighet att ta med sig leksakerna till den andra sidan, på så vis uppmuntrar                 
pedagogen till att leken kan fortsätta. Vi har tolkat denna situation som så att Saga gavs möjlighet till                  
att fortsätta sin lek. Trots att vi inte följde med, för att se om leken fortsatte. Så kan vi iallafall veta att                      
pedagogen skapat en möjlighet för det. 
 
Nästkommande situation äger rum utomhus, strax innan det är dags att äta mellanmål. John 4 år och                 
Hjalmar 5 år har upptäckt myrorna och kan knappt bärga sig för att berätta för deras fröken om vad                   
de har hittat: 
 

John och Hjalmar sitter i en slänt. De har precis upptäckt att det finns massor av myror på den                   
platsen. Hjalmar ropar till en pedagog som befinner sig en bit bort, “Fröken, fröken, vi har                
hittat en död myra!”. Pedagogen kommer gåendes mot John och Hjalmars håll. När             
pedagogen kommit fram säger John, “Åh nej, vad gör han?” och pekar på en av myrorna på                 
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marken. “Nej men, vad gör han?” säger pedagogen. John tror att myran har dödat en annan                
myra. “Myran kan inte döda en annan myra” säger pedagogen. Pedagogen, John och Hjalmar              
sitter en stund och tittar på alla myror. Då frågar pedagogen “Vet ni vart myror bor?”, “Nej,                 
vart då?” svarar John och Hjalmar. “I en myrstack, som är under marken” svara pedagogen.               
Tillsammans fortsätter de att undersöka myrorna, när Hjalmar plötsligt börjar gräva i jorden             
intill. Pedagogen uppmärksammar vad Hjalmar gör, och säger “Kommer du ihåg vad vi sagt              
om att gräva i jorden?”. Hjalmar tittar upp på pedagogen, och nickar. “Vill ni gräva, får ni                 
göra det i sandlådan” säger pedagogen. Hjalmar slutar gräva i jorden, och tillsammans med              
John fortsätter de att inspektera myrorna. Pedagogen sitter fortfarande tillsammans med           
pojkarna och tittar på myrorna, när hen säger “Men nu är det snart dags för mellis, kanske vi                  
kan fortsätta utforska myrorna efter det?”. Sedan kliver pedagogen upp och går iväg, strax              
efter det går John och Hjalmar också (Förskola 3). 

 
I den här situationen tar pedagogen vara på barnens intresse, hen gör det genom att tillsammans med                 
barnen utforska myrorna. När det närmar sig mellanmål, tolkar vi det som att pedagogen skapar en                
möjlighet för John och Hjalmar, att få fortsätta sitt utforskande efter mellanmålet. Även fast vi inte vet                 
att utforskandet fortsatte efter mellanmål, så gav pedagogen iallafall en chans till att vidare utforska               
myrorna efter mellanmålet. 

Vad hände med leken när pedagoger valde att träda in på grund av de vardagliga rutinerna? 

Det vi kan se i vårt resultat är att när pedagoger väljer att träda in i barns lek, på grund av de                      
vardagliga rutinerna, så avbryts leken titt som tätt. Vissa situationer gör det svårare för pedagoger att                
bevara leken, då det finns rutiner som måste efterföljas (Förskola 5). Men det finns även situationer                
där pedagogerna har i åtanke att försöka bevara leken och att uppmuntra barnen med att fortsätta                
efteråt (Förskola 2, 3, 4). 

Situationer när pedagoger träder in i leken för att upprätthålla regler 
De utvalda delar av observationerna nedan, visar på när pedagoger väljer att träd in i leken, för att                  
upprätthålla de förutbestämda regler som finns på förskolan. Upprätthålla regler innefattar i denna             
kategori situationer som rör både barns säkerhet,  men också allmänna regler. 
 
