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Att bli en önskvärd 
samhällsmedlem  

Om förskolepersonals styrning i barns lek 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka föreställningar om leken i förskolan där fokus är förskollärares roll 

och styrning i leken. Empirin utgår från kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper och individuella 

intervjuer med förskollärare verksamma i svenska förskolor. Studiens analysarbete bygger på en 

diskursanalys. Resultatet synliggör att det är det kollektiva och sociala barnet som betonas i 

definitioner om barns lek. De föreställningar som konstruerar förskollärares roll och styrning i barns 

lek bygger på omsorg, demokratifostran och makt. Föreställningar om ålder och barns behov utifrån 

utvecklingsstadier är även framträdande i synen på vilka sätt barn leker och hur förskollärare ska 

förhålla sig till, och styra leken. Olika roller har framkommit; rollen som ledsagare, rollen som 

gränssättare och rollen som den tillmötesgående förskolläraren. Vidare diskuteras hur förskollärares 

styrning av lek kan förstås. Analysen synliggör en omsorgspräglad diskurs, en framåtsyftande diskurs 

samt en diskurs om institutionens ofrihet. 
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Förord 

Med min bakgrund som förskollärare har jag länge fascinerats av barns lek. Knutsdotter Olofsson 

(2017) beskriver leken som en mental inställning, ett sorts tillstånd, en speciell känsla. Man sugs in i 

den i en sorts förtrollning. I förhållande till lekens ramar kan man kliva in och ut. Vidare likställer hon 

leken med ett kreativt arbete som vi människor slukas in i (Knutsdotter Olofsson 2017, ss. 17-19). När 

barn leker kliver de in en förtrollad värld, och med fantasin lever de sig in i olika roller. Allt kan bli 

möjligt. En låda kan bli en bil. Ett barn kan snabbt förvandlas till en katt. En pinne kan bli… ett svärd. 

Jag har reflekterat över att jag ibland värderar barns lekar olika. Att en pinne blir ett svärd får oftast 

inte samma positiva respons som att leka katt. Leken styrs, enligt mina erfarenheter i en, enligt vuxna, 

önskvärd riktning. Under första året på Masterprogrammet följde i stort sätt alla mina 

examinationsuppgifter samma röda tråd. Jag berörde ämnen som fostran, lek, barns vilja och 

aktörskap. I skrivande stund står förskolan inför en ny läroplan där leken har fått en tydlig och viktig 

plats och riktar fokus på förskollärarens roll i leken. Inför magisteruppsatsen gick mina tankar varma 

hur jag skulle gå vidare med mitt intresse på djupet. Därför bestämde jag mig för att uppsatsen skulle 

handla om förskollärares föreställningar kring sin roll och styrning i barns lek. Nu är uppsatsen klar. 

Jag vill tacka alla de förskollärare som gjorde min studie möjlig. Era berättelser var grunden till 

studiens empiri. Vidare vill jag tacka min handledare Helena Bergström som i alla faser av uppsatsen 

kommit med goda råd. Även ett tack till mina studiekamrater på Masterprogrammet i förskoledidaktik 

vid Stockholms Universitet för uppmuntrande och givande diskussioner. Slutligen vill jag varmt tacka 

mina nära; Lena, Jimmy, Filippa, Linnea och Isac för att ni stöttat och stått ut med mig när jag många 

gånger varit okontaktbar i mitt skrivande.  
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Inledning 

”Vi leker inte krig!”, ”Vi springer inte inne!”, ”Sluta brottas!”, Här klättrar vi inte!”, ”Det här får ni 

leka någon annan stans!”, ”Nu får ni städa upp efter er!”, ”Sch!”. Detta är några exempel på hur en 

förskollärare skulle kunna uttrycka sig om hen vill styra barns lek. Jag har själv utryckt mig så. Ibland 

är tillrättavisningarna inbäddade i andra ordval, men hur de än uttrycks handlar de ofta om att man inte 

tycker om det barnen leker eller att barnen gör något annat än det man tänkt. Kanske handlar det om 

en rädsla att någon ska göra sig illa. Eller så strider leken mot rådande normer och ideal. Att barn leker 

vapenlekar brukar stoppas med en gång, då vapen, av vuxna associeras till ett våldsamt beteende. 

Trots vuxnas restriktioner kring dessa typer av lekar, tycks de aldrig försvinna. Barn leker krig, 

brottas, springer, klättrar, stökar ner och leker vad de vill leka. Det bara är så. Försöker vi vuxna styra 

barns lek genom förbud misslyckas vi ofta. Barn gör motstånd och utmanar kanske än mer. Frågan är 

hur vuxnas styrning kan förstås i relation till dagens idé om "det kompetenta barnet”.  Det kompetenta 

barnet har blivit ett vanligt uttryck inom förskolans värld och tillskriver barnet kompetens och ett 

socialt aktörskap med agens i hens eget liv (Kalliala 2013, s. 4; Murphy, Ridgway, Cunneen & Horgan 

2015, ss. 306-313).  

Med min bakgrund som förskollärare har jag genom åren utvecklat ett intresse för förskolepersonals 

relation till barns lek. I läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018) som i skrivande stund, börjar gälla detta 

år har leken fått en mer framträdande plats. Den betonar leken och dess betydelse och beskriver att 

leken ger barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Vidare anges det att 

förskolepersonalen ska följa barns lek, antingen genom att vara utanför eller delta i leken. Faktorer 

som begränsar leken ska uppmärksammas och arbetssätt och miljöer som främjar lek ska utvecklas 

(Lpfö 18 2018, s. 8). Således betonas förskollärarens roll i leken. I det nya styrdokumentet är 

begreppet fostran inte med, till skillnad från tidigare läroplaner (jfr Lpfö 98 2016; Lpfö 18 2018). 

Dock står det att förskolan aktivt och medvetet ska påverka och överföra samhällets gemensamma 

värderingar och främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem 

(Lpfö 18 2018, s. 13). 

 

FN:s barnkonvention artikel 31 fastslår att barn har rätt till lek och barnkonventionen görs till lag 2020 

(UNICEF Sverige 2009). Denna lag, såväl som läroplanens fokus på leken i förskolan, samt att fostran 

inte längre finns med som förskolans ansvar, kan innebära ett relativt fritt tolkningsutrymme kring 

förskollärares roll i barns lek. Förskolan ska inte fostra, men främja barnets utveckling till att bli en 

ansvarsfull samhällsmedlem. I relation till detta behöver förskollärares föreställningar om sin roll i 

leken och hur den bör styras komma upp till ytan. Hur fri får leken vara? Hur ska de vuxna styra barns 

lek? Hur förskollärare konstruerar och talar om sin roll och styrning i leken behöver belysas och 

diskuteras i en svensk nutida förskole kontext. Detta får fungera som en ingång till det område jag 

väljer att belysa i denna uppsats.  
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Bakgrund 

En historisk tillbakablick på förskollärares roll i 
barns lek  

 
För att förstå lekens roll i dagens förskola är det relevant att blicka tillbaka i historien och få en bild av 

den förändring som skett men även vad som varit sig likt genom tiderna. Barn har i alla tider lekt men 

förskollärares roll och styrning i barns lek har varierat.   

