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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var undersöka vilka arbetsmetoder och redskap förskollärare 

använder för att stötta barn genom lek i förskolans verksamhet. Vi redogör för tidigare 

forskning om hur lek används i olika situationer för att stötta barn, men även hur barn 

och vuxna kan ha olika synsätt på vad lek innebär och dess syfte. Vårt metodval för att 

undersöka detta var att använda oss av kvalitativa intervjuer som var onlinebaserade. I 

intervjuerna deltog tio förskollärare. Anledningen till att vi undersökte lek som 

arbetsmetod till examensarbetet var att vi upplevde att det fanns en osäkerhet och ett 

behov från förskollärare om hur lek kan användas och i vilka situationer. Resultatet 

visar att förskollärare tillämpar olika arbetsmetoder och redskap i sitt arbete för att stötta 

barn genom lek i flertalet situationer. Vi sammanställde respondenternas exempel och 

erfarenheter och dessa kan användas av förskollärare som upplever ett behov av att få 

inspiration om hur lek kan användas.  Vi har även sammanställt och jämfört tidigare 

litteratur med studiens resultat för att se hur leken framställs och hur den har använts för 

att stötta barn i olika situationer. Utifrån ett vuxet perspektiv diskuterar vi även hur barn 

använder leken och jämför detta med tidigare forskning för att ge läsaren en förståelse 

till tolkande reproduktion.   

 

 

Nyckelord: Barns fobier, Barns rädslor, Drama, Fantasilek, Förskollärarens deltagande, 

Lek, Lekens betydelse, Lärplattan, Teknik, Tolkande reproduktion 
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1 Inledning 
 

 
Leken är något som finns naturligt hos barnen i förskolans verksamhet (Øksnes, 2011). 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är leken en viktig del för barnens 

utveckling och lärande. Genom leken och det lustfyllda lärandet stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmågan att tänka symboliskt, samt utvecklar förmågan 

att lösa problem. Via den skapande och gestaltande leken ska barnen få möjlighet att 

uttrycka och bearbeta sina känslor, upplevelser och erfarenheter. Ett av målen, enligt 

förskolans läroplan, är att barnen ska utmanas att utveckla sin förmåga att förmedla 

upplevelser, erfarenheter och tankar genom olika uttrycksformer. Dessa kan vara 

rörelse, lek, bild, sång eller musik. Arbetslaget ska arbeta för att skapa en miljö som 

utmanar och inspirerar barnens lek, lärande och utveckling. Arbetslaget ska även 

samarbeta för att skapa god miljö för utveckling, lek och lärande. 

 

(Øksnes, 2011) har liknande värderingar som (Skolverket, 2016) gällande att leken ses 

som utvecklande för barn. Hon menar att leken ses i dagens läge som utvecklande och 

förknippas med glädje och frihet. Leken är även ett sätt för barn att utveckla sin 

individualitet. Däremot behöver vissa barn hjälp att hantera leken enligt Øksnes. Dessa 

barn saknar inre resurser för att förstå leken och lekregler. Øksnes anser precis som 

Knutsdotter Olofsson (2009) att leken har ett stort värde för barn med särskilt stöd. 

Knutsdotter Olofsson anser att leken är ett viktigt kommunikationsmedel eftersom leken 

enligt henne kan användas för att stötta barn som i andra fall kan vara svåra att få 

kontakt med. Vidare diskuterar hon att lek som arbetsmetod även kan stötta barn som 

har svårt att tolka leksignaler och lekregler. Barn som har dessa svårigheter menar hon 

kan ha svårt att leka med andra barn och istället uppstår det konflikter. Knutsdotter 

Olofsson betonar att dessa barn ibland behöver vuxna som trygghet och stöd i 

pedagogiskt styrd lek, men även i den fria leken. Detta ska enligt henne utföras på ett 

sådant sätt att det fortfarande är barnen som bestämmer och utvecklar vad de ska leka. 

Syftet med att stötta barnen i att tolka lekregler och leksignaler, menar Knutsdotter 

Olofsson, är att de sedan på egen hand ska kunna signalera till andra och förstå signaler 

för att ge samspelet möjlighet att fundera i leken. 
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För att stötta barn i hur de kan få förståelse för hur kommunikation och samspel i lek 

fungerar är en del barn i behov av stöttning från förskollärare om hur barnen ska tolka 

lekregler och leksignaler. Detta diskuterar Knutsdotter Olofsson genom att beskriva att 

inom leken finns olika ramar och regler som barnen själva har skapat. Med det menar 

hon att barnen kan gå in och ur leken som de själva önskar. I leken kan det vara tillåtet 

att göra sådant som annars inte är tillåtet i verkligheten. Det finns en nackdel med att 

förskollärare stöttar och deltar i barns lek menar Nilsson och Ferholt (2014) då de anser 

att leken istället kan förstöras när en vuxen deltar i leken. De menar att en förskollärare 

som träder in i en pågående lek med fokus att stötta ett eller flera barn kan göra barnen 

osäkra på hur lekreglerna förändras när en vuxen träder in i leken. Nilsson och Ferholt 

menar att en vuxen som träder in ibland glömmer att ”skydda” barnen från att eventuellt 

uppleva leken som osäkert istället för lustfylld på grund av att barnen inte alltid förstår 

syftet med varför en vuxen tillkommer i leken.   

 

 Enligt Knutsdotter Olofsson (2009) behöver de inblandade i en lek förhålla sig till tre 

sociala lekregler för att leken ska fortsätta. Dessa sociala lekregler är ”samförstånd” 

som betyder att alla som är med i leken är medvetna om vad som sker. Den andra regeln 

är ”ömsesidighet” som innebär att leken sker på en jämlik nivå mellan alla inblandade 

oavsett ålder och styrka. Den tredje regeln är ”turtagande” som går ut på att ha 

förståelse för att det inte bara är en som kan styra leken, utan att alla inblandade behöver 

få vara med och ha en del i besluten. Om förskolläraren följer Knutsdotter Olofssons 

exempel att alla i leken ska vara medvetna om vad som sker, att leken ska vara på allas 

villkor samt att alla ska vara med och bestämma kommer leken enligt Knutsdotter 

Olofsson inte avbrytas av förskollärarens deltagande. Enligt Karlsson (2017) är den fria 

leken tillåtande för barn att återskapa sina egna reflektioner och intryck från de vuxnas 

samhälle och normer. Genom att förskolläraren är deltagande i dessa lekar får 

förskolläraren en möjlighet att få information om hur barnen upplever och tolkar lekarna 

för att sedan kunna bidra med egen kunskap och stötta dem inför framtiden. Karlsson 

diskuterar vidare att den fria leken dessutom är det som gör att barn kan skapa egna 

kamratkulturer och sociala ordningar i den fria leken. Här får förskollärare en chans att 

se vilka barn som umgås med vilka och om det finns barn som hamnar utanför 

gemenskapen och får då själva avgöra när förskollärarna vill använda lek som 

arbetsmetod för att stötta de barn som är utanför.  
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Denna studie kommer att undersöka vilka verktyg och arbetssätt förskollärare kan 

använda sig av för att stötta barn genom lek i olika situationer. Vi vill besvara 

didaktiska frågor om ”hur, vad, varför, när och för vilka?” stöttningen kan ske. Genom 

studien vill vi besvara arbetets frågeställning utifrån dessa didaktiska frågor.  

Vi vill ta reda på hur förskollärare kan använda lek för att stötta barn, vad de kan 

använda för metoder, till vilket syfte och varför dessa metoder ska användas och 

slutligen för vilka barn och när ska metoderna användas. Vår tanke med studien är att få 

fram kunskap om hur förskollärare kan använda lek som arbetssätt för att lösa olika 

situationer som kan uppstå i förskoleverksamheten hos barnen. 

 

 

1.1 Varför vill vi studera lek som arbetsmetod 
 

Vi har att valt att forska i ämnet lek och hur lek kan användas som arbetsmetod då vi av 

tidigare erfarenheter har upplevt att det finns ett behov från förskollärare och från oss 

själva att få användbar kunskap om hur lek kan användas som lösning i olika 

situationer. Vi har själva upplevt att det är svårt att veta när och hur leken bör användas 

för att stötta barn. Via berättelser från förskollärare har vi fått reda på att även de ibland 

har svårt att veta på vilket sätt leken kan användas som metod för att stötta barn. Genom 

dessa berättelser från förskollärarna har vi kommit fram till att leken av vuxna kan 

upplevas som svår att ta till som arbetsmetod i en del situationer, speciellt när det 

handlar om barn som är rädda för något eller vid konflikter mellan barn. Detta är 

anledningen till valet av examensarbete med syfte att undersöka leken som arbetsmetod 

för att stötta barn då vi vill bidra med kunskap om ämnet för att göra andra mer säkra på 

hur de kan använda leken i flertalet situationer.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka arbetsmetoder och redskap 

förskollärare använder för att stötta barn i lek. 

 

 

1.2.1 Frågeställning 
 

• Hur kan förskollärare använda lek som verktyg för att stötta barn i olika 

situationer? 
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2 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer lekens betydelse för barn att presenteras för att ta reda på om 

leken anses vara viktig för barn. Utöver detta belyses även hur lek tolkas av barn och 

vuxna på olika sätt utifrån barnperspektiv och ur förskollärarnas perspektiv. Slutligen 

nämns det vad förskolans läroplan (Skolverket, 2016) kräver att förskolan ska arbeta 

med när det handlar om lek.  