Kommande observation äger rum på eftermiddagen utomhus, barnen på förskolan har för en stund              
sedan fikat mellanmål. Olle 4 år, John 4 år och Hjalmar 5 år befinner sig i sandlådan och leker: 
 

Olle, John och Hjalmar är i sandlådan och leker. Olle och John håller på att gräva i sanden                  
medan Hjalmar står bredvid med en skottkärra. Pojkarna håller på att gräva en djup grop, de                
lastar sanden i Hjalmars skottkärra. “Vi ska gräva en djup grop!” säger John. “Men oj då, då                 
får ni gräva länge” svarar pedagogen. I gropen som pojkarna gräver, har Olle gått och lagt sig.                 
Då kommer Hjalmar och slänger sig rakt på Olle. “Nej men, inte kan du kasta dig rakt på                  
honom, det gör ju ont!” säger pedagogen. Olle och Hjalmar reser sig upp, Olle fortsätter att                
gräva tillsammans med John och Hjalmar skjutsar iväg sanden med skottkärran (Förskola 3). 

 
I denna observation håller pojkarna på att gräva i sandlådan. Efter ett tag kommer Hjalmar och kastar                 
sig på Olle som har lagt sig i sandgropen. Som vi har tolkat det, blir inte Olle ledsen eller upprörd när                     
Hjalmar slänger sig på honom, men vi vet fortfarande inte om han tyckte det var roligt. Vi tolkar det                   
även som att pedagogen anser att det inte är ett okej beteende, då pedagogen talar om för Hjalmar att                   
han inte får göra så, och att det kan göra ont. Vi tänker att pedagogen går in för att stötta upp Olle, då                       
Olle kanske inte vågar säga ifrån själv, och för att visa på hur de inte får behandla sina kamrater. I vår                     
tolkning av situationen tänker vi att det kan ha varit en fördel när pedagogen valde att träda in                  
situation så pass tidigt, att det gick att undvika en möjlig konflikt. 
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Följande situation utspelar sig på förmiddagen, innan samling. Joel 5 år, Stina 4 år och Viktoria 5 år är                   
inne i ett av lekrummen på förskolan och åker rutschkana: 
 

Joel, Stina och Viktoria har samlats vid rutschkanan. De står i kö och väntar på att det ska bli                   
sin tur att få åka. En pedagog befinner sig inne i rummet och flyttar på saker som barnen kan                   
göra sig illa på medan de åker. Pedagogen upptäcker att Joel ligger tvärs över rutschkanan               
och att Stina har gjort sig beredd på att börja åka. “ Joel, nu får du akta på dig från                    
rutschkanan, så att Stina kan åka ner” säger pedagogen. Joel aktar sig från rutschkanan så att                
Stina kan få börja åka. Strax efter det lämnar pedagogen rummet och går iväg. Viktoria               
lämnar kön och att går och hämtar en tunnel och lägger den ovanpå rutschkanan. Joel, Stina                
och Viktoria står nu i kö för att få åka på rutschkanan som nu har en tunnel. Pedagogen                  
kommer tillbaka in i rummet, och får syn på tunneln som ligger på rutschkanan. “Nej inte får                 
ni åka sådär!” säger pedagogen. Pedagogen går fram och tar bort tunneln. Då väljer Joel, Stina                
och Viktoria att gå därifrån och söker sig till en ny lek (Förskola 2). 

 
I den här situationen håller Joe, Stina och Viktoria på att åka rutschkana, de står i kö och turas om att                     
åka. Joel bestämmer sig för att lägga sig på rutschkanan, och det uppmärksammas av en pedagog. Joel                 
får en tillsägelse av pedagogen, att han ska flytta på sig för att det är Stinas tur att åka. Som vi tolkar                      
det, väljer pedagogen att säga till Joel för att inget barn ska göra sig illa, då de eventuellt kan krocka                    
om Stina skulle börja åka. En stund senare väljer pedagogen att lämna rummet, och leken fortsätter.                
När pedagogen senare kommer tillbaka, upptäcker hen att det ligger en tunnel på rutschkanan.              
Pedagogen talar om för barnen att de inte får åka rutschkana samtidigt som de har en tunnel på den.                   
När pedagogen tagit bort tunneln, avbryts leken. Som vi har tolkat det, så bryter barnen mot reglerna                 
och att den regeln finns för att det annars kan finnas risk för att någon gör sig illa. 
 