Vi backar tillbaka till 1800-talets Sverige. Man började se möjligheter med institutioner för barn. Detta 

tillgodosåg behovet av barntillsyn när mödrar började arbeta och skulle kunna bidra till ett bättre 

samhälle, enligt den tidens ideal (Lindgren & Söderlind 2019, s. 26). Lärarinnan i barnkrubban hade ett 

inrutat dagsschema för att hålla ordning i den stora barngruppen (ibid). Lärarinnornas uppgifter var dock 

fler än så. Den tyska pedagogen Friedrich Fröbel lade grunden för barnträdgårdarna. Där fick barnen 

tillsyn och samtidigt ägna sig åt pedagogiska aktiviteter och leka. I konstruktionen av barnträdgården 

ville man främja barns utveckling i en god riktning. Det var viktigt att barnen skulle vistas i en 

pedagogisk, ändamålsenlig miljö och genom leken fick barnen lära sig att arbeta (Vallberg Roth 2011, 

ss. 60-61). Sånger och sagor har länge varit en naturlig del av förskolan. Vallberg Roth (2011) beskriver 

att man från början av 1900-talet betonade sånglekar och sagor med syftet att vuxna skulle fostra och 

värna om det kulturella arvet. Under den ökade demokratiseringen i samhället under 1930-talet, 

kritiserades vuxenstyrningen av den österrikiska språkpedagogen och psykologen Elsa Köhler. Hon 

menade att verksamheten skulle genomsyras av lyhördhet för barnets behov och intressen (Vallberg 

Roth 2011, s. 66). I en dokumentation från en barnträdgård under tidigt 1930-tal framgår det att det 

busades i barnträdgården och ledarinnan lekte med barnen (Norrköpings stadsarkiv se Lindgren & 

Söderlind, 2019, s. 45). En annan riktning på 1900-talet, värt att nämna är pedagogiken av italienskan 

Maria Montessori. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver att Fröbels fokusering 

på arbetets betydelse även följde med i Montessoris pedagogik, men här stod självständighet i fokus. 

Inom denna pedagogik var barns självständighet viktigt och den vuxne hade en tillbakadragen roll, även 

när det uppstod konflikter (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s. 27).  

Att vuxna finner vissa lekar svåra är ingen ny företeelse. I anslutning till krigsåren började det talas 

om fredsfostran. Vissa typer av lekar var inte önskvärda. Artiklar hade rubrikerna Bort med krigslekar 

i hem och trädgård (Vallberg Roth 2011, s. 67). Begreppet ”fri” lek fick en plats i schemat under 

1940-talet. I storbarnkammaren skulle största delen av barnets dag ägnas åt fri lek (Vallberg Roth 

2011, s. 73). Under 1970-talet ansågs leken ha en stor betydelse för den psykosociala utvecklingen. I 

1968 års barnstugeutredning (1972:26) poängterades den viktiga låtsasleken. Den synliggjorde även 

det nya, frigörande förhållningssättet; dialogpedagogiken. Det innebar att barnet och den vuxne var i 

ett ömsesidigt samspel. Den vuxne skulle ha en tilltro till barnets förmåga (Barnstugeutredningen 

1972:26, s. ss. 21-61). I Barnstugeutredningen (1972:26) dominerar utvecklingspsykologiska och 

stadietänkande teorier (jmf James & Prout 1990, ss. 10-11) där psykologerna Piaget och Eriksson är 

väl refererade namn.  
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Socialstyrelsens kom ut med vägledande pedagogiska riktlinjer i Pedagogiskt program för förskolan. 

Där kan vi läsa att personalens uppgift i förskolan var att stödja leken utan att störa (Socialstyrelsen 

1987:3, s. 42). Vidare beskrevs att det under vissa tillfällen var nödvändigt med vuxet deltagande för 

att leken skulle utvecklas på ett gynnsamt sätt (ibid). Under 1990-talet blev utvecklingspsykologin allt 

mer ifrågasatt. Istället blev barnrättsperspektivet ett faktum i och med den barndomssociologiska 

forskningen. James och Prout (1998) menade att barndom måste ses som en social konstruktion. Barn 

skulle ses som människor i sin egen rätt, barnet som ”being” mot tidigare ”becoming” (James, Jenks & 

Prout 1998, s. 207). Barnet som en kompetent medborgare med demokratiska rättigheter betonades 

från 1990-talet och paradigmet påverkade läroplanerna i skolan och förskolan (Vallberg Roth 2011, ss. 

107-126). I och med paradigmet inom barndomssociologin (James & Prout 1998), började man tala 

om det kompetenta barnet. Reggio Emilia filosofin fick ett stort genomslag inom förskolan, där 

principen baseras på att lyssna på barnen och anamma dess idéer (Murphy, Ridgway, Cunneen & 

Horgan 2015, ss. 306-313). Detta leder fram till där vi är i dag.  

Leken i dagens målstyrda förskola  

Leken har fått sig ett uppsving i den svenska läroplanen (Lpfö 18 2018). Till skillnad från den tidigare 

läroplanen (jmf Lpfö 98 2016) har leken en egen rubrik med namnet Lek är grunden för utveckling, 

lärande och välbefinnande (Lpfö 18 2018, s. 8). Således ville regeringen förtydliga leken i förskolans 

styrdokument. I läroplan för förskolan beskrivs att barnen ska ges förutsättningar både för lek som de 

själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar (Lpfö 18 2018, s. 8). Vidare betonas att 

personalen ska ha en aktiv närvaro i barns lek (ibid). De flesta forskare tycks vara överens om att 

samspelet i leken är viktig för barnets utveckling. Aras (2016, s. 1174), stödjer sig på Vygotsky´s teori 

om den proximala utveckligszonen i sin betoning av lärarens viktiga roll för barns lekutveckling. Den 

proximala utvecklingszonen förklaras som avståndet mellan barnets faktiska utvecklingsnivå och dess 

potentiella utveckling med hjälp av den vuxnes stöttning eller av kamrater som befinner sig längre 

fram i utvecklingen (Skinner et al. 2015, kap 16, s. 11). För att utveckling ska ske, menar Skinner et al. 