 

2.1 Lekens betydelse för barnen, är leken viktig? 
 

Leken är viktig för barn enligt Sandén (2009) eftersom leken är ett sätt att öva förmågan 

att förstå och gestalta sina känslor. Även Farrell, Kershaw och Ollendick (2017) har 

liknande synsätt då de anser att lek och framförallt i lekterapi med speciellt utvalda 

föremål fungerar som stöd för att barnen fullt ut kan visa sina känslor och tankar. Jones 

(2015) argumenterar på liknande sätt, men har fokus på drama som ett sätt för barnen att 

hantera och gestalta sina känslor. Sandén menar att flertalet barn finner en problematik i 

att uttrycka känslor och kan därför ha svårt att samspela med andra barn. Hon nämner 

ett exempel på hur förskollärare kan stötta barn som har svårt att gestalta sina känslor 

genom att använda lek. Exemplet bygger på att ta med ett barn i taget in i ett rum som 

Sandén beskriver var uppbyggt för att stimulera barnens fantasi och kreativitet. Barnen 

fick bestämma vad de skulle leka. Pedagogen skulle varken bedöma eller kritisera 

barnen utan endast observera vad barnen leker. Förutom att använda lek för att stötta 

barn i hur de kan hantera sina känslor menar även Øksnes (2011) att förskollärare kan 

använda lek som arbetsmetod för att stötta barn att förbereda dem inför framtiden. Hon 

menar att lek skapar ordning hos barnen och att leken förbereder barnen inför 

vuxenlivet. Barn använder bl.a. leksaker för att härma vuxna. Barn kan använda 

krigsleksaker när de leker och detta kan leda till våldsamma lekar precis som att krig är 

våldsamt i verkligheten.  

 

Gärdenfors (2009) anser att i leken har barnen kontroll på vad som sker och vet när det 

är “på låtsas”. I leken gör det inget om barnen misslyckas med något och denna kontroll 

främjar barnens lärande enligt Gärdenfors. När barnen spelar spel och ser på film i olika 

medier vet barnen att det inte sker i verkligheten men Gärdenfors menar samtidigt att 

barns lek kan bli negativt drabbad när de tillbringar stor tid med dessa medier.  
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Han anser att stillasittandet som uppstår i samband med att spela spel och se på film 

förstör barnens naturliga och fysiska lekande. Även Øksnes (2011) anser att 

medieutvecklingen är ett hot mot barns lek och barndom. Den tekniska utvecklingen i 

dagens samhälle anser Øksnes sakta utrotar barns barndom. Hon menar att barn är 

känsliga mot utveckling och påverkas av omgivningens tekniska utveckling. Enligt 

Øksnes blir barn besatta av teknologi då den har en stor utsträckning i vardagen och 

barnen blir därför mindre påhittiga att utföra rörliga lekar och aktiviteter. Däremot kan 

förskollärare vända på denna trend menar Gärdenfors och istället använda digitala 

medier som inspiration och material till barnens lek, vilket även Klerfelt (2007) menar. 

Gärdenfors anser att lek är en frivillig aktivitet som sker inom gränser av tid och rum. 

Gärdenfors synsätt på lek är att barn har förståelse när något är “annorlunda” än i det 

“vanliga livet”. Vidare menar han att inom forskning om djur och deras lek är forskarna 

oeniga om lekens betydelse för djuren. En del forskare anser enligt Gärdenfors att leken 

hos djur sker utan omedelbart syfte medan andra forskare anser att syftet är att träna 

inför framtida beteenden. Han menar även att detta tankesätt också kan appliceras på 

barn. Gärdenfors lyfter flertalet fördelar med att barn leker för att förbereda sig inför 

framtiden. Leken tillåter barn att testa olika problemlösningar samt att den är ett sätt att 

öva tilliten till sig själva eftersom leken utvecklar barnens förmågor att bedöma sina 

egna färdigheter under tiden de leker. Leken ger även barnen möjlighet att utveckla sin 

förmåga att interagera med andra människor och på vilket sett detta kan ske. Precis som 

Gärdenfors ser Øksnes (2011) leken som viktig för barn och deras barndom. Øksnes 

menar att barndomen är en tid som barn använder för att förbereda sig för vuxenlivet. 

Barnen använder denna tid till att leka då det är ett naturligt sätt för barn att utforska och 

hantera sin omgivning.  

 

Enligt Gärdenfors kan lek delas upp i fyra olika kategorier: (1) Imitationslek: Detta 

använder sig barn upp till två år av. I imitationslek innebär att imitera och lära av andra. 

Barnen vet inte i detta skede hur de ska skilja på vad som är lek och inte lek. De leker 

bredvid varandra men oftast inte med varandra. (2) Låtsaslek: Ungefär vid två års ålder 

utvecklas barnen att kunna fantisera. Ungefär samtidigt börjar barnen samspela och 

kommunicera verbalt med andra barn. I låtsasleken skapar barnen en fantasivärld och de 

kan använda ett föremål till något annat än det ordinarie syftet med föremålet.  
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(3) Intresselek: När barnen blir äldre riktar de in sig på olika intresseområden. Genom 

att vara nyfikna och lära sig om intresset kan de utveckla kunskapen om det och leken 

kan då slutligen utgå ifrån barnens intresse. Detta menar Gärdenfors även följer med 

upp i vuxen ålder om ett intresse för till exempel sport utvecklats i detta skede. (4) Inre 

lek: Den fantasi och det dagdrömmandet som sker i huvudet kan också uppfattas som en 

sorts lek. Kategori 1–3 kan i viss mån försvinna för äldre barn och vuxna, men 

dagdrömmandet fortsätter men upplevs däremot inte alltid som en form av lek.  

 

2.2 Förskollärarens perspektiv och barnperspektiv  
 

Øksnes (2011) riktar kritik mot förskollärarnas arbetsmetoder då hon anser att 

förskollärare generellt sett använder lek främst för utveckling och mindre fokus på att 

leken ska vara lustfylld för barnen. Vidare diskuterar Øksnes att förskolepedagogiken 

används på ett sådant sätt att pedagogerna vill övertyga sig själva om vikten av deras 

arbete och att de inte är några lekfarbröder eller lektanter. Øksnes anser att pedagogerna 

kan uppleva att yrket får mer status av att fokusera mer på lärandet än att tiden i 

förskolan ska uppfattas som lustfylld av barnen.  

 

Enligt Øksnes kan vuxna ha svårt att uppfatta när barn leker och inte. Däremot har barn 

själva en tydlig uppfattning när de leker eller inte enligt henne. Detta kan vara orsaken 

till att barn och vuxna har olika syn på lek. Barnen ser i sin tur leken som något 

formbart då de kan skapa en värld utifrån hur de själva föredrar den enligt Øksnes. 

Vidare skriver Øksnes att leken tycks komma från barnens inre motivation och leken är 

det bästa sättet att lära och utvecklas.  

 

2.4 Sammanfattning 
 

I bakgrunden lyfts att leken är viktig för att den skapar ordning hos barn och ger dem 

möjlighet att förbereda sig inför vuxenlivet. Bakgrunden visar även att vuxna och barn 

har olika syn på vad leken innebär och lekens syfte. Kapitlet lyfter även fram vad 

läroplanen säger om lek och hur arbetslaget ska arbeta för att skapa en god miljö för lek 

och lärande.   
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3 Tidigare forskning 
 

 

Här kommer det att presenteras tidigare forskning som knyter an till studiens syfte och 

frågeställning. Forskningen är framtagen ur olika databaser. För att få fram tidigare 

forskning till denna studie har vi sökt på nyckelorden (”preschool play”, ”children 

trauma”, ”phobia”, ”children phobias”, ”play and phobia”, ”role-play preschool”, 

”pretend play preschool”, ”freeplay preschool”) för att finna relevant forskning till 

studiens syfte. Vi har funnit mycket forskning om barns lek men det som presenteras i 

detta kapitel är avgränsat till det som vi ansåg vara relevant för vår studie. Den 

forskning som vi har valt ut till detta kapitel är sådant som går att kopplas till hur 

förskollärare kan stötta barn i lek. Kapitlet visar hur lärplattan kan användas som 

verktyg när förskollärare ska stötta barn genom lek och även hur tekniken används i 

verksamheten. Utöver detta skriver vi om drama som arbetsmetod och allmänt om 

förskollärarnas deltagande i lek. Barns fantasilek och barns fobier är också ämnen som 

blir lyfta i detta avsnitt.  

 

 

3.1 Lärplattan som verktyg i stöttning av lek 

 

I Fleer (2017) diskuteras hur lärplattan kan användas som verktyg för att stötta barn i 

lek, i detta fall inom rollek. Tre förskolor fick testa en applikation som kallas för 

”Slowmation” och barnen som deltog var mellan 3–5 år gamla. Applikationen går ut på 

att barnen får skapa en saga med hjälp av att fotografera rekvisita de använder för att 

återskapa sagan. För att kunna förstå applikationen ”Slowmation” behövde barnen först 

lära sig hur den skulle användas. När barnen började förstå applikationens funktioner 

ansåg Fleer att barnen kunde kommunicera med varandra på både ett socialt och 

tekniskt tillvägagångssätt. Fleer skriver även att barn och förskollärarna såg olika syften 

med applikationen. En del av barnen i undersökningen ville lära sig hur applikationen 

fungerade, vilket var det förskollärarna önskade, medan andra barn endast såg en 

möjlighet att leka med applikationen. Förskollärarna hade som slutmål med det hela att 

ge barnen möjlighet att använda applikationen i den fria leken. En av fördelarna med 

denna typ av applikation menar Fleer är till skillnad mot vanliga spel bidrar 

”Slowmation” till samspel mellan barnen som använder applikationen.  
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Fleer menar att barn övar samspel när de använder applikationen eftersom barnen 

behöver kommunicera med varandra för att filmskapandet ska fungera. Även Klerfelt 

(2007) anser att teknologi, i detta fall en dator, kan användas för att kommunicera med 

varandra. Datorn kan inte producera något på egen hand men kan användas som verktyg 

för barn att lära och skapa tillsammans om förskolläraren är med och deltar för att stötta 

barnen att använda teknologin.  Förskollärarna som studerades av Fleer valde att först 

berätta en saga som barnen var bekanta med för att de sedan skulle få återskapa sagan 

med hjälp av lärplattan. Barnen flyttade de dockor och objekt som valdes till sagan steg 

för steg och fotade varje gång något flyttat på sig. I applikationen blev då de enskilda 

bilderna som en film eftersom de snabbt spelas upp efter varandra.  Barnen behöver 

kommunicera med varandra för att den som fotograferar inte ska missa någon rörelse 

samtidigt som de leker och skapar en historia om vad som sägs och sker i barnens saga.  

Fleer skriver även om barns fantasi och förmågan att göra döda ting levande vilket sker 

i applikationen.  Hon menar att barn kan ta upp en pinne och göra den till en häst i sin 

fantasi.  Detta gör barnet i syfte att leka med en häst som de inte annars kan leka med 

för stunden i det verkliga livet menar hon. I ”Slowmation” blir det däremot tydligare 

vad barnen fantiserar eftersom de fotograferar ett objekt och berättar en saga för 

varandra och spelar in så att den som sedan ser filmen förstår vad de tidigare lekt för 

något. Det blir dessutom ännu tydligare om barnen har talat in sagan i lärplattan.  