Kommande observation utspelar sig utomhus på förmiddagen. Barnen har precis kommit igång med             
att leka, Moa 4 år står i närheten av boden med alla leksaker och funderar på vad hon ska ha med sig                      
när hon ska campa: 
 

Moa har bestämt sig för att leka camping. Hon står och funderar en stund. Sedan skyndar hon                 
sig till dit alla leksaker finns. Moa tittar sig omkring och upptäcker dom rosa plast stolarna.                
Moa tar fem stycken och skyndar sig bort dit hon ska campa. Moa möts av en pedagog på                  
vägen, “Stopp, vad ska du göra med alla stolarna?” Moa tittar upp på pedagogen och ler, “Jag                 
ska ut och campa”. Pedagogen svarar “Inte behöver du ha fem stolar, man behöver bara en                
stol, då man bara kan sitta på en i taget”. Moa tittar på stolarna hon håller i, hon funderar en                    
stund, går tillbaka dit alla leksaker fanns. Moa lämnar tillbaka fyra stolar, ut kommer hon och                
skyndar sig iväg med den ena stolen för att campa (Förskola 1). 

 
Vi tolkar att i denna sekvens träder pedagogen in i leken för att Moa inte ska ta ut för mycket leksaker                     
ut på gården. Vi tänker det som att pedagogen inte sätter sig in i Moas perspektiv, utan enbart tar                   
hänsyn till regeln som handlar om att inte ta ut för mycket leksaker. Moa nöjer sig ändå med sin stol,                    
och leken fortsätter ändå. 
 
I följande observation har de precis haft samling. Barn och pedagoger har nu gått ut för att barnen ska                   
få leka utomhus. Noah 4 år och Jörgen 5 år har precis hittat en ledig cykel: 
 

Noah och Jörgen leker utomhus. Noah bestämmer sig för att sätta sig på cykeln som de precis                 
har hittat, och börja cykla. Jörgen springer ikapp Noah och börjar putta på honom så att han                 
ska få mer fart. En pedagog längre bort uppmärksammar det och ropar till en annan pedagog                
som står i närheten av barnen. “Säger du åt Jörgen att han inte får gå bakom cykeln och putta                   

19 



 
 

på?” ropar pedagogen, “Aa, okej!” svarar den andra pedagogen. Pedagogen som står i             
närheten av Noah och Jörgen säger till Jörgen “Du får inte springa bakom cykeln, då kan du                 
ju ramla och göra dig illa!”. Jörgen slutar att putta på Noah och lämnar sedan platsen                
(Förskola 5). 

 
I det här exemplet har Noah och Jörgen precis hittat en ledig cykel, som de bestämmer att de ska ta.                    
En pedagog längre bort upptäcker efter en stund att Jörgen springer bakom Noah som cyklar, för att                 
ge mer fart. Pedagogen ropar då till en annan pedagog som står i närheten av pojkarna, att tala om för                    
Jörgen att han inte får springa bakom cykeln. Vi tolkar denna situation som att pedagogerna använder                
sig av denna regel, för att inget barn ska göra sig illa. Observationen visar att Jörgen väljer att lämna                   
leken, vi antar att han gör det, för att det inte blir som han har tänkt. 

Vad hände med leken när pedagoger valde att träda in för att upprätthålla regler? 

I vårt resultat kan vi se att när pedagoger väljer att träda in i barns lek, för att upprätthålla regler, så                     
avbryts leken många gånger. Även här kan vi se att det finns situationer som gör det svårare för                  
pedagoger att bevara leken. Vi tolkar det som att det vanligtvis handlar om situationer som rör barns                 
säkerhet, och där pedagoger måste ingripa. I situationer där det inte handlar om barns säkerhet utan                
bara om regler, så upplever vi att det är lättare för pedagoger att bevara leken. 

Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis kan vi se, utifrån vårt resultat, att pedagoger väljer att träda in i leken i olika                 
situationer på förskolan. Det som kommer fram är att pedagoger går in för att stödja, vid rutiner och                  
på grund av att upprätthålla regler. När pedagoger går in för att stödja leken, gör de det för att för att                     
hjälpa, styra bort oönskat beteende, bjuda in barn till lek och för att ge stöd vid konflikter. Det som                   
hände med leken, i vårt resultat, när en pedagog valde att träda in i leken, var att leken fortsatte. När                    
leken avbryts, handlar det om i situationer där pedagoger träder in på grund av rutiner och för att                  
upprätthålla regler. Men som de visas i resultatet så finns det situationer där leken också fortsätter,                
trots att pedagogen valt att träda in i leken med hänsyn till just rutiner och för att upprätthålla regler. 
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Diskussion 
Vårt syfte med studien har varit att beskriva och tolka pedagogers delaktighet i barns lek. Detta har vi                  
gjort genom att studera i vilka situationer pedagoger valde att träda in och vad som då hände med                  
leken. I resultatdiskussionen har vi från vårt resultat plockat ut det vi anser som mest centralt och                 
intressant att diskutera mot tidigare forskning, i förhållande till vårt syfte. 

Resultatdiskussion 
På förskolor är det vanligt att det finns tid planerat för barns lek. I barns lek är det vanligt att                    
pedagoger, på grund av olika anledningar, väljer att träda in i leken. Tsai (2015) tar upp att pedagoger                  
ofta väljer att träda in i leken för att påminna barnen om regler, för att hjälpa till att lösa ett problem                     
och för att en pedagog blir inbjuden av ett barn att delta. Det vi kan se i vårt resultat är att pedagoger                      
väljer att träda in i barns lek, då det handlar om att stödja, upprätthålla regler eller rutiner.  

Situationer där pedagoger valde att träda in för att stödja leken 
Vi kan även se att i de situationer som pedagoger går in för att stödja leken, så avbröts inte leken. Vi                     
har tolkat det som att det kan finnas en medvetenhet om att kunna bevara barns lek. Vi tror att                   
pedagogers förhållningssätt och medvetenhet kring leken kan ha betydelse i verksamheten. Detta är             
även något som Lillemyr (2013) lyfter fram, att den pedagogiska grundsynen har stor betydelse.              
Eftersom den styr hur och när pedagoger väljer att träda in. 
 
I situationen där en pedagog valde att träda in i leken för att styra bort ett oönskat beteende, avbröts                   
inte leken. Vi tolkar det som att det kan ha funnits en medvetenhet om att inte störa leken, utan att                    
bara leda bort ett oönskat beteende. Det är något som Tullgren (2003) menar är viktigt, eftersom det                 
leder barnen mot framtida kompetenser. I vårt resultat har vi sett att när en pedagog träder in i leken,                   
lär pedagogen hur barnen ska kommunicera med varandra, och hur de ska behandla varandra. När               
pedagogen upptäcker ett barn som gör något som inte anses vara okej, kan hen samtala med barnet                 
och vägleda barnet mot rätt riktning. Tullgren (2003) poängterar att i leken får barn större förståelse                
för andras känslor, de lär sig hur de ska behandla varandra och kommunicera med varandra. 

Situationer då vardagliga rutiner styr verksamheten 
I situationer som pedagogerna valde att träda in i barns lek för att de vardagliga rutinerna styrde,                 
exempelvis kring måltiderna, så har vi i vårt resultat sett att det framgår att det är vanligt att leken                   
avbryts. Resultatet visar att pedagoger i några situationer är noggranna med att uppmuntra barnen              
till att fortsätta sin lek, efter till exempel måltiden. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att när barn får                 
leka klart, utan att bli störda i leken, resulterar det i att barnen blir tillfredsställda och tillmötesgående.                 
Däremot vet vi inte om barnen fortsätter sin lek efter måltiderna, trots att pedagogerna uppmuntrat               
till det. 