(2015) att barnet behöver ingå i självreglerande aktiviteter i ledning av den vuxne. Att ha en utvecklad 

förmåga till självreglering innebär enligt Blair och Raver (2015) att kunna att tänka innan man 

handlar, fokusera och upprätthålla uppmärksamhet, reglera emotioner, hantera stress och reflektera. De 

beskriver i sin tur att dessa förmågor är avgörande för barnets sociala relationer och ökar chanserna att 

klara sig i skolan och genom livet i stort (Blair & Raver 2015, s. 713). 

Lekbaserat lärande är ett frekvent förekommande begrepp i nyare forskning kring lek i förskolan, 

framför allt i den internationella forskningen. Van Oers (2012) är en av många som förespråkar en 

lekbaserad läroplan där utbildningen innehåller lekfullt formaterade aktiviteter i en lärandekontext 

(Van Oers 2012, ss. 16-26). Å andra sidan finns det många forskare som ställer sig kritiska till 

fenomenet och hävdar att leken i förskolan har fått ett mindre utrymme. Istället dominerar de 

kunskapsrelaterade ämnena (se Brison 2011; Moss 2006). Moss (2006) menar att förskolan i 

västvärlden, främst länder som England och USA, starkt influerats av liberala vindar och 

disciplinerade synsätt. Detta narrativ bygger på vokabulär där utveckling, kvalitet, och resultat är 

framträdande (Moss 2006, ss. 127-136). 

Forskning har visat att läroplanens mål kan krocka med samhälleliga normer. Detta beskriver Brison 

(2011) från en studie i Fiji. Han poängterar att även om leken har en viktig roll i policydokumenten i 

Fiji speglar det inte alltid människorna i ett samhälle och deras syn på förskolans uppdrag.  Trots 

läroplanens intentioner, har den fria leken ett litet utrymme i förskolans faktiska praktik (Brison 2011, 
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ss. 231-239). Granlund et al. (2016) har på svensk mark kvantitativt studerat olika lärandesituationer i 

förskolan för att undersöka hur barns engagemang och välbefinnande kan skilja sig åt. I studien fick 

förskolepersonal skatta barns välmående. Resultaten visade att ju mer barns lek fick vara fri i 

förskolan, desto högre skattades barnens välmående (Granlund et al. 2016, s. 53). Knutsdotter 

Olofsson (2017) har genom ett forskningsprojekt utvecklat ”den fria lekens pedagogik”. Hon beskriver 

att leken, traditionellt sett har varit barnens ensak. Vidare beskriver hon att det aktiva deltagandet, den 

fria lekens pedagogik är en revolution inom förskolans metodik (Knutsdotter Olofsson 2017, ss. 190-

191). 

Styrning mot önskvärda kompetenser-då och nu  

Genom några olika historiska avstamp har jag visat vad leken haft för betydelse i förskolan och vilken 

roll förskolepersonal kan ha haft i barns lek. Viktigt att påpeka är att denna genomgång är väldigt 

generaliserande. Likväl som det finns många olika förskollärare, finns det också många olika sätt att 

förhålla sig till barns lek. Men hur arbetslag genom tiderna diskursivt talat om roller och 

förhållningssätt har sannerligen bidragit till kollektiva föreställningar och göranden. Hur barn bör 

ledas, fostras och styras mot önskvärda kompetenser, speglar ett visst historsikt, socialt och kulturellt 

sammanhang (se Bartholdsson 2008, ss. 19-20). Fredsfostran åren efter kriget är ett exempel. Även 

idag, är krigslekar generellt icke önskvärda (Bjartveit & Panayotidis 2017; Delaney 2016; Levin 

2003). Detta kan förstås genom att förskolan alltid haft en omsorgstanke, att barn i förskolan ska 

skyddas från det onda (Dolk 2013, s. 143). Omsorg innebär även att hjälpa barn att hantera känslor och 

konflikter som kan uppstå samt stötta barnen i kamratrelationer (Eidevald & Engdahl 2018 s. 46, 119). 

Denna typ av styrande har sannolikt alltid behövts i förskolan. Att ledas i självreglerande aktiviteter 

samt lekbaserat lärande som mycket ny forskning inom fältet lyfter, är ytterligare ett sätt att styras mot 

önskvärda kompetenser. Ett aktivt deltagande i barns lek är ett annat förhållningssätt för att träna barns 

grundläggande förmågor (Knutsdotter Olofsson 2017, ss. 181-189). Denna studie avser att undersöka 

förskollärares föreställningar om sin roll och styrning i barns lek. Således kommer de kompetenser 

som är eftersträvansvärda och de normer som råder i en specifik samhällelig kontext, sannolikt att 

uttryckas.  

Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer jag att lyfta fram aktuell forskning som finns inom området förskollärares 

roll och styrning i barns lek, såväl nationellt som internationellt. Early childhood education är ett 

övergripande begrepp inom förskoleverksamheten i världen (Vetenskapsrådet 2015, s. 12). Inom 

begreppet finns det många olika skolformer som är nära besläktade med förskolan; preschool, pre-

kindergarden, kindergarden m.m. Även förskolepersonals befattningar kan skrivas olika beroende på 

var studien är gjord. För att täcka upp dessa begrepp har jag valt att konsekvent använda 

benämningarna förskollärare och förskola när jag nu kommer att redogöra för den tidigare 

forskningen i ämnet. Resultaten från internationella studier har avvägts hur vida de bedömts relevanta 

till en svensk förskolekontext. Några av studierna är exempelvis gjorda i USA, där styrdokument och 

verksamhetsmål skiljer sig från de nordiska (se Vetenskapsrådet 2015, s. 12). 
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Min studie vilar på ett poststrukturalistiskt perspektiv. I följande avsnitt kommer jag dock att nämna 

olika teorier som nämns i aktuell forskning inom området. Syftet med det är att belysa olika teoretiska 

synsätt med anledning av det MacLure (2003, s. 19) belyser, att människor är subjekt formade av en 

mängd olika diskurser, med olika sort sanningar. Avsnittet disponeras i följande underrubriker; 

Förskolläraren som observatör eller lekpartner, Styrande i barns lek, Styrning i lek sett ur ett 

maktperspektiv, Lekresponsiva idéer Förskolläraren i rollen som ”skurk” samt Ett bidrag till 

forskningsfältet  

Förskolläraren som observatör eller lekpartner  

I flera nyare studier betonas att förskollärarens deltagande i leken är nödvändigt. Samtidigt talar flera 

studier för att förskollärare deltar i barns lek i en relativt liten utsträckning (se Aras 2016; Fleer 2015; 