 

När barnen leker utan applikationen ”Slowmation” gör det inte lika mycket om ett barn 

styr leken åt ett eget håll eftersom barnet då inte behöver förklara varje steg i leken utan 

kan leka ensam. Barnet kan dessutom komma tillbaka i leken utan att förklara vad som 

hänt för ett annat barn, detta skulle inte gå i applikationen då kommunikation krävs. 

Syftet med undersökningen var enligt Fleer att få en djupare insikt hur barn leker med 

varandra och hur ett digitalt verktyg kan påverka leken. Ett annat syfte var att ta reda på 

hur barnens motivation påverkar deras lärande, exempelvis om barnen såg applikationen 

som något som endast skulle lekas med eller om de ville lära sig applikationen i sin 

helhet och olika effekter som gick att göra (mer inriktning mot den tekniska biten). I sin 

helhet var syftet att se sambandet mellan lek, teknik och vetenskaplig kunskap. 
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3. 2 Fantasilek 
 

En artikel av Fher och Russ (2016) visar att fantasilek handlar om fantasi och att se ett 

objekt ”som om” det är något annat än vad det egentligen är. “Som om” framträder 

mycket i leken i förskolan och är förknippat med barns utveckling, kreativitet, 

problemlösning och känsloreglering. Utifrån detta har Fher och Russ gjort en studie 

med syfte att studera fantasilek och flexibelt tänkande i förskoleåldern. Med flexibelt 

tänkande menar de att barn kan förstå sig på att använda till exempel en leksak till något 

annat än den är tänkt till från början. Även Corsaro (2005) har en liknande beskrivning 

av Fher och Russ begrepp ”Som om”. Corsaro använder sig istället av begreppet 

tolkande reproduktion med det menar han barns egna synsätt att se sitt deltagande i 

samhället. Barn skapar och deltar i deras egna unika kultur genom att samla information 

från vuxenvärlden och tolka det på sitt eget sätt.  

 

Fehr och Russ beskriver också hur två processer inom fantasilek hänger samman med 

kreativitet. Dessa två processer är kognitiv- och emotionell process. Med kognitiv 

process menas fantasi, symbolik och organisation inom lekens berättelse. Med 

emotionell process menas känslosamt uttryckande inom berättelser. Både kognitiva och 

emotionella processer har visat främja flexibelt tänkande. Barnen förstärker sin 

kognitiva uppsättning för varje lektillfälle, vilket resulterar i en mer kreativ och kognitiv 

uppsättning över tiden.  En positiv relation mellan fantasilek och flexibelt tänkande 

stöds oberoende av intelligens. Fehr och Russ tar även upp att barn i sin vardag hela 

tiden förflyttar sig in och ur fantasins värld. Precis som Fher och Russ menar 

Knutsdotter Olofsson (2009) att barn går in och ur leken som de själva önskar eftersom 

barn själva skapar egna ramar och regler. Även Gärdenfors (2009) instämmer i detta då 

han beskriver att lek är en frivillig aktivitet som sker inom gränser av tid och rum. Han 

beskriver också leken som ett sätt att förstå att något är “annorlunda” än det “vanliga 

livet”. 

 

Vidare beskriver Fher och Russ att fantasilek är relaterat till barns berättande, när barn 

utvecklar en berättelse och använder den under fantasilek. Detta belyser vikten av 

relationen mellan fantasilek och berättande. Fher och Russ nämner att de stötte på en 

problematik i andras forskning om detta i förskolan och valde därför att göra en egen 

studie. Ett av syftena med deras studie var att undersöka relationerna mellan fantasilek, 
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flexibelt tänkande och kreativt berättande. I deras studie deltog 17 barn i åldrarna 4-6 år. 

De studerade hur barn beter sig i olika leksituationer och kom fram till att berättande 

och kreativitet hänger ihop i hög grad. Det visade sig också att de som fick utföra en 

mer flerdimensionell lek var mer kreativa och hade lättare att använda sig av flexibelt 

tänkande kring föremålen som användes. Därmed visade sig fantasileken vara starkt 

kopplad till flexibelt tänkande, kreativitet och utveckling. 

 

3.3 Drama som verktyg för att stötta barn  
 

Jones (2015) skriver om drama som verktyg för att nå fram till barn som varit med om 

svåra situationer. Förskollärare har ingen psykologisk roll i läkandeprocessen hos den 

drabbade men det är förskolläraren som har ansvar för barnet i förskolan. Ett trauma kan 

ske både innan barnet börjar på förskolan och när det har gått på förskolan en längre tid. 

Jones menar att barn kan bearbeta sin rädsla/fobi/traumatiska upplevelse via lek.  

Dramalekar är en av vägarna för att få kontakt med barnet och få barnet att visa och 

berätta vad som hänt menar Jones. Via drama får barnen en möjlighet att berätta eller 

gestalta för någon vad som skett. Förskollärare kan använda drama som ett sätt för barn 

att arbeta med sig själva och sina känslor, men också för att utmana barnen att bjuda in 

andra människor i sitt liv och öva på acceptans av andra. I artikeln står det att The UK 

Health and Care Professions Council (HCPC) ser dramaterapi som en unik psykologisk 

terapi som kan utföras via lek, rörelser, arbete med rösten, sagoberättande och 

dramatiseringar. Förskollärarens uppgift är inte att använda sig av terapi men kan ta 

inspiration av dramaterapins metoder exempelvis via lek och rörelser.  

 

Jones menar att dramalek blir som ett vaket drömmande, där barnet själv har kontroll 

över vad som sker istället för motsatsen som sker när barnet sover. I det vakna 

drömmandet bestämmer barnet över hur lång tid övningen ska ske, vilka som deltar och 

hur processen går till (om förskolläraren låter barnet ha den kontrollen). Som 

förskollärare är det däremot viktigt att förstå att dramalekarna kan ge utslag åt olika håll 

då Jones tar upp en nackdel med att göra dramalekar med fokus på barns trauma. 

Beroende på hur barnet blir bemött av förskolläraren och de andra barnen kan 

dramalekarna påminna för mycket om det som upplevdes farligt och kan istället 

förstärka rädslan.  
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Jones tror att lösningen är ett samarbete mellan familj och samhälle och att vägen till en 

god process är lek då det är ett naturligt tillvägagångssätt för barn att bearbeta både 

positiva och negativa händelser. Vidare diskuterar Jones att barn använder lek och språk 

för att utforska olika sätt händelsen kunde ha skett och vad som faktiskt hände, för att på 

så sätt kunna göra traumat nåbar på barnets nivå. Jones menar att barnet är medvetet i 

att leken inte kan skada det och istället skapar barnet en egen relation till traumat. De 

redskap som nämns i artikeln för att nå fram till barnen genom dramalek är att skapa ett 

drama-rum där ingen annan kan komma in, olika figurer att välja mellan, material att 

skapa med och sagoböcker barnen känner igen.  Jones påpekar slutligen vikten av att se 

lek och lekfullhet som en nyckel till dramalek som terapi.   

 

3. 4 Barn med fobier och rädslor 
 

Farrell, Kershaw och Ollendick (2017) skriver i sin artikel om barns ångest och fobier. 

De beskriver att det kan vara lika vanligt hos yngre barn som hos äldre barn att ha fobier 

eller ångest, men det är mindre troligt att yngre barn får hjälp för det. Fobi är ofta 

förstadiet till ångest och kan därför följa med i barns utveckling och leda till problem 

genom livet. Farrell et al. beskriver så kallat One-session Treatment (OST) som är ett 

behandlingssätt för barn med fobier, som visat sig vara ett effektivt arbetssätt. Farrell et 

al. menar att det kan vara svårt att göra studier om fobier på yngre barn, då de ofta är 

rädda för att möta sina rädslor. Ett sätt att närma sig barnen är genom lekterapi med 

speciellt utvalda föremål som främjar utvecklingen för barnet att fullt ut visa sina 

känslor, tankar, erfarenheter och behov. Förskollärare är inga psykologer men kan 

finnas hos barnen som stöd i det som uppfattas som läskigt. Förskollärarna kan använda 

sig av inspiration från olika terapier men då ska detta ske i samråd mellan 

vårdnadshavare och barnens psykologer anser forskarna.  

 

Under lekterapi arbetar terapeuten med utgångspunkt att få barnet att närma sig sin fobi 

t.ex. genom att leka med en låtsashund om barnets rädsla är hundar.  Utifrån det har 

Farrell et al. gjort en studie om hur effektivt OST är för barn med hundfobi genom att 

utöva det på barn. Behandlingen gick ut på att använda OST och därefter uppföljande 

telefonsamtal.  
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Deltagarna var fyra barn som var 4-6 år. Studiens mål var att få dessa hundrädda barn 

att närma sig leksakshunden och slutligen våga klappa den på huvudet. Syftet med 

studien var att barnen ska våga samtala och visa sina känslor om hundar för att fobierna 

inte längre skulle påverka barnens vardag. 

 

3.5 Teknik som verktyg 
 

En artikel av Elvstrand, Hallström och Hellberg (2015) handlar om hur teknik blandas 

in i den fria leken i den svenska förskolan. I detta fall, i två olika förskolor i Sverige. 

Elvstrand et al. anser att det endast är lärare med yngre barn som uppmuntrar teknik i 

den fria leken och alltså inte från förskoleklass och uppåt. De menar också att det är få 

länder som har teknik som inslag i läroplanen för förskolan men att Sverige har turen att 

ha det. I artikeln anser de att förskollärare världen över behöver ta ansvar över att teknik 

blir ett naturligt inslag i förskolans verksamhet. De baserar detta på att om barn 

introduceras för teknik i tidig ålder ökar deras självförtroende kring teknik och kan 

skapa en naturlig nyfikenhet för att lära sig mer om teknik.  

 

Elvstrand et al. lyfter även ett problem om könsuppdelning som tycks uppstå kring 

teknik i skolan och förskolan. De menar att lärare har skapat en miljö där pojkar 

uppmuntras att använda teknik och byggande i den fria leken medan flickor istället ska 

använda teknik som något planerat exempelvis något de behöver skapa till sin lek. 