Situationer när pedagoger träder in i leken för att upprätthålla regler 
I situationer där pedagogen valde att träda in i leken för att upprätthålla regler, så såg vi i vårt resultat                    
att pedagoger gjorde det på grund av de förutbestämda reglerna, men också för att det i vissa fall                  
berör barns säkerhet. Som exempelvis i observationen där några barn åker rutschkana. I den              
situationen träder pedagogen in dels för att de har en regel på förskolan, om att barnen måste akta på                   
sig från rutschkanan när det finns fler barn som vill åka, samt att de inte får använda en tunnel medan                    
de åker. Men även för att det finns risk för att något barn kan göra sig illa i den leken. Knutsdotter                     
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Olofsson (2013) lyfter fram att när en pedagog finns närvarande i leken, kan pedagogen tala om för                 
barnen när någon bryter mot lekreglerna. Om något barn bryter mot lekreglerna, finns det risk för att                 
leken blir störd. Vidare i vårt resultat har vi sett att när en pedagog är närvarande, finns det möjlighet                   
för pedagogen att lära barnen hur de ska agera och leka för att vara en bra lekkamrat. I leken ger                    
pedagogerna barn nödvändiga verktyg som de kan använda vid konflikter. Vi har sett att flera av                
situationerna där pedagogen trädde in vid att upprätthålla regler, så avbryts leken lika många gånger               
som den inte gjorde det. Trots att leken avbryts så ökar det barns förståelse för konflikter och ger                  
möjlighet till att utveckla sociala kompetenser, det är även något som Lillemyr (2013) poängterar. 
 
Johnson, Christie & Wardle (2005) menar att lika många gånger som pedagoger påverkar barns lek               
negativt, så påverkar de leken lika mycket positivt. Detta har vi sett i vårt resultat, att de gånger som                   
leken påverkas positivt, är de gånger pedagoger går in för att stödja barns lek. De gånger som leken                  
påverkas negativt är i samband med rutiner eller regler som ska upprätthållas. Att leken avbryts beror                
då inte på pedagogers lekkompetens, utan det vi har sett är på grund av rutiner eller regler.  

Avslutande reflektion 
Genom att vi har utfört vår studie på fem förskolor, har det gett oss en bredare uppfattning om, för i                    
vilka situationer pedagoger valde att träda in i barns lek och vad som då hände med leken. Det                  
framkom i studien att i de situationer som pedagoger valde att träda in i barns lek, var för att stödja,                    
på grund av de vardagliga rutinerna och för att upprätthålla regler. Vi tror att den pedagogiska                
grundsynen har stor betydelse för hur pedagoger väljer att träda in i barns lek. Vi kan se att                  
pedagoger valde att träda in i barns lek för att stödja, det kunde visa sig genom att pedagogerna valde                   
att styra bort ett oönskat beteende, för att hjälpa barn, bjuda in till lek eller för att stödja vid konflikter.                    
Det som hände med leken, när pedagoger gick in med syftet att stödja, var att leken inte avbröts. Vi                   
tror att pedagogerna kanske hade en tanke och en medvetenhet när de trädde in i leken. Ett exempel                  
är när pedagogen valde att träda in i barns lek för att styra bort ett oönskat beteende. Istället för att gå                     
in och avbryta leken, gick pedagogen in och deltog i leken, och i leken styrde bort det oönskade. Vi                   
kunde även se att när pedagoger valde att träda in i barns lek för de vardagliga rutinerna eller för att                    
upprätthålla regler. Det resulterade i att leken i många fall avbröts, men vi tror att det kan finnas                  
tillfällen där pedagogerna medvetet försökte att bevara leken. På så vis skapas det förutsättningar för               
att barn inte ska bli avbruten i deras lek. Pedagogernas handlingar och sätt att träda in i barns lek                   
betyder något för det som sker i leken, vi tänker att det kanske finns en medvetenhet vissa gånger när                   
pedagogerna väljer att träda in i barns lek. Effekten av pedagogernas deltagande på barns lek kan                
variera och vi tror att det kan ha med medvetenheten att göra. Eftersom ju större kunskap en pedagog                  
besitter om lek, desto lättare tror vi att det är att bevara leken. Kanske är det så att i de situationerna                     
som pedagogerna bevarade barnens lek, så kanske de hade en medvetenhet om hur de skulle stödja                
utan att störa. Lillemyr (1990) skriver om att det är viktigt att pedagoger besitter kunskaper om lek. Vi                  
tror att det kan ha en stor betydelse för pedagogernas medvetenhet.  