Johansson & Pramling Samuelsson 2006). Fleer (2015, s. 1801), hävdar att förskollärare sällan agerar 

lekpartners. Aras (2016) ser problem med att den vuxne inte deltar i barns lek och menar att det kan ge 

stora konsekvenser för barnets utveckling och lärande. Genom att göra observationer kunde hon se att 

förskollärarna ägnade sig åt praktiska och administrativa uppgifter medan barnen lekte. De gick in i 

leken när barnen ville ha hjälp, men sällan annars (Aras 2016, s. 1174). Orsaken kan vara att 

förskollärare är rädda för att störa och förstöra barns egen lek. Å andra sidan involveras inte 

förskollärare från barns håll heller särskilt ofta, som vanligast bara när de behöver hjälp med något 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2006, s. 96). Forskning angående förskollärares roll i förhållande 

till barns lek är begränsad, menar Fleer (2015). Hon menar att en vanlig föreställning är att vuxna inte 

ska involveras i barns lek. Vidare hävdar hon att lek inte ska ses som barns privata angelägenheter och 

att förskollärare bör kliva in mer i barns lek för att berika och utveckla den (Fleer 2015, s. 1811).  

 

Styrande i barns lek  
Inledningsvis togs upp att Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018) beskriver värden vi ska främja hos 

barnet, men nämner inte att vi ska hindra andra. På vilka grunder skyddar vi då barnen från vissa typer 

av lekar? Hur kan vuxnas styrning i barns lek förstås i relation till dagens idé om "det kompetenta 

barnet” ? Kalliala (2014) lyfter och problematiserar diskursen om ”det kompetenta barnet.”  Hon 

menar att även om barnet ses som aktivt och kompetent behöver barnet samtidigt den vuxne på många 

sätt. Kalliala (2014) stödjer sitt uttalande på teorin om barns utveckling genom den proximala 

utvecklingszonen, samt anknytningsteorin där den vuxnes närvaro är av stor vikt för barns välmående. 

I verkligheten är barn både mer eller mindre kompetenta, menar hon (Kalliala 2014, s. 14). 

Frågan om säkerhet kan höra samman med vuxnas styrning i barns lek. Vuxna vill skydda barn och 

därför måste miljön vara säker. Således är det vanligt att förskollärare styr bort lekar som anses 

”farliga”. Hansen Sandseter och Sando (2016) gjorde en enkätundersökning med personal i norska 

förskolor för att och undersökte vilka lekar som ofta begränsas. Lekar som kontrolleras och styrs är de 

fysiska och aktiva lekarna. Lekar på höga höjder, när barn balanserar, barn som klättrar i träd och 

liknande. Studien visade att krav och förväntningar från föräldrar angavs vara en anledning till 

begränsningar av barns lek (Hansen Sandseter & Sando 2016, s. 178). Förskolans rutiner är en annan 

faktor som kan begränsa barns egen lek. Albona och Hellman (2018) beskriver att måltider i förskolan 

är en tid på dagen där barn måste hålla sig till regler och inte tillåts leka som de vill. I denna 

vardagliga rutin, menar de att barn ses som oförmögna att veta vad som är deras bästa (Albona & 
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Hellman 2018, s. 4). En annan typ av lek som ofta blir föremål för vuxen styrning, är den som anses 

navigera utanför normen (Bjartveit & Panayotidis 2017; Delaney 2016; Levin 2003; Logue & Detour 

2011). Dessa forskare beskriver specifikt krigslekar. Gemensamt mellan dem är att de belyser ett 

återkommande dilemma för pedagoger; frågan om hur lekar som är våldsamma ska hanteras. Att 

förbjuda lekar kan få konsekvenser menar Delaney (2016) då barn tenderar att fortsätta leka dessa 

lekar i alla fall. Lekarna dras in i det fördolda genom förbuden (Delaney 2016, s. 880). Levin (2003) är 

inne på samma spår. Hon poängterar vikten av att vuxna bemöter barns behov i leken. Vidare 

framhålls att vuxnas förbud av ”svåra” lekar resulterar i att barns möjlighet till att reflektera över 

komplexa ämnen tas ifrån dem. Det riskerar i sin tur att barnets tankar förblir obearbetade (Levin 

2003, s. 62). Bjartveit och Panayotidis (2017) som är kanadensiska forskare, menar att konstruktionen 

av barndom och förskolans verksamhet, till stor del bygger på att skydda och övervaka. De beskriver 

att normativa idéer gör att vuxna tenderar att överbeskydda barn. Men detta har en baksida menar 

Bjartveit och Panayotidis (2017). Genom att övervaka barns aktiviteter, kontrollera, samt begränsa den 

tid barn får leka, riskerar vuxna att beröva barn värdefullt lärande (Bjartveit & Panayotidis 2017, ss. 

114-126). Forskarna hade tidigare observerat att Disneyfilmen Frost var ett populärt tema i många 

förskolebarns egna lekar. Bjartveit och Panayotidis (2017) upptäckte att förskolepersonal kunde 

provoceras av denna lek och till och med förbjuda den. I en entré till en av de besökta förskolorna 

möttes forskarna av skylten; “Detta är en Frost-fri plats!” (Bjartveit & Panayotidis 2017, s. 119). Detta 

fenomen har även Aretun (2007) belyst i en svensk avhandling. Hon menar att en vanligt 

förkommande vuxen uppfattning är faran med populärkulturens påverkan på barn. Populärkulturen, 

som avviker från vuxnas normer och värderingar, gillas inte och ignoreras (Aretun 2007, s. 60).  

Styrning i lek sett ur ett maktperspektiv 

Maktpositioner i förskola och skola har studerats av flera forskare (se Aretun 2007; Bartholdsson 

2008; Delaney 2016; Dolk 2013; Wood 2014; Tullgren 2004). I många studier har Foucaults idéer 

använts i analysen. Bartholdsson (2008) menar att frågan om maktutövning blir en komplicerad fråga 

eftersom skolan ska verka för ett demokratiskt samhälle. Fostran av barn till goda samhällsmedlemmar 

kan ses som ett sätt att legitimera lärarens maktutövning, menar hon. En vänlig maktutövning är, enligt 

Bartholdsson en sorts teknik för styrning som görs av välvilja och godhet (Bartholdsson 2008, s. 18). 

Att maktrelationer ofta förblir osynliga problematiseras i hennes avhandling.  Bartholdson (2008) 

menar att vara elev kan förstås som ett socialisationsprojekt, dvs. att inta en underordnad position 

gentemot lärarens maktutövning, och lära sig navigera inom det ”normala” (Bartholdsson 2008, s. 