Något förskollärare bör tänka på när de använder teknik i förskolan är hur de bör arbeta 

för att främja barnens tro på sina egna kunskaper om teknik för att den sedan ska kunna 

kombineras med den fria leken oavsett kön. I artikeln beskrivs ett dilemma där barnen 

som använder teknik ofta kopierar varandras design istället för att våga satsa på en egen 

modell och lita på sin förmåga att använda teknik. Elstrand et al. tror att lösningen kan 

vara att tidigt visa barn olika lösningar hur de kan skapa med teknik. De argumenterar 

för att det blir bättre för barnen om förskollärarna fokuserar mer på lekandet istället för 

slutmålet när de arbetar med teknik. Elvstrand et al. skriver även om fördelarna med att 

kombinera teknik och fri lek då de menar att båda delarna bidrar till kreativitet och ett 

problemlösande baserat på lekfullhet och kritiskt tänkande hos barnen. Även 

språkutvecklingen drar fördelar av teknik i den fria leken, menar författarna.  
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De skriver att språket utvecklas när barnen diskuterar hur de ska lösa ett tekniskt 

problem samt när de har en bild av en skapelse i huvudet och ska beskriva den för 

andra. Teknik är något som finns naturligt i de svenska förskolorna anser författarna, 

eftersom de flesta förskolor har byggmaterial som exempelvis lego att bygga med, olika 

rep samt burkar och rör utomhus. Yngre barn som inte får använda lego av 

säkerhetsskäl kan stöttas av förskolläraren i sandlådan när de skapar kakor med mera av 

sand. Elvstrand et al. skriver också att det är upp till förskolläraren att besluta vilka 

möjligheter de ger barnen när det rör sig om att kombinera teknik för inomhus- och 

utomhusbruk. Förskolan beslutar själva om barnen ska få ta ut saker från förskolan och 

om de får ta in föremål utifrån. Förskolläraren har alltså flertalet möjligheter att stödja 

barnen i deras naturliga nyfikenhet kring teknik. Elvstrand et al. skriver vidare att 

förskollärarna kan stötta barn i teknik genom att fråga vad barnen gör, om de 

exempelvis behöver något material till att förstärka något barnen byggt eller genom att 

hjälpa barnen att komma på olika lösningar på tekniska problem.  

 

De argumenterar även för att det är en fördel att som förskollärare vara aktiv när barnen 

leker med teknik i den fria leken då förskollärarna kan bidra med kunskap och ge 

barnen möjlighet till kritiskt tänkande. Som exempel nämner de att vid vattenlek 

utomhus kan förskollärarna ställa utmanande frågor om hur barnen har tänkt att stoppa 

vattnet från att rinna iväg eller hur de kan bära vatten från ett ställe till ett annat på olika 

sätt. Ett annat exempel de tar upp är att förskollärare kan utmana barn i teknik genom att 

låta barnen bygga drakar att flyga med och låta dem lista ut vilket material som vinden 

kan fånga upp och sväva runt med.  

 

 

3.6 Förskollärarens deltagande i lek 
 

I en artikel av Synodi (2010), i likhet med flera andra forskare (Knutsdotter Olofsson, 

2009; Gärdenfors 2009), skriver hon att lek är en viktig del i förskolan, både fri lek och 

pedagogiskt styrd lek. När en förskollärare är med i leken menar Synodi att 

förskolläraren kan fungera som en skribent, medlare och medspelare. När förskolläraren 

agerar som skribent menar Synodi att förskolläraren kan bidra till en utveckling för 

barnen av både logiskt tänkande och språkutveckling.  
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Som medspelare kan förskolläraren hjälpa barnen att komma med nya idéer för att föra 

leken vidare. Slutligen kan förskollärarens deltagande som en medlare hjälpa barnen att 

lösa oenigheter och problem som kan uppstå i leken. Genom att förskolläraren är en del 

av barnens lek kan denne vara med och styra utan att ta över barnens lek. Klerfelt 

(2007) har liknade tankegångar då hon skriver om vuxnas deltagande och dess påverkan 

i barns aktiviteter. Synodi beskriver även att undersökningar har visat att om barn ser 

aktiviteter som lek främjar det deras lärande och uthållighet samt att förmågan att lösa 

problem blir bättre. Därmed blir lek en viktig del av varje aktivitet i förskolan. Synodi 

anser att en lekfull stämning i förskolan kräver att förskollärarna låter barnen ha kontroll 

över alla aktiviteter och inte begränsa dem i var eller hur länge de ska leka. 

 

3.7 Sammanfattning 
 

Den forskning vi har tagit fram belyser att lärplattan är ett verktyg som förskollärare 

använder i verksamheten för att stötta barn genom lek. Om barn får introduceras för 

teknik i tidig ålder främjas deras tro på deras egna kunskaper kring teknik. Forskningen 

visar även att inom fantasilek har barnen möjlighet att bestämma lekens villkor om tid 

och rum samt hur de för förflyttar sig in och ut leken. Drama har i forskningen visat sig 

vara en arbetsmetod för barn att visa sina känslor, bjuda in andra i sitt liv och öva 

acceptans av andra samt hur drama kan användas som stöd för barn med trauma. Lekar 

och leksaker med utgångspunkt på det barnen är rädda för kan vara en arbetsmetod för 

att barnen ska våga närma sig det de uppfattar som obehagligt enligt den lekterapi som 

forskarna tagit upp i artikeln. Slutligen visar forskningen på att förskollärares 

deltagande i lek kan bidra till barns språkutveckling, logiskt tänkande, att föra leken 

vidare samt att lösa eventuella oenigheter i leken.  
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4 Metod 
 

I detta avsnitt kommer det att presenteras hur studien har genomförts från hur vi har gått 

tillväga med förberedelserna till hur vi bearbetat materialet av nedskrivna intervjuer.  

 

4.1 Metodval 

Inför för detta arbete kom vi fram till att använda intervjuer för att få fram material till 

denna studie. Enligt Bryman (2011) är en av de viktigaste besluten för den som 

undersöker om de ska ställa öppna eller slutna frågor till respondenterna.  Öppna frågor 

valdes för att få detaljerade och varierade svar av respondenterna. Enligt Bryman leder 

öppna frågor till mer arbete för den som forskar. Svaren som framkommer ur öppna 

frågor behöver den som undersöker gå igenom och sedan kategorisera för att få en bra 

struktur på vad som visat sig i svaren. Även detta gjorde vi till detta arbete. En av 

fördelarna med öppna frågor enligt Bryman är att den intervjuade har chansen att ge 

oförutsedda svar, sätta egna ord på frågan samt att de inte leder respondenten i en viss 

riktning. Detta var en medveten handling av oss att ställa öppna frågor då hela syftet 

med arbetet är att se hur förskollärare kan stötta barn i olika situationer genom lek, och 

vi antog att vi kan få respondenterna att berätta om exempel och erfarenheter de har 

genom att ställa öppna frågor.  

 

Den typ av intervju vi har använt oss av beskriver Bryman som en kvalitativ intervju. 

Författaren beskriver kvalitativ intervju genom att forskarna använder denna form när 

de önskar mer utförliga svar istället för direkta och snabba. Vidare beskrivs kvalitativ 

intervju som att respondenternas svar kan skiljas från varandra vilket kan leda till 

följdfrågor samt att respondenterna i en kvalitativ intervju kan intervjuas flera gånger 

efter att de svarat en gång på intervjun. Vi förväntade oss avvikande svar och har blivit 

erbjudna att ställa följdfrågor av våra respondenter i efterhand.  
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Vi skickade ut förfrågningar till olika förskolechefer via mail. Inför förfrågningarna om 

intervjuer skickades ett brev (se bilaga 1) ut till flertalet förskolechefer med information 

om syftet med intervjun. Förskolecheferna blev i brevet tillfrågade att vidare kontakta 

förskollärarna och barnskötarna i sitt område för att fråga om de vill delta i en intervju. 

 

Enligt Löfdahl (2014) är det viktigt att förskolecheferna kontaktas innan förskollärarna 

om en studie ska utföras. Löfdahl tar också upp att det är viktigt att alla som ska delta i 

studien bör få information om studien och ge sitt samtycke till deltagande. I 

informationen ska det som behövs för att ta ställning till deltagandet framkomma. All 

denna information fanns i brevet som skickades ut till förskolecheferna av oss studenter. 

Löfdahl menar även att information om bakgrund till studien och varför den sker, samt 

vad som kommer krävas av deltagarna i studien bör ges till de deltagande. Även detta 

framkom i förskolechefernas brev.  

 

Det kom in ett fåtal svar från de förskolechefer vi skickat till. Alla svar var dock 

negativa. De svarade att de inte hade tid, då många förskolor var upptagna med 

studenter som hade verksamhetsförlagd utbildning. Vi ändrade då metoden till att 

genomföra intervjuer över mail för att det möjligen skulle gå snabbare för många 

förskollärare att svara på detta sätt. Tanken var att tillfråga både förskollärare och 

barnskötare för att få möjlighet till fler som svarade. För att på snabbaste sätt få tag på 

förskollärare som kunde svara använde vi oss av vårt privata kontaktnät, där vi har 

skrivit och tillfrågat förskollärare vi hade kännedom om sedan tidigare då vi visste vilka 

de var och vilken arbetsplats de hade. Personernas arbetsplatser är utspridda i 

kommuner över hela Sverige. De blev tillfrågade om de ville delta i studien via en 

onlinebaserad intervju. Totalt deltog tio personer i olika åldrar och olika kön. Vi valde 

att tillfråga förskollärarna ur det privata kontaktnätet direkt om de kunde medverka i en 

intervju via mail (och inte gå via förskolechefer denna gång för att snabbare få kontakt 

med förskollärare som var intresserade av att ställa upp). Ett nytt brev med information 

(se bilaga 2), som var anpassat direkt till förskollärarna, samt frågor (se bilaga 3) 

skickades ut till de förskollärare som meddelat att de var intresserade av att ställa upp 

och svara på frågor.  
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Enligt Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017a) är det viktigt att alla som deltar i 

studien får information om studiens syfte och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande samt vilka moment som ingår i undersökningen. Detta har alla som deltagit i 

denna studie fått information genom det brev som skickades ut via mail. 