Förslag på vidare forskning 
När vi arbetade med vår analys av materialet, gav det oss nya tankar och idéer om vidare forskning.                  
Studien vi har utfört har haft fokus på, i vilka situationer pedagoger valde att träda in i barns lek och                    
vad som då hände med leken. Vi skulle därför tycka att det vore intressant att via intervjuer, få                  
möjlighet till att undersöka pedagogers tankar, kring varför de väljer att träda in i barns lek. Vi skulle                  
även tycka att det var intressant att få reda på vilken pedagogisk grundsyn pedagogerna har. Då vi i                  
denna studie har sett att det kan ha betydelse för hur pedagoger väljer att träda in i barns lek. Det                    
skulle även vara intressant att undersöka barns tankar och upplevelser av hur de ser på vuxnas                
deltagande i leken. 
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Bilaga 2 
  

Missiv till förskolechefer 
 
Hej! 
Vårt namn är Rebecka Gustafsson och Marie-Elén Berglund. Vi är två förskollärarstudenter som             
studerar sista terminen vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 
 
Anledningen till att vi kontaktar dig är för att vi håller på att skriva ett examensarbete om pedagogers                  
delaktighet i barns lek. Som en del av vårt examensarbete ska vi genomföra observationer i tre olika                 
verksamheter. Observationerna kommer att genomföras med papper och penna, det vill säga att vi              
inte kommer att använda oss av ljudinspelning, videoinspelning eller fotografering. 
 
Vårt fokus är att titta på i vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som då                     
händer med leken. Detta innebär att fokuset inte kommer att vara riktat på det enskilda barnets eller                 
pedagogens prestationer. Vi skulle därför vilja besöka tre olika förskolor där du är förskolechef, för att                
utföra våra observationer. Vi ser det som en självklarhet att du är informerad om detta och att du kan                   
lämna ditt samtycke. 
 
Givetvis kommer både barn och pedagoger, samt förskolorna i undersökningen att avidentifieras i             
undersökningen. Samtycke från pedagoger och vårdnadshavare kommer att inhämtas. Därför skulle           
vi vilja be dig om hjälp att ge ett förslag på förskolor du finner lämplig att kontakta. Därefter                  
kontaktar vi själv personalen på förskolorna och presenterar vårt examensarbete, för att se om de               
finns intresse att delta. Då vi av forskningsetiska skäl vill att deltagandet i studien ska vara frivilligt. 
 
Någon av oss kommer att kontakta dig via telefon under vecka 13 för att få ditt samtycke bekräftat.                  
Om du har några frågor, funderingar eller synpunkter får du gärna kontakta någon av oss.               
Kontaktinformation finns nedanför. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, Rebecka Gustafsson och Marie-Elén Berglund. 
 
Rebecka Gustafsson 
Mobilnummer: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 
 
Marie-Elén Berglund 
Mobilnummer: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 
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Bilaga 3 
  

Missiv till förskollärare 
Hej! 
Vårt namn är Rebecka Gustafsson och Marie-Elén Berglund. Vi är två förskollärarstudenter som             
studerar sista terminen vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 
 
Anledningen till att vi kontaktar er är för att vi håller på att skriva ett examensarbete om pedagogers                  
delaktighet i barns lek. Som en del av vårt examensarbete ska vi genomföra observationer.              
Observationerna kommer att genomföras med papper och penna, det vill säga att vi inte kommer att                
använda oss av ljudinspelning, videoinspelning eller fotografering. Vid observationerna är det en av             
oss som kommer att utföra dem på er förskola. 
 