189).  Vuxnas samspel i barns lek kan enligt Aretun (2007) bygga på viljan att fostra. En syn på barn 

som ofärdiga individer legitimerar vuxnas auktoritet, menar hon. Vidare beskriver hon den vanliga 

uppfattningen om att barn inte bör aktivera sig själva (Aretun 2007, s. 48). I Dolks avhandling (2013) 

undersöks delaktighet i en svensk förskola ur ett makt- och normkritiskt perspektiv. Hon belyser att 

vuxna ofta försöker styra barn att leka med ett specifikt material på ett visst sätt. I dessa situationer är 

det vanligt att barn reagerar på vuxnas makt med motstånd, tystnad eller avståndstagande (Dolk 2013, 

ss. 201-202).  

Begreppet ”fri” lek har länge använts i förskolans sammanhang. En återkommande diskussion är hur 

fri leken egentligen är. Wood (2014) ifrågasätter diskurser om ”fri” lek i förskolan och lyfter barns 

egna agentskap. Vidare menar hon att barn ska vara relativt fria från vuxnas intrång och styrning, där 

fria val istället ska karaktärisera leken. Ett erkännande av maktstrukturer är nödvändigt, för att kritiskt 

granska de etablerade diskurserna om fria val och fri lek (Wood 2014, s. 16).  
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Tullgren (2004) har i en svensk avhandling, studerat förskolepersonals styrning av barns lek genom att 

observera leksituationer i förskolan. Hon menar att leken styrs mot det som uppfattas som önskvärt för 

framtiden. Barns sätt att leka regleras således mot de normer som finns i samhället. Resultatet visade 

på tre teman för denna styrning. Det första är att barn leker. Förskollärarna uppmuntrar och stöttar att 

barn leker. Barn förväntas leka aktivt och på ett sätt som anses utvecklande. Här sker ett ömsint 

reglerande av det som inte uppfyller förväntningarna. Det andra temat för styrning är vad barn leker. 

Lekar som anses obehagliga och olagliga försöker styras mot mer trevliga och nyttiga. Det tredje temat 

är hur barn leker. Leker barn ”stökiga” och ”för” fysiska lekar försöker förskollärare styra till lekar 

som är lugnare (Tullgren 2004, ss. 63-64). Likt Bartholdsson (2008) menar hon att styrningen har bytt 

skepnad, från att ha varit auktoritär är den nu omtänksam, vänlig och demokratisk. Tullgren (2004) 

menar att förskollärare övervakar och kontrollerar leken i mindre utsträckning än tidigare. De kliver 

istället in i leken, beskriver hon. Tullgren (2004) frågar sig om förskollärares deltagande i barns lek 

verkligen kan ske på barns villkor. Hon ställer således frågan om deltagandet verkligen innebär att 

barn utvecklar agentskap och att barn demokratiseras, eller om det snarare får en motsatt effekt 

(Tullgren 2004, ss. 105-108). 

Lekresponsiva idéer  

Medan Tullgren (2014) och Wood (2014) uttrycker att förskollärares styrning kan vara ett hinder för 

barns utveckling av agentskap, menar Lagerlöf, Wallerstedt & Kultti (2019) istället att förskollärare 

bör agera som en deltagare i leken, vilket de menar gör att barn utvecklar agentskap (Lagerlöf, 

Wallerstedt & Kultti 2019, s. 60). På senare tid har man börjat tala om lekresponsiv utbildning i 

förskolan. Lekresponsiv utbildning handlar om att förskolläraren tar del av barns lek och spinner 

vidare på barnens handlingar i ett utvecklande samspel. Barnens handlingar görs därmed intressanta 

och betydelsefulla (Björklund & Palmér 2019; Lagerlöf, Wallerstedt & Kultti 2019).  

 I leken behöver förskolläraren rikta barnens uppmärksamhet och kunna ge nya förslag vilket innebär 

en viss styrning. Förskolläraren har en viktig roll i leken genom att bekräfta och metakommunicera 

tillsammans med barnet (Lagerlöf, Wallerstedt & Kultti 2019, s. 59). Björklund och Palmér (2019) tar 

stöd i läroplanen och menar att lek och undervisning inte står i motsättning till varandra. De ses istället 

som två nödvändiga aspekter av förskolans didaktik och därför ska leken integreras i undervisningen 

(Björklund & Palmér 2019, s. 65). Björklund och Palmér (2019) gjorde en studie genom observationer 

av förskollärares deltagande i lek. I den diskuteras att förskollärares deltagande i lek med didaktiska 

avsikter dels kan begränsa barns handlingsfrihet. Men samtidigt menar de att vuxen styrning kan 

berika leken. Genom vuxen involvering och engagemang ges barnen fler möjligheter och ett 

vidareutvecklat lärande kan ske (Björklund & Palmér 2019, ss. 77-78 ). Madrid (2013) gjorde en 

etnografisk studie, vilande på ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. Studien ägde rum i ett 

klassrum i USA. I artikeln visas ett exempel på hur förskollärare kan hantera barns ”bråkiga” lekar. 

Trots att sådan lek kan utmana normen om hur man ”ska” bete sig, i ett exempel visas hur en flicka 

leker kaxig. Men barnet hindras inte. Istället för att gå in och avbryta, bestämmer sig förskolläraren för 

att följa leken på nära håll. Madrid (2013) beskriver att pedagogen försöker förstå leken ur barnets 

perspektiv och kan därmed reglera om det behövs (Madrid 2013, ss. 246-252). Under nästa rubrik går 

förskolläraren ett steg längre. 
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Förskolläraren i rollen som ”skurk”  

Istället för att motarbeta, förbjuda och hindra barns ”bråkiga” lekar lyfter forskare ett annat 

förhållningssätt, nämligen att som förskollärare kliva in och leka ”skurk” med barnen (Bjartveit och 

Panayotidis 2017; Delaney 2016; Logue & Detour 2011). Delaney (2016) synliggör hur metoden Code 

Red drills används i ett aktionsforskningsprojekt i USA. Kort sagt innebär metoden att förskollärarna 

kliver in i barnens krigslekar och leker tillsammans med barnen där alla är både subjekt och objekt för 

våldet. Efter implementeringen började barnens lek skifta. Från att lekarna tidigare hade haft onda 

handlingar, menar Delaney (2016) att barnen, blev mer omhändertagande i sina lekar (Delaney 2016, 

s. 880). Logue och Detour (2011) är inne på liknande spår. De menar att förskollärare bör reflektera 

över sin roll i barns i barns ”bad guy” lek eller andra lekteman som de känner sig obekväma i, för att 

reflektera över hur de bäst kan stötta barns intressen, istället för att förbjuda (Logue & Detour 2011, s. 