Vetenskapsrådet betonar också att alla medverkande bör ge sitt samtycke till att delta i 

studien. Det har deltagarna i denna studie gjort genom att skriftligt meddela att de vill 

delta och därefter svarat på de frågor vi skickat till dem.  

 

Om en intervju sker onlinebaserat kan respondenterna enligt Bryman (2011) ha tendens 

att avsluta studien i förtid utan att svara på alla frågor, men han menar också att det kan 

ge möjlighet till mer utvecklade svar eftersom personerna har mer tid på sig att svara än 

via en intervju som sker öga mot öga. Enligt Bryman så är det även lättare att återgå till 

deltagarna om mer information behövs eller något behöver tydliggöras när en intervju 

görs via internet. Dessa aspekter har vi tagit ställning till i vårt val av metod. Flera av 

deltagarna meddelade att vi fick återkomma om några svar behövde utvecklas. Bryman 

menar också att i en intervju som sker online bör intervjuaren ta ställning till om alla 

frågor ska skickas på en gång eller om frågorna ska ställas en och en som i en intervju 

öga mot öga. Han betonar även att om alla frågor skickas på en gång kan det leda till att 

respondenterna svarar på det de känner sig bekväma med eller finner mest intressant. 

Bryman menar att genom att skicka alla frågor på en gång blir det inte samma spontana 

svar som om frågorna ställs en och en, svaren kan bli mer genomtänkta och mer 

grammatiskt korrekta vid en skriftlig online-intervju än en verbal intervju. Vårt val blev 

ändå att skicka alla frågor på en gång, för att ge deltagarna möjlighet att svara på 

frågorna när de själva hade tid för det, därmed behövde inte vi och deltagarna anpassa 

oss efter tider som passade varandra, och de frågor vi ställde kunde kräva en del 

betänketid. Valet att utföra intervjun via mail gjorde även att vi fick möjlighet att få in 

svar från personer från olika delar av Sverige, vilket Bryman även betonar är en fördel 

med onlinebaserad forskning, det gör att avståndet mellan forskaren och respondenten 

inte har betydelse. 
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4.2 Hur vi bearbetat resultatet 
 

Vi har delat upp resultatet i sex olika kategorier som kan kopplas till och besvara 

studiens syfte och frågeställning. Först analyserades samtliga svar från respondenterna. 

Sedan gjordes flertalet kategorier utifrån vad dessa svar handlade om. Slutligen valdes 

kategorier bort eller slogs samman för att passa studiens syfte och frågeställning. De 

kategorier som valdes bort var antingen inte relevanta eller att för få personer nämnde 

ämnet.  

 

En del kategorier togs dessutom bort när en respondent inte har beskrivit ämnet 

tillräckligt noga. Uppdelningen har skett utifrån vad svaren handlat om och efter vad vi 

sökt för svar. Löfgren (2014) beskriver att kategorisera svaren i teman är ett sätt att gå 

tillväga om flera personers berättelser studeras för att analysera hur de olika personerna 

ser på samma ämne. Löfgren menar att indelningar i teman är ett bra verktyg för 

jämförelser av olika svar. Han betonar även att i teman är det lätt att få syn på det som 

anses som viktigt för respondenten. Vi följer Löfgrens metod och har delat in 

respondenternas svar i sex kategorier. Dessa är “lekregler”, “tolkande reproduktion”, 

“rädsla, obehag eller fobier”, “pedagogiskt stöd”, “otröstliga barn” och “lek med 

lärplattan”. Presentation av svaren sker utifrån varje persons egna svar, de namn som 

anges i resultatet är fiktiva namn för att de deltagandes identitet, kön och arbetsplats inte 

ska framträda i resultatet. Respondenterna har fått fiktiva namn för att läsaren enklare 

ska kunna följa med i texten och minnas vem som svarat vad istället för att det ska stå 

förskollärare 1 och förskollärare 2 etc. Vetenskapsrådet (2017 och 2017b) menar att det 

är en viktig ståndpunkt utifrån personuppgiftslagen att personuppgifter inte 

framkommer i en studie. 
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5 Resultat 
 

 

I resultatet kommer vi att presentera de svar vi fått in av de olika förskollärarna som 

deltog i intervjun. Deras svar sorterades in i olika kategorier. Till varje kategori finns en 

kort beskrivning vad kategorin handlar om. Under varje kategori presenteras de delar av 

de intervjuades svar som passar in i respektive kategori. Totalt deltog tio förskollärare i 

intervjun. Alla respondenter finns med men inte i alla svar de uppgav. Alla namn som 

presenteras är fiktiva och finns med i resultat för att göra det mer lättläst och personligt 

för läsaren än att skriva förskollärare ett och två. Redovisningen av resultatet sker 

utifrån berättelser från respondenterna.   

 

5.1 Lekregler 
 

Denna kategori handlar om lekregler och hur förskollärare kan hjälpa barn att tolka och 

förstå dem. Här tar de intervjuade förskollärarna upp egna erfarenheter om hur de har 

löst olika situationer där barn har svårt att tolka olika lekregler.  

 

Rut skriver att förskollärare har en viktig roll att stötta de barn som är hårdhänta i lek. 

Hon upplever att barn som är hårdhänta i lek mot andra barn har lätt att hamna utanför 

vilket även Hedvig upplevt. Detta har Rut löst genom att inkludera det barn som är 

hårdhänta i lek (har svårt att tolka olika leksignaler) genom att sitta tillsammans och 

bygga torn. Rut har byggt ett torn bredvid och gör att tornet rasar. Hela barngruppen, 

inklusive det barn som var hårdhänt, började att hjälpa varandra med att bygga upp 

tornet igen. Hon ansåg att detta gjorde att barnet automatiskt blev inbjuden i leken med 

de andra barnen. För att stötta barn som hamnat utanför på grund av att de är hårdhänta i 

lek har Hedvig försökt att få in det barn som är utanför in i gemenskapen. Hedvigs 

metod är att prata och lyssna på barnen och inte ha bråttom. Hedvig har löst konflikter 

gällande vilka leksaker barnen vill ha med hjälp av matematik. Hon berättar att barnen 

hade svårt att samsas om specifika leksaker. Hedvig jämförde då antalet leksaker med 

antalet barn och visade hur de kunde dela upp leksakerna för att få lika många var. Om 

leksakerna inte kan delas upp rättvist löste Hedvig detta genom att antingen ta bort 

leksaken som blev över eller att barnen säger att de får turas om och dela med sig av 

leksaken som alla vill ha för att leken ska kunna fortsätta.  
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Rasmus är en annan förskollärare som också har erfarenhet av barn som har svårt att 

tolka lekregler och därmed har det svårt att bli inbjuden i lek. Han menar att det är 

förskollärarens uppgift att se till att stötta dessa barn för att hjälpa dem tolka lekregler. 

Rasmus metod är att introducera nya lekar och spel tillsammans med barnet som är 

utanför för att sedan hoppas på att de andra barnen blir intresserade. Genom att starta en 

lek med barnet som är utanför, upplevde Rasmus att andra barn blev intresserade och 

anslöt sig till leken. De hjälptes åt att tillsammans utveckla aktiviteten enligt Rasmus.  

 

Bengt är ytterligare en förskollärare som har upplevt att barn har svårt att tolka 

lekregler, i detta fall inom rollek. Då har Bengt själv gått in och tagit en roll i leken för 

att stötta barnen som har dessa svårigheter. Bengt anser att ibland hjälper det att bara 

introducera, andra gånger måste pedagogen själv stanna kvar i leken. Vid organiserad 

lek utför Bengt, enligt honom själv, ofta leken tillsammans med barnet. Som exempel 

nämner han att vid leken “Hunden och benet” kryper de tillsammans runt och skäller. 

Josefine är en annan respondent som också anser att ett användbart sätt att stötta barn i 

lekregler är att vara aktiv i den miljö som barnen leker i och att vara observant på vad de 

leker. Ett exempel på detta som hon tar upp var när barnen hamnade i dispyt om att det 

inte går att vara två mammor i en “familje-lek”. Josefine förklarade då att det finns 

familjer där barn har två mammor och leken kunde då fortsätta.  

 

 

5. 2 Tolkande reproduktion 
 

Denna kategori handlar om barn som leker något de har upplevt eller kommer att 

uppleva. Det kan vara en händelse från det verkliga livet eller att de leker något från en 

film eller ett spel de sett. Det kan också handla om när barn visar andra hur något 

vardagligt kan ske för att visa de barn som själva aldrig upplevt det. Ett exempel på 

tolkande reproduktion kan vara när Rut upplevelse att ett barn har fiskat med 

föräldrarna i en båt. Enligt Rut hade några barn i barngruppen fiskat men aldrig från en 

båt. Barnet satte sig i en "bil" som fanns på Ruts avdelning och kallade det för sin båt 

och lekte att barnet metade. Andra barn anslöt sig in i leken och stod i "båten" varav det 

första barnet sa åt dem att man inte får stå i båten.  
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Detta blev en lek som håller på flera gånger under dagen och nästkommande vecka, 

enligt Rut. Ett annat sätt att visa andra en händelse kan enligt förskolläraren Rasmus 

vara att spela upp en teater. Han har upplevt att barn både enskilt och tillsammans har 

gjort gestaltningar med både rörelser och rekvisita. Gestaltningarna baserades på både 

barns egna eller gemensamma upplevelser. Rasmus tar upp ett exempel på detta där ett 

barn som flugit flygplan visade för de andra barnen hur det gick till på flygplanet. 

Barnet gestaltade och visade de andra barnen hur flygplanet flyger och hur det låter. 

Tillsammans skapade de sedan en lek där flygplan och flygresa var i fokus. Detta har 

även Bengt och Josefine erfarenhet av. Bengt berättade att han sett barn leka att de åkte 

på semester med flygplan då barnen både packade väskor och byggde själva planet och 

Josefine såg att ett barn från hennes barngrupp visade barn som aldrig flugit hur det går 

till att flyga till ett annat land. Bengt berättar att utöver att leka flygresor, har han även 

sett barn visa andra barn hur ett läkarbesök går till samt hur bokbinderi fungerar. Bengt 

gjorde då, tillsammans med de andra pedagogerna om hela avdelningen till ett 

bokbinderi då intresset blev stort. Hedvig är en annan förskollärare som säger sig ha 

upplevt barn som återskapar händelser de varit med om. Hon har sett barn visa vad som 

hände på kalas, fester och bröllop. Barn som återskapar musikvideos är också en 

erfarenhet hon har. Barnen har då gjort försök att efterlikna artisternas kroppsspråk och 

mimik från videon.  