Vårt fokus är att titta på i vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som då                     
händer med leken. Detta innebär att fokuset inte kommer att vara riktat på det enskilda barnets eller                 
pedagogens prestationer. 
 
Vi har nyligen varit i kontakt med er förskolechef och fått godkännande till att kontakta er och fråga                  
om de finns intresse av att delta i vår studie. Av forskningsetiska skäl vill vi att deltagandet i studien                   
ska vara frivilligt, ni väljer alltså själv om ni vill delta eller inte. 
 
Givetvis kommer både barn och pedagoger, samt förskolan i undersökningen att avidentifieras i             
undersökningen. Samtycke från vårdnadshavare kommer att inhämtas. Därför skulle vi vilja be er om              
hjälp att skicka ut ett missiv till vårdnadshavarna som vi bifogat. 
 
Någon av oss kommer att kontakta er via telefon under vecka 14 för att få ert samtycke bekräftat. Om                   
ni har några frågor, funderingar eller synpunkter får ni gärna kontakta någon av oss.              
Kontaktinformation finns nedanför. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, Rebecka Gustafsson och Marie-Elén Berglund. 
 
Rebecka Gustafsson 
Mobilnummer: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 
 
Marie-Elén Berglund 
Mobilnummer: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 
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Bilaga 4 
  

Missiv till vårdnadshavare 
 
Kontaktinformation 
Rebecka Gustafsson 
Mobilnummer: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 
 
Marie-Elén Berglund 
Mobilnummer: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 
 
Hej! 
Vårt namn är Rebecka Gustafsson och Marie-Elén Berglund. Vi är två förskollärarstudenter som             
studerar sista terminen vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 
 
Anledningen till att vi kontaktar er är för att vi håller på att skriva ett examensarbete om pedagogers                  
delaktighet i barns lek. Som en del av vårt examensarbete ska vi genomföra observationer.              
Observationerna kommer att genomföras med papper och penna, det vill säga att vi inte kommer att                
använda oss av ljudinspelning, videoinspelning eller fotografering. Vid observationerna är det en av             
oss som kommer att utföra dem på er förskola. 
 
Vårt fokus är att titta på i vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som då                     
händer med leken. Detta innebär att fokuset inte kommer att vara riktat på det enskilda barnets eller                 
pedagogens prestationer. Fokuset kommer alltså att vara riktat mot leken, och inte mot era barn som                
individer. 
 
Vi har fått samtycke från både förskolechef och pedagoger på förskolan för denna undersökning.              
Anledningen till att ni får detta brev är av forskningsetiska skäl, då vi behöver få ert samtycke för att                   
era barn ska få delta i studien, då era barn inte är över 15 år. Vidare av forskningsetiska skäl vill vi att                      
deltagandet i studien ska vara frivilligt, ni väljer alltså själv om ni vill att era barn ska delta eller inte. 
 
Givetvis kommer både barn och pedagoger, samt förskolan i undersökningen att avidentifieras i             
undersökningen. Det menas med att de kommer få fiktiva namn för att inte röja någons identitet. 
 
Det är därför viktigt för oss att få ett skriftligt samtycke från er, för att era barn ska få delta i vår                      
undersökning. Fokuset kommer alltså i denna undersökning att vara riktat på leken, och inte era barn                
som individer. Därför skulle vi uppskatta om ni ville fylla i denna blankett och ger den till någon av                   
pedagogerna på er förskola så fort som möjligt. 
 
Har ni några funderingar eller frågor om undersökningen, får ni gärna kontakta oss. Se i början av                 
blanketten. 
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Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, Rebecka Gustafsson & Marie-Elén Berglund. 
 
 
Elevens namn……………………………………………………………………….. 
 
 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i undersökningen                          
 
 

Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i undersökningen                   
 
 
Vårdnadshavarens underskrift 
 
……………………………………………………………………………………….. 
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