15). Att barns populärkultur kan bli en inspiration och tillgång i leken, beskriver Bjartveit och 

Panayotidis (2017) ett projekt där förskollärare och barn arbetar med teman till den omåttligt populära 

Disneyfilmen Frost.  Studien belyser att populärkulturens närvaro i förskolans lekteman kan utmana 

och stärka barns fantasi och abstrakta tänkande. Samtidigt kan det vara ett sätt för de vuxna att våga 

kliva ut ur sin ”comfort zone” och våga ifrågasätta normen om hur ”bra” lek ska vara (Bjartveit & 

Panayotidis 2017, ss. 116-119). Emilson (2008) menar att vi behöver närma oss barns perspektiv med 

en emotionell närvaro och lekfullhet. Detta kan möjliggöra för demokratifostran och hierarkiska 

maktstrukturer kan rubbas. Således kan fostran få karaktären av kommunikation och intersubjektivitet 

(Emilson 2008, s. 86). 

 

Ett bidrag till forskningsfältet 

Den befintliga forskningen kring lek i förskolan och förskollärares roll och styrning tar sig många 

vägar. Jag har valt att ringa in det som min studie avser att fortsätta undersöka. Forskningen kring 

förskollärares roll i barns lek är tudelad. En del studier har uppmärksammat att vuxnas deltagande är 

begränsat (se Aras 2016; Fleer 2015; Johansson & Pramling Samuelsson 2006). Annan forskning 

menar å andra sidan att förskolepersonal deltar. Tullgren (2004) menar att förskollärare kliver in i 

barns lek men frågar sig om leken då kan vara helt jämställd. Detta leder mig fram till frågan hur 

förskollärare definierar sin roll i barns lek. Frågan är, om deltagandet är en form av, som Bartholdsson 

(2008) kallar det, en vänlig maktutövning. Där förskollärarens avsikt är att fostra barnet med synen på 

barnet som en ofärdig individ (jmf Aretun 2007). Notera att Bartholdsson (2008) och Aretun (2007) 

skrev sina avhandlingar när begreppet fostran fortfarande fanns med i Läroplan för förskolan (Lpfö 98 

1998; Lpfö 98 2016). Möjligen finns begreppet fortfarande, underförstått kvar, i vardagligt tal. Fostran 

i läroplanen kan nu ha iklätt sig andra typer av ord, som att förskolan ska överföra samhällets 

värderingar (Lpfö 18 2018, ss. 12-13). Detta leder till frågan vad borttagandet av begreppet fostran 

innebär för hur förskollärare uppfattar sin roll i barns lek, och om hur och varför leken bör styras.  

Personal i förskolan kan hamna i situationer, dilemman och svåra beslut om sin roll och styrning i 

barns lek. Vad som är legitimt att blanda sig i och styra, och var gränsen går för barns egen rätt att 

bestämma över sin lek. Detta är en särskilt aktuell fråga när barnkonventionen blir lag år 2020 

(UNICEF Sverige 2009). En dilemmasituation är när barns lek strider mot grundläggande 

demokratiska värden. Jag har noterat att krigslekar är ett vanligt exempel på detta inom den befintliga 

forskningen. Att arbeta i förskolan innebär att tillgodose olika människors intressen och behov, 
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framförallt barnens. Men även föräldrars förväntningar, och sist men inte minst, att leva upp till 

läroplanens mål. Att de vuxna försöker styra bort dessa, enligt många vuxna oacceptabla lekar, kan 

ofta bygga på en välvilja och omsorg. Förskolan har i alla tider varit en plats där man velat skydda 

barn från det onda i världen (Dolk 2013).  

Att barnet å andra sidan ses som kompetent i alla lägen kan även ifrågasättas. Kalliala (2014) menar 

att barnet behöver den vuxne, och beskriver barn som både mer eller mindre kompetenta. De forskare 

som lyfter den lekresponsiva utbildningen menar att en viss styrning är nödvändig för att utveckla 

barns kompetens. Jag har uppmärksammat att mycket ny forskning talar om lekbaserat lärande. 

Mängder med studier pekar på fördelarna med att undervisa lekfullt och sägs gynna barnets framtida 

sociala och akademiska kompetenser (Fleer 2015; Van Oers 2012). Samtidigt finns det forskare som 

menar att denna typ av pedagogik gör att barns ”fria” lek nedvärderas (Brison 2011; Moss 2006). En 

fråga som diskuteras inom den kritiska forskningen är vad som händer med barns ”fria” lek när 

förskolan blir allt mer målstyrd. Den lekresponsiva utbildningen står, enligt min tolkning, relativt nära 

begreppet lekfullt lärande men i en omvänd ordning. Utgångspunkten är barnets egen lek och intressen 

där förskolläraren tar vid och utvecklar leken vidare, tillsammans med barnet. Det är inte så olikt 

dialogpedagogiken som togs an på 1970-talet, vilket lyftes i den historiska tillbakablicken i 

bakgrunden. Att som förskollärare leka med barnen istället för att bannlysa ”dåliga” lekar belyses i 

ovan nämnda internationella forskningsprojekt (Bjartveit och Panayotidis 2017; Delaney 2016; Logue 

& Detour 2011). Jag har dock inte hittat några svenska studier som gjort dessa typer av aktionsprojekt 

i förskolan.  

Nu har leken fått ett större fokus i Läroplan för förskolan och förskollärarens roll i barns lek betonas 

(Lpfö 18 2018). Detta leder mig fram till att vilja undersöka förskollärares föreställningar om leken i 

förskolan. Föreställningar om rollen och styrningen i leken, i dagens förskolekontext behöver 

synliggöras. Min förhoppning är att min uppsats kan bidra till ett synliggörande av den makt som 

produceras och de rådande normer som finns kring leken i förskolan, samt öppna upp för ett 

nytänkande kring förskollärares roll i leken.  

Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018) har begreppet fostran försvunnit ur 

läroplanen. Istället har normer, värden och barnrättsperspektiv blivit tydligare och lekens centrala roll 

har lyfts fram. I dessa nya formuleringar har förskollärarens roll i förhållande till barns lek fått ett 

större fokus. Syftet är att undersöka förskollärares föreställningar om sin roll och styrning i barns lek. 

Följande forskningsfrågor kommer bli aktuella att fördjupa sig i: 

 Hur definierar förskollärare lek?   

 Hur beskriver förskollärare sin roll i leken? 

 På vilket sätt kan förskollärares styrande av barns lek förstås?  