 

Magnus har sett att barn har berättat och gestaltat för andra barn om en händelse barnet 

har sett på TV eller visst spel som denne har spelat. Detta ledde till att barnen lekte 

karaktärer från programmet eller spelet. Enligt Magnus skapades även egna karaktärer. 

Även Simon hade erfarenhet av att barnen leker karaktärer de sett på TV. Simon har, 

enligt honom, sett barn som bearbetar intryck från verkligheten genom lek, och som 

förskollärare har han då försökt att alltid finnas nära i deras fria lek för att stötta, samt se 

vad de har upplevt som de behöver stöttning i. Ett exempel var när ett barn hade en 

mamma som var gravid. Då lekte Simon och barnet att de är gravida och man kan som 

vuxen finnas med i hur man ska vara försiktig när syskonet kommer. Hampus och Bengt 

hade båda erfarenheter av att barn leker saker som handlar om obehagliga händelser. 

Hampus hade barn från krigsdrabbade länder och dessa barn lekte krig på förskolan. 

Hampus kände att han inte hade tillräckligt med erfarenhet för att ta ställning kring om 

han har hjälpt ett barn eller inte men har observerat att de som kom från dessa länder 

lekte krig och han tror att detta blir en bearbetning för barnen.  
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Bengt nämnde inget om krigslek, men hade däremot varit med om ett barn som förlorat 

en anhörig i en bilolycka. Detta barn ville leka med bilar som kraschade. Enligt Bengt 

var förskollärarna tillåtande i detta och de upplevde att efter ett tag övergick leken i vad 

de kallade ”vanlig billek”. 

 

5 .3 Rädsla, obehag eller fobier  
 

Denna kategori visar hur förskollärare stöttar barn som upplevt något obehagligt eller 

något de blivit rädda för. 

 

Magnus berättade om en erfarenhet där han varit med om barn som varit rädda för olika 

saker. Hans strategi var då att försöka leka lekar där ämnet fokuserade på det som 

barnen var rädda för, exempelvis clowner och spindlar. Simon sjöng istället sånger om 

det barnen var rädda för och tittade sen i böcker och pratade om det som var läskigt. 

Simon hade ett barn som var rädd för maskar. Förutom att sjunga och titta på bilder 

tittade de på levande maskar på avstånd. Simon berättar även att det går att använda 

dockor för att iscensätta situationer som barnen behöver bearbeta. Även Rut har märkt 

att flertalet barn tycker att spindlar är obehagliga. Hon har då tittat på en plastspindel i 

lupp tillsammans med barnen. Vidare berättar Rut att hon och barnen pratar om 

spindeln som deras vän, som sover när denne inte är framme, och de sjunger för 

spindeln flera gånger. Barnen fick hälsa på spindeln som de kunde leka med en stund 

för att sedan säga god natt innan spindeln lades tillbaka i sin lupp. 

 

5.4 Pedagogiskt stöd 
 

Denna kategori handlar om hur förskollärare på olika sätt kan stötta barn genom lek i 

allmänhet.  

 

Magnus menar att leken är ovärderlig när han arbetar med barn som har ett annat 

modersmål. Han berättar att det inte alltid går att kommunicera verbalt och då är leken 

ett verktyg för att samspela och skapa gemenskap på ett annat sätt. Hedvig berättar 

också om hur det går att arbeta utan att vara verbal. Hon har tränat matematik med 

barnen och visat fysiska föremål för att utmana barnen att räkna.  
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Hon hade jämfört antalet med barnet och utmanat barnet att se vilken hög som hade 

flest leksaker. Hon lekte även en lek där barnet fick komma på olika lösningar att nå 

vissa saker och komma åt andra saker. Anders har erfarenheten att pedagogerna vill att 

barnen ofta ska fråga varandra när problem uppstår i lek. Arbetslaget vill att barnen ska 

lära sig att ta hjälp av varandra för att öva på självständighet och att inte bara förlita sig 

på vuxna. Däremot menar Anders att de går in och stöttar när de känner att barnen 

behöver det. Även Magnus försöker att inte påverka barnen för mycket när de leker. 

Han menar att det finns olika sätt att som vuxen stötta barnen i lekandet. Han försöker 

vara närvarande utan att leda leken. Enligt Magnus får barnet styra och då kan han som 

förskollärare sätta ord på det som barnet leker, ställa frågor och/eller bara följa barnet i 

leken. Vidare berättar Magnus att det handlar mycket om att försöka läsa av barnet i 

leken och försöka närma sig barnets perspektiv. Han tror mycket på att man kan närma 

sig barnets perspektiv mera genom lek.  

 

Hampus anser att stöttning via lek kan vara bra när barnen behöver berätta saker för 

förskollärare. Hampus hade ett barn där det misstänktes att barnet råkade illa ut i 

hemmet. Enligt Hampus upplevde han att han kom närmare barnet via lek än när han 

bara försökte prata med barnet. Han använde sig av olika varianter av lek, bland annat 

fri lek men även att de ritade och pratade med varandra. Han upplevde att det är enklare 

att hjälpa ett barn till samtal om barnet gör någonting under tiden. Josefine lyfte ett 

exempel där ett barn genomlidit en separation mellan föräldrarna. Barnet pratade om att 

det inte längre mamma och pappa bodde tillsammans och då frågade Josefin om de 

kunde leka mamma, pappa, barn och att det kunde berätta hur det såg ut hos de olika 

föräldrarna. Barnet tyckte började att leka och berätta hur det var möblerat. 

 

5.5 Otröstliga barn 
 

Denna kategori handlar om när förskollärare upplevt att leken inte alltid räcker till för 

att stötta barn.  

 

Rut anser att stöttning via lek kan vara svårt när barn blir för otröstliga och att en lek, 

enligt hennes upplevelse, inte alltid fungerar. Hon anser att det då är bättre att sitta eller 

gå runt med barnet och prata med denne om olika saker. 
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Till slut kanske barnet har lugnat sig så pass att man kan leka med denne, men när 

denne är som mest ledsen så ansåg hon att det lika bra att vänta. Även Rasmus upplevde 

att barn har varit alldeles för ledsna för att leken ska kunna vara en lösning.  

Han hade provat att sjunga, introducera leksaker med mera, men barnet var inte 

intresserat, utan fortsatte att gråta. Han satt då med barnet en stund tills denne hade 

lugnat sig och gick sedan över till lek. Anders erfarenhet var att vid konflikter upplevde 

han att leken inte var ett alternativ då en del konflikter mellan barnen blev allvarliga. 

Däremot har Bengt inga erfarenheter av när lek inte går att använda som verktyg för att 

stötta barn. Han berättar att han använt leken i alla krissituationer, men att det sett väldigt 

olika ut. Om det är ett barn som är ledset för att mamma gick till jobbet, om det är någon 

som inte fick sin vilja igenom, eller någon som inte fick vara med i leken. Allt kräver olika 

metoder, men leken fungerar alltid enligt honom. 

 

5.6 Lek med lärplattan 
 

Denna kategori handlar om vilka erfarenheter förskollärarna har av att använda 

lärplattan som verktyg för att stötta barn i lek 

 

 

Hampus har använt lärplattan för att använda olika spel och aktiviteter som fokuserar på 

språkinlärning. Rut använde lärplattan i en redan pågående lek med barnen där de lekte 

att de dök med fiskarna som det visade bilder på via en projektor. Även Bengt har 

använt projektor för att leka att de dök med fiskar. Han använde även projektorn för att 

visa en film där det ser ut som att barnen sitter i ett tåg som åker. De lekte då att de åkte 

tåg i flera timmar. Rut har även använt lärplattan till olika danslekar. Rasmus har använt 

lärplattan för att spela memory. Barnen fick fota sig själva eller på olika föremål för att 

sedan använda bilderna till spelet. Syftet var att komma ihåg var bilderna fanns, 

turtagning samt språkutveckling och att det samtidigt skulle vara intressant och roligt 

för barnen. Anders har använt lärplattan som ett verktyg i leken när barnen vill spela 

teater men olika föremål, barnen har då velat att Anders ska filma det barnen gör för att 

de sedan ska kunna spela upp det och visa för de andra barnen på samlingen. Det finns 

planer i Anders arbetslag på att utveckla detta arbete genom att använda speciella appar, 

till exempel “imovie” och “puppetpals”, som de kan använda för att spela in barnens 

egna röster till sin berättelse. Anders kommer fortsätta att arbeta med detta för att han 

har utgått från barnens intresse och syftet är att utveckla barnens utforskande och 
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användandet av en lärplatta. Även Robert har använt lärplattan för att skapa film och 

spela spel tillsammans med barnen. Han anser att det kan vara lättare att få kontakt med 

vissa barn genom att använda lärplattan, eftersom han anser att det är något de är 

bekväma med att använda. Robert har upplevt att han genom filmskapandet fått chansen 

att höra barnens tankar om sådant som de inte pratar om annars. Han anser att det är bra 

sätt att skapa relationer med barnen. Magnus har använt lärplattan för att arbetar med 

olika sinnesstämningar genom att spela upp olika typer av musik, som kan motsvara de 

olika sinnesstämningarna eller visa på känslor.  Han berättar att han även har lekt troll 

och gjort egna trollsvansar, sen har de använt lärplattan för att sätta på klassisk musik då 

barnen fick röra sig runt i rummet till musiken. De pratade om hur det känns när det 

blev jättehögt och dånande och hur trollen gjorde/kände sig när musiken blev lugnare 

eller mer långsam. I en piratlek där Magnus och barnen letade efter en skatt använde 

han sig QR-koder och gjorde en promenad där de letade koder som en skatt. Även 

Hedvig har använt QR-koder och gått på skattjakt där de avkodat en QR-kod för att få 

upp en bild på var nästa kod befinner sig. Hedvig berättar att de även låtit barnen skriva 

egna berättelser och sedan fått fota av bilder till berättelsen och prata in sin saga på 

lärplattan.  
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6 Diskussion 
 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

 

Som metod valdes mailintervjuer för att det var det enklaste sättet att samla in data för 

studien. Om metoden observation använts istället hade vi behövt vara på plats i 

förskolan mycket mer. I intervjuerna valde vi att använda öppna frågor för att vi ville få 

in varierande och detaljerade svar för att vi skulle kunna göra varierade kategorier. 