 

 

 



11 
 

 

 

Teoretiskt perspektiv 

Jag utgår från teorier inom det poststrukturalistiska fältet där den franske filosofen Michel Foucaults 

tankar används som utgångspunkt. Poststrukturalismen bygger på ställningstagandet att världen är 

socialt konstituerad (Benton & Craib 2011, ss. 167). Det är genom diskurser som människor 

konstruerar den sociala världen och dess betydelse (Winter Jörgenssen & Phillips 2000, s. 13). Sett ur 

ett poststrukturellt perspektiv menar man att språket konstituerar individens förhållningssätt, tankar 

och känslor (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 291). Detta motiverar mig att välja det poststrukturella 

perspektivet för min studie. 

Den språkliga vändningen 

Inom den poststrukturalistiska teorin talar man om ”den språkliga vändningen” (se Benton & Craib 

2011, s. 164). Min studie om hur leken diskursivt konstrueras och styrs i en förskolekontext är 

representativ för ett sådant angreppssätt i samhällsvetenskaplig forskning. Detta begrepp blir en viktig 

poäng för mig, i min egen lärandeprocess. För att förstå vad den poststrukturella tanken går ut på, 

behöver jag som Lenz Taguchi (2000) beskriver, göra ett ”dikotomiskt lappkast”. Jag behöver således 

ställa mig frågan; Vem bestämmer hur människor tänker och handlar? Är det subjektet självt eller är 

det de kollektivt konstruerade språket och diskurserna som skapar mening (Lenz Taguchi 2000, s. 55 

)? Om jag skulle ta ställning för den första dikotomin, mer än det andra, hade den poststrukturalistiska 

utgångspunkten inte varit användbar för min del.  

Diskurs 

Innebörden av begreppet diskurs i min uppsats är de meningsbärande föreställningarna om vad lek är, 

vilken roll förskollärare ska ha i barns lek, och hur den bör styras. Diskursen ska enligt Foucault inte 

enbart uppfattas som det som sägs och på sättet de sägs utan diskursen är helheten av det som passerar 

genom sociala relationer (Foucault 1971/2008, s. 181). Foucaults talade även om diskursiva och icke-

diskursiva praktiker. Det som finns behöver inte alltid sägas, utan kan även vara sådant som syns 

(Sköldberg 2014, s. 293). Därför handlar diskurserna även om det som inte sägs och andra mänskliga 

uttryck som tystnad och skratt.  

Beroende på diskursivt sammanhang konstitueras olika former av subjektivitet (Alvesson & Sköldberg 

2017, s. 291). Således kan denna studie beröra hur identiteter som barn och vuxen, ålder och kön 

konstitueras i förskolan. Sociala strukturer och materiella förhållanden medför att diskurserna 

uttrycker olika maktförhållanden och låser fast människor i en slags subjektivitet. Det kan handla om 

hur man ”bör” vara som förskollärare eller barn i leken (jmf Alvesson & Sköldberg 2017, s. 291). 

Genom att ta del av förskollärares uttryck om leken, sin roll och styrning kan rådande maktstrukturer i 

förskolan synliggöras. 
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Nedan visar jag de begrepp som studien fokuserar på.  De centrala begreppen är disciplinering, makt 

och normer i förhållande till förskollärares föreställningar om leken i förskolan, deras roll och styrande 

i leken.  

 

Disciplinering  

Hur leken bör styras, i och med vad som är tillåtet och förbjudet har likande innebörd i det Foucault 

beskriver i sina texter om disciplinering. Ordet disciplinering låter väldigt hårt, likt många ord i 

Foucaults texter. Inom förskolan beskriver man inte att undervisningen innehåller disciplinering, 

straff, övervakning och så vidare. Notera att dessa ord är teoretiska begrepp. Således kan de inte direkt 

appliceras i en nutida förskole-kontext, men innebörden av orden kan onekligen kännas igen. Makten 

finns överallt och människan ingår i vad Foucault beskrivet, ett maktmaskineri (Foucault 1971/2008, s. 

140). Disciplinering används för att utöva makt, menar Foucault. Foucault menar att disciplin behövs 

för att bringa ordning (Foucault 1975/2006, s. 218). 

Exempel på disciplinering är att övervaka, kontrollera någons beteende och uppträdande, fördela 

människor i rummet, samt reglera tiden (Foucault 1971/2008, ss. 141-152). Den verkar vanligtvis 

utifrån normer och normalisering, ofta outtalade, vilket människor medvetet eller omedvetet handlar 

utifrån (Foucault 1975/2006, ss. 184-185). Att hålla ett vakande öga, uttrycks av Foucault som 

panoptism, ett ständigt pågående, ofta osynligt övervakningssystem (Foucault 1975/2006, ss. 196-

197). Vidare menar han att det förekommer flertalet tekniker för att övervaka, bland annat att lösa upp 

destruktiva relationer.  

 

Makt  

Lenz Taguchi (2000) menar att när man talar om makt i förskola och skola, är uppfattningen vanligen 

att makten ligger hos personer högre upp i hierarkin, exempelvis de som fattar beslut angående 

verksamhetens ramar. Förskolepersonal uppfattar sig själva ofta som maktlösa, och att utöva makt 

uppfattas ofta som något dåligt (Lenz Taguchi 2000, s. 24).  

Foucault beskriver inte makten som fixerad eller lokaliserad. Den skrivs heller inte enbart i negativa 

termer. I verkligheten är makten både produktiv och begränsande: den producerar en verklighet och 

ger människor kunskaper och ett handlande (Foucault 1975/2006, s. 195). Makten är ingenting som 

bara vissa personer har. Makten är redan existerande likt en organisation som vi alla hela tiden är med 

och producerar (Foucault 1980, s. 98). Enligt Foucault’s filosofi är alla med och producerar makt. 

Således även förskollärare. Lenz Taguchi (2000, s. 24) menar att vi behöver förstå makt som något 

som oundvikligt produceras i vårt vardagliga liv. Att förstå hur makt opererar känns ofta främmande 

för pedagoger. Det utmanar deras praktik, men kan även hjälpa dem att se både barnen, sig själva och 

sin praktik på ständigt nya sätt (Lenz Taguchi 2000, s. 24).  

Det går dock inte att förneka att makt har en tendens att koncentreras till en viss grupp människor (se 

MacLure 2003, s. 176). En av kritiken som har riktats mot Foucault är att maktbegreppet gör att 

ojämlika relationer exempelvis mellan olika sociala klasser eller genusförhållanden inte tas med i 

bilden (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 368). I denna studie handlar maktrelationen till en stor del om 

den mellan barn och vuxna. Den framstår som en oundviklig asymmetrisk maktrelation och min avsikt 

är inte att osynliggöra olikheter mellan barn och vuxna. Utgångspunkten i min studie, är likt Dolk 
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(2013) att denna oundvikliga asymmetriska maktrelation hela tiden behöver diskuteras (Dolk 2013, ss. 