Genom att ställa öppna frågor fick vi in flera olika svar från respondenterna där de 

beskrev olika erfarenheter och exempel när de stöttat barn i lek. För att få tag på 

förskollärare och barnskötare som kunde delta i intervju mailade vi förskolechefer vi 

hittade i närområdet. Vi valde att maila chefer i närområdet för att vi skulle kunna ha 

möjlighet att göra intervjuer på plats. På grund av att vi inte fick in några positiva svar 

från förskolecheferna om några som hade möjlighet att delta i intervju blev tvungna att 

byta metod. Den nya metoden blev att använda det privata kontaktnätet inom förskola 

för att hitta nya intervjudeltagare. Studiens trovärdighet kan därför kritiseras eftersom 

respondenterna har kännedom om vilka vi är. Däremot anser vi att oavsett om 

respondenterna känner den som intervjuar eller inte försöker de flesta framstå som 

positiva och duktiga. Dessutom gjordes alla intervjuer över mail och då finns längre 

betänketid som inte finns i muntliga intervjuer. Oavsett om vi hade haft kännedom om 

respondenterna sedan innan eller inte kommer respondenterna att tänka igenom sina 

svar för att framstå på ett positivt sätt. Datan i denna studie är dessutom 

tolkningsbaserad. Det är vi som skriver arbetet som gör en egen tolkning av 

respondenternas svar och därför kan vi ha uppfattat deras svar på andra sätt än de själva 

menade när de skrev.  
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Vi valde att göra intervjuer över mail för att ha möjlighet att nå ut till förskollärare över 

hela Sverige och för att få in svaren snabbt. Från början var tanken att intervjua både 

förskollärare och barnskötare för att få möjlighet till fler svar dock var det endast 

förskollärare som svarade. Att använda det privata kontaktnätet var inte tanken från 

början utan blev en lösning då vi inte fick tag på andra. Med de förskollärare vi tillslut 

fick tag i och som svarade fick vi in tillräckligt många svar och därmed behövdes inga 

barnskötare längre delta i studien. I metoden nämner vi att Bryman (2011) tar upp om 

onlinebaserad intervju och dess fördelar bland annat att det blir enkelt att återkoppla till 

respondenterna om något behöver kompletteras eller är oklart. Vi har inte upplevt att vi 

behövt återkoppla till respondenterna. Vi har även i metod skrivit om att Bryman tar 

upp att genom onlinebaserad intervju får respondenterna möjlighet till att tänka igenom 

svaren mer noggrant. För oss blev det en fördel i och med att vi fick mer utförliga svar 

från respondenterna vilket ledde till mer varierande svar på frågeställningen. Om vi 

även hade intervjuat barn hade deras svar kunnat jämförts med förskollärarnas svar för 

att få veta barnens syn på förskollärarnas arbetsmetoder.  

 

Vi bearbetade resultatet genom att skapa kategorier som var baserade på svaren. Som vi 

skrivit i metoden att Löfgren (2014) tar upp att kategorisering är ett bra sätt för analys 

och jämförande, det har även vi upplevt själva då kategoriseringen har gett oss 

möjlighet till att tydligt se och jämföra det respondenterna svarat. I resultatet valde vi att 

presentera svaren utifrån att använda fiktiva namn på respondenterna för att göra det 

mer intressant för läsaren och enkelt att förstå och komma ihåg vem som svarat vad. Det 

har hjälpt oss i skrivandet att få kontroll över de olika svaren och gett resultatet en 

struktur.  

 

6.2 Diskussion av resultatet 
 

Syftet med arbetet var att få reda på hur förskollärare använder lek för att stödja barn i 

olika situationer. Vi delar upp diskussionen i några områden för att tolka vad vi har fått 

fram från tidigare forskning och respondenternas svar. 

 

 

 

 



 

28 

 

6.2.1 Förskollärares arbetsmetoder 
 

Resultatet visar att förskollärare använder olika arbetsmetoder för att stötta barn med 

hjälp av lek och de använder även olika verktyg bl.a. lärplattor och leksaker (jfr. Fleer, 

2017 och Klerfelt, 2007) då även författarna använder olika verktyg när de arbetar med 

lek som metod för att stötta barn. Utifrån studien går det med säkerhet att säga att leken 

används i förskolan och utifrån resultatet visas exempel på hur den används, varför, och 

för vilka barn? Studien har visat att leken har en stor roll i förskolans verksamhet då den 

används för flertalet situationer av både barn och förskollärare, vilket även Øksnes 

(2009) anser.  

 

Respondenterna upplevde att leken har fungerat som arbetsmetod för stötta barn med 

alltifrån språksvårigheter till rädslor. Förskollärarna i studien har gett exempel på deras 

arbetsmetoder och erfarenheter från arbetet i förskolan. Resultaten i studien kan därför 

tolkas som att de kan användas för yngre barn eftersom de är testade i praktiken. 

Respondenterna menade att de metoder och verktyg de använde fungerade för att stötta 

barn i olika situationer förutom när barnen upplevdes alltför upprörda. Detta kan tolkas 

som att det finns generella mönster hos förskollärarnas arbetsmetoder då respondenterna 

menar att de upplevde att de i de flesta fall kan använda lek. Respondenterna undviker 

lek när barn är upprörda, samtidigt som den tidigare forskningen visat att det är då de 

har använt lek med terapeutiska inslag för att stötta barn som Jones (2015) samt Farell, 

Kershaw och Ollendick (2017) skriver om. Genom att jämföra respondenternas 

praktiska erfarenheter med tidigare forskning visar studien att lek är en arbetsmetod 

förskollärare kan använda även i svåra situationer men de kan behöva stöd från 

utbildade psykologer hur de ska använda den, när och för vilka barn.  

 

I förhållande till studiens frågeställning har resultatet visat att lek fungerar att använda 

som arbetsmetod och resultatet har även visat hur den kan användas. Konsekvenserna 

av vi i resultatet sammanställer respondenternas verktyg och arbetsmetoder kan tolkas 

som viktigt eftersom flertalet förskollärare hade upplevt att de hade svårt att veta hur 

och när lek kan användas. Denna studie har sammanfattat några förskollärares 

erfarenheter och ger därför en möjlighet att fungera som verktyg för de förskollärare 

som har svårt att använda lek som stöd för barn i olika situationer.  
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De exempel vi sammanställt i resultatet kan däremot tolkas som att de inte är 

generaliserbara då de enbart har testats av den respondent som gett respektive svar och 

det går därför inte att fastställa att de fungerar på samma sätt för en annan barngrupp. 

Det går alltså inte att säkerhetsställa att exempelvis metoden att använda en plastspindel 

för ett barn som var rädd för spindlar, som en respondent använt sig av, fungerar för en 

annan förskollärare. Varje exempel som finns i resultatet går inte att fastslå att det 

fungerar för andra barn än de barn som respektive respondent testat metoden på 

eftersom studien inte har ställt respondenternas svar mot varandra för jämförelse om 

arbetsmetoderna använts och fungerar av de andra respondenterna. De praktiska 

konsekvenserna som resultaten får är alltså att förskollärare som läser studien kan välja 

att testa arbetsmetoderna, men bör räkna med att de inte är garanterade att fungera i 

läsarens barngrupp. Det är viktigt att förskolläraren är deltagande i barns lek menar 

Synodi (2010) både i pedagogisk styrd lek och i barns fria lek. Resultatet i denna studie 

kan därför fungera som ett stöd för förskollärare som vill prova om metoderna fungerar 

i den egna barngruppen. Resultatet kan även fungera som en möjlighet för förskollärare 

att delta mer i lek genom att resultatet har ett syfte att stötta barn. Detta kan tolkas som 

en lättare inkörsport för att förskollärare ska kunna delta mer i lek.  

 

Resultaten i denna studie skiljer sig från den tidigare forskning vi funnit. Vi fann en 

problematik i att hitta tidigare forskning som tar upp exempel på arbetsmetoder riktade 

till förskollärare som använder lek för att stötta barn.  Den tidigare forskning som har 

presenterats i studien har inte riktat sig till förskolan utan handlat om lek i andra 

sammanhang exempelvis lekterapi. Våra tolkningar i denna studie skiljer sig från den 

tidigare presenterade forskningen eftersom delar av den är mer inriktad mot terapeutiska 

syften (jfr. Farrell, Kershaw och Ollendick, 2017). Vår tolkning har istället tagit 

inspiration från lekterapi och sett samband mellan dem och respondenternas svar samt 

studiens frågeställning. Utöver lekterapi har den tidigare forskningen haft flertalet 

likheter med den tolkning vi har utfört till studien. Vi har sett samband mellan 

respondenternas erfarenheter och hur den tidigare forskningen har beskrivit lek som 

arbetsmetod eller lek som syfte att föra in andra ämnen i den fria leken, exempelvis 

teknik (jfr. Elvstrand, Hallström och Hellberg, 2015). Sammanfattningsvis visar studien 

att förskollärare använder sig av olika arbetssätt för att använda lek som stöd för olika 

tillfällen. 
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6.2.2 Barns och vuxnas olika synsätt på lek 
 

 

Studien kan inte utifrån resultat helt visa att barn och vuxna har olika synsätt på vad 

leken innebär och dess syfte. Studiens data är tolkningsbaserad utifrån förskollärarnas 

berättelser. Det gör att resultatet bara kan tolkas baserat på vuxnas syn på lek då inga 

barn intervjuades, men kan jämföras med tidigare forskning för att delvis se att barn och 

vuxna uppfattar lek på olika sätt. Metodens inverkan på resultatet kunde ha blivit 

annorlunda om även barn hade intervjuats. Genom att intervjua barn finns möjligheten 

att barnen hade berättat hur de vill att förskollärare ska använda sig av lek för att stötta 

dem i olika situationer. Datan hade då kunnat jämföras mellan barn och vuxna för att 

sammanställa hur de två synsätten eventuellt kan slås samman för att skapa 

arbetsmetoder och se vilka verktyg som kan användas för att stötta barn genom lek. 

 

Den utmärkande betydelse av resultatet är att förskollärare kan ha andra syften med 

leken än barnen (Jfr. Skolverket, 2016; Klerfelt, 2007; Fleer, 2017). Studiens 

ursprungliga syfte och frågeställning var att se vilka arbetsmetoder och redskap 

förskollärare använder sig av för att stötta barn i lek. Konsekvensen av detta resultat är 

att det ger en förståelse för att barn kan uppleva leken på ett annat sätt än vuxna. Då 

barn och vuxna, enligt studien, kan ha olika syn på lek behöver inte förskollärarnas 

praktiska metoder ändras. Om förskolläraren har syfte att stödja ett barn som behöver 

öva på något kan förskolläraren leka en lek med barnet som bidrar till att barnet övar på 

detta, barnet som deltar kan då ha en helt annat syfte med leken än förskolläraren som 

exempelvis Fleer (2017) nämner. Studiens resultat visar på hur en av förskollärarna 

hade ett annat syfte med leken än vad barnen hade. Förskollärarens mål var att stötta ett 

barn att tolka lekregler för att barnet tillslut skulle kunna bli deltagare i olika 

leksituationer tillsammans med andra barn utan att förskolläraren måste finnas nära. 

Resultaten relaterar till tidigare forskning då vi inte funnit någon forskning som har 

baserats på barns erfarenheter och tankar kring hur vuxna kan använda lek för att stötta 

dem och hur de själva upplever lek och dess syfte. Liksom vår studie har den tidigare 

forskningen vi funnit endast varit tolkningar på hur barn kan uppfatta lek. Synodi 

(2010) anser att barnen alltid ska få ha kontroll över alla aktiviteter för att främja en 

lekfull stämning på förskolan. Detta uttalande kan kritiseras då det kan finnas en 

problematik att överlåta ansvaret till barnen att själva kontrollera alla aktiviteter som 

sker på förskolan. Övrig forskning och respondenternas svar nämner inget om att 
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liknande tankegångar, som Synodi har, skulle fungera då det inte nämns någonstans att 

det skulle fungera i praktiken. Synodis tanke går att tolkas som att barn som ser olika 

aktiviteter som lek får en annan motivation att delta men att alltid ha kontroll och få 

bestämma förbereder dem inte för den verklighet som samhället har. I förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) står det att förskollärare ska förbereda barnen inför 

samhället och dess regler och inom den svenska demokratin får inte samma person alltid 

bestämma allting. Att leken är viktig för barn, intygar även Gärdenfors (2009) som 

anser att leken har en viktig betydelse i och med att den har visat sig stärka barns tillit 

till sig själva. I leken kan barnen bedöma sina färdigheter. Studiens resultat visar även 

att barn använder leken i förebyggande syfte och för att testa på olika scenarion gällande 

samma händelse. Detta återfann vi även i tidigare forskning då Corsaro (2005) skriver 

om tolkande reproduktion och Fher och Russ (2016) skriver hur barn använder som om 

för att förbereda sig för framtiden.  

 

I jämförelse med Synodis tanke kring att barn bör få kontrollera alla aktiviteter på 

förskolan med Gärdenfors tankegång om att leken stärker barnens tillit till sig själva 

framstår Synodis idé som positiv, men även Gärdenfors tankegång kan kritiseras. 

Gärdenfors menar även att misslyckanden i leken aldrig påverkar barnen. Detta kan 

kritiseras genom att ponera att ett barn drömmer om att bli ballerina. Om barnet leker 

detta men misslyckas gång på gång då barnet inte kan göra dansstegen finns risken att 

leken inte kommer att stärka barnets tillit till sina förmågor. Dessa misslyckanden kan 

spela stor roll hos barnet då det eventuellt kan göra barnet osäkert på sin förmåga att 

dansa. Ytterligare en åsikt Gärdenfors har är att han anser att lek alltid är en fri 

handling. Risken finns att barn kan påtvingas lekar för att de inte vill hamna utanför. 

Studien visade även att i pågående lekar kan barnen frysa ut eller mobba ett eller flera 

andra barn i leken genom att retas, tvinga på biroller eller att vara fysiska. Øksnes 

(2010) har liknande åsikter som Gärdenfors då hon anser att lek förknippas med glädje 

och frihet. Däremot visar studien att leken inte alltid är frivillig utan kan ske på grund 

av tvång och därför blir leken inte alltid lustfylld. Sammanfattningsvis visar resultaten 

att barn och vuxna har olika synsätt på lek och därför kan förskollärare endast förstå 

vuxenperspektivet på lek och inte barns perspektiv på lek. 
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6. 5 Framtidsblick, vad kan göras mer? 
 

 

Vi anser att det behöver tillföras ytterligare forskning kring leken som arbetsmetod för 

att stötta barn i förskolan. De forskningsresultat vi har funnit riktar sig främst till äldre 

barn. När vi sökte efter forskning kring lek som verktyg för att stötta barn med fobier 

och rädslor hittade vi främst forskning som handlade om lekterapi och psykologi.  

 

Vi har tidigare erfarenheter av att förskollärare beskriver att lek kan vara svårt att 

använda för att stötta barn i olika situationer då de menar att de inte vet hur de ska 

använda den, även en del av respondenterna berättade att leken främst blir svår att 

använda när det handlar om barn som varit med om svåra situationer. Därför anser vi att 

det behövs mer forskning och exempel förskollärare kan använda sig av för att minska 

den osäkerhet som de upplever.  
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7. Slutsats 
 

 

Slutsatsen av studien är att förskollärare använder lek för att stötta barn i olika 

situationer. Det finns olika verktyg och arbetsmetoder som förskollärarna använder för 

att stötta barn genom lek i olika situationer. Studien har även visat att leken har olika 

betydelser för barn och vuxna då de har olika syften och perspektiv på vad lek innebär 

och vad den är till för.  I studien har vi sammanställt vilka erfarenheter och 

arbetsmetoder respondenterna har och beskrivit vilket sätt de kan användas på. Denna 

studie styrker tidigare forskningsresultat kring lek som arbetsmetod för att stötta barn 

och tillför ytterligare bevis på att den används i förskolans verksamhet. I bakgrunden 

skriver vi om vår egen uppfattning och erfarenhet om att lek som arbetsmetod med syfte 

att stödja barn uppfattas svårt för flertalet förskollärare då vi uppfattat att det råder en 

osäkerhet om hur leken kan användas, i vilken situation och för vilka barn. Dessa 

didaktiska frågor har vi, tack vare tidigare forskning och respondenternas svar lyckats 

bearbeta och sammanställa information. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

 

Hej, förskolechef på xxx-förskola (om fler förskolor, kan det också vara av intresse) 

 

Våra namn är Ester Bergström och Sandra Berglund. Vi skriver ett examensarbete om 

barns lek och vi undrar om vi får intervjua några förskollärare och/eller barnskötare om 

barns lek. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur förskollärare samt barnskötare 

kan stötta barn via lek. Målet är att vi vill bidra med verktyg/idéer till hur pedagoger ska 

bemöta barn i leken, genom den samlade bild vi får utifrån vad våra analyser gett. 

Exempelvis hur de kan vara en del av processen i barnets bearbetning av rädsla och 

andra svåra upplevelser eller hur barn använder lek för att visa en upplevelse som de 

andra inte har upplevt själva och hur pedagogerna då kan stötta barn på bästa sätt.  

 

Om tid och intresse finns hos er så kommer vi gärna och intervjuar. Under intervjun 

kommer vi att spela in samtalet via ljudupptagning (ej film) och personerna som 

intervjuas kommer att vara anonyma, liksom förskolan. Ljudfilerna ska lämnas in till 

förvaring på högskolan för att ingen obehörig ska kunna ta del av dem, eftersom 

examinator måste om så behövs begära att få lyssna för att höra att inspelningarna finns. 

Deltagarna får avbryta sitt deltagande när de vill och behöver inte fortsätta.  

 

Hör gärna av er till denna mailadress (ofkebm@student.hig.se) om vi kan komma och 

en tid som passar för den eller de som ska intervjuas. 

 

Vår handledare i examensarbetet är Elisabeth Björklund, Elisabeth.Bjorklund@hig.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ester och Sandra  
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Bilaga 2 
 

 

 

Hej XXX! 

 

Våra namn är Ester Bergström och Sandra Berglund. Vi skriver ett examensarbete om 

barns lek och vi intervjuar några förskollärare och/eller barnskötare om barns lek via 

mail. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur förskollärare samt barnskötare kan 

stötta barn via lek. Målet är att ge pedagoger ett verktyg i hur de på bästa sätt bemöter 

barn i leken, exempelvis hur de kan vara en del av processen i barnets bearbetning av 

fobier/trauman eller hur barn använder lek för att visa en upplevelse som de andra inte 

har upplevt själva och hur pedagogerna då kan stötta barn på bästa sätt.  

 

Du som intervjuas kommer att vara anonym, liksom förskolan. Det är bara vi och de 

kursansvariga som får ta del av ditt namn, förskola och mailadress. Deltagarna får 

avbryta sitt deltagande när de vill och behöver inte fortsätta. 

 

Frågorna är bifogade i ett dokument, det går bra att skriva svaren i direkt i dokumentet. 

Vi vill ha in svaren så fort som möjligt.  

 

Vår handledare i examensarbetet är Elisabeth Björklund, Elisabeth.Bjorklund@hig.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ester och Sandra 
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Bilaga 3 
 

 

1. Har du någon gång upplevt att du stöttat barn via lek? Om ja, hur gick du tillväga och 

vad hjälpte du barnet med? 

 

 

2.  Har du någon gång arbetat med ett barn som har trauma/fobi? Om ja, hjälpte du 

barnet via lek? I så fall hur? 

 

 

3. Har du något exempel på när ett barn använder lek för att visa en upplevelse (ex. att 

de använder gestaltning eller rekvisita) som de andra barnen inte har upplevt själva?  

 

 

4. Har du använt lärplattan som verktyg i lek med barn? Ge gärna exempel på vilket 

syfte du hade och vad du gjorde. 

 

 

5. Har du något exempel på när du kände att du inte kunde använda lek för att stötta 

barnen i en viss situation? 
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