31-32).  

Utifrån Foucaults texter är makten både produktiv och begränsande men han påpekar att det i 

maktmaskineriet skapas en hierarki (Foucault 1975/2006, s. 178). En kropp som kan styras, kallar 

Foucault för en ”foglig kropp”. Vidare skriver han att kroppen i alla samhällen utsätts för olika former 

av makt (Foucault 1975/2006, s. 138).  Inom maktens strukturer förekommer även motstånd. Det är 

när man kan observera tecken på motstånd som makten blir tydlig, menar Lenz Taguchi (2000, s. 61). 

Det behöver inte bara handla om barns motstånd, utan kan även vara motstånd från 

förskolepersonalens håll. Det kan handla om att förskolepersonalen framför klagomål över att 

barngrupperna är alldeles för stora för att hinna vara närvarande i barns lek. Eller att 

förskolepersonalen förkastar en traditionell pedagogik och börjar använda andra arbetssätt (jmf Lenz 

Taguchi 2000, s. 61 ).  

Normer 

Normalisering är en maktteknik menar Foucault (1975/2006, s. 185). Inom den poststrukturella 

traditionen menar man att kunskap och vetande inte kan friläggas från makten. Genom att klassificera 

och göra indelningar av fenomen konstitueras normer (Sköldberg 2014, s. 67). Föreställningar om vad 

som anses normalt reglerar hur människor ska uppträda (Ibid). Föreställningar (normer) kan vara både 

talade och outtalade (Foucault, 1975/2006, ss. 184-185). Således är förskolan en plats i samhället full 

av normer. Denna studie kommer att synliggöra de konstituerade normerna om det lekande barnet. Det 

som avviker från normen blir ofta något oönskat (se Bartholdsson 2008, s. 12). De oskrivna reglerna 

om förskollärarens roll i barns lek kommer även att lyftas upp till ytan.  

Nya normer skapas ständigt. Bartholdsson (2008, s. 71) menar att skolan inte är ingen spegel av 

verkligheten, utan är en av många verkligheter i vilka elever verkar i. Vidare menar Bartholdsson 

(2008) att skolan föreskriver en normalitet som inte är giltig i alla sammanhang (ibid). Således kan 

normer kring lekens konstrueras olika beroende på kontext. Lenz Taguchi (2000) menar att det i 

förskolan ofta finns föreställningar om att nya pedagogiska praktiker ska kunna ”befria” oss från ett 

”dåligt” sätt att arbeta. Men om vi gör oss av med det gamla kan den nya pedagogiken bli den nya 

normen som än en gång låser fast oss i ett sätt att se på barn (Lenz Taguchi 2000, s. 24). 

För att sammanfatta detta avsnitt, har jag nu tagit på mig de poststrukturalistiska glasögonen. Genom 

att se världen (i det här fallet förskolan) som en socialt konstituerad plats kan ovan nämnda begrepp 

kasta ett nytt ljus på förskollärares föreställningar om leken i förskolan och deras roll och styrning i 

leken. Jag har visat hur dessa begrepp står i relation, och är ömsesidigt beroende av varandra. I 

följande avsnitt går vi in på den empiriska studie som genomförs under våren 2019.   
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Metod 

Detta är en empirisk kvalitativ studie. Det ontologiska och epistemologiska antagandet för denna 

studie betonar språkets betydelse för den sociala konstruktionen av världen. Studien vilar på ett 

poststrukturalistiskt perspektiv likt ovan beskrivet. Teorin tar sin utgångspunkt i att diskurser 

konstruerar betydelser i den sociala världen (Winther Jörgensen & Philips 2000, s. 13).  

Metodvalet är kvalitativa intervjuer (se Alvesson & Sköldberg 2017, s. 332). Det empiriska materialet 

utgör det tal som äger rum av förskollärare verksamma i svenska förskolor. Studien avser att på djupet 

utforska förskollärares föreställningar om sin roll och styrning i barns lek (jmf Cohen, Manion & 

Morrison 2018, s. 506). 

  

Val av metod 

Intervjuer bildade studiens empiriska material. Två olika slags intervjuer genomfördes; 

fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer. Intervjuer ses som kraftfulla redskap för forskare 

(Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 506). Intervjuerna kan synliggöra de diskurser som skapas när 

förskollärare får tolka sitt uppdrag och reflektera över sin roll i barns lek, både i grupp och 

individuellt.  

Fokusgrupper är en typ av forskningsteknik som genom gruppinteraktion samlar in data runt ett ämne 

som bestämts av forskaren (Wibeck 2010, s. 25). Genom intervjuerna är det diskurserna i det talade 

ordet som kommer att studeras, förståelsen av vad förskollärarna uttrycker). Språkbruket blir ett 

socialt fenomen (Winter Jörgensen & Philips 2000, s. 76). En individuell intervju är likväl som en 

fokusgruppsintervju ett socialt möte som kan fånga en persons subjektiva uttryck (Cohen, Manion & 

Morrison 2018, s. 506)   

De bägge intervjutyperna var halvstrukturerade i sin form. Det innebar att jag såg till att täcka på 

förhand bestämda teman, dock inte helt i en viss ordning. Deltagarna fick möjlighet att prägla 

ordningen i intervjun (se Lantz 2013, ss. 70-76). Samtliga intervjuer spelades in. Att använda 

ljudinspelning gjorde att jag som moderator kunde vara aktiv i samtalen. Det möjliggjorde även för en 

detaljrik transkribering av både frågor och svar (se Winter Jörgensen & Philips 2000, ss. 121-122).  

Urval  
Att rekrytera personer gjordes genom olika tillvägagångssätt. Den första fokusgruppens rekryterades 

av att jag kontaktade förskolechefer via telefon och e-post. Den andra fokusgruppen rekryterades och 

sattes ihop genom kontakter och en efterlysning i sociala medier (se bilaga 1) De individuella 

intervjuerna som gjordes i slutet av datainsamlingsperioden blev båda rekryterade genom kontakter. 

Urvalet i denna studie har liknelser med vad Cohen, Manion och Morrison (2018, s. 221) kallar 

”snowball-sampling”. Jag tar kontakt med en person som i sin tur kontaktar andra personer. Denna 

teknik rekommenderas för att minska risken att samplet blir partiskt (Cohen, Manion & Morrison 

2018, s. 222). Det finns dock ingen urvalsmetod som är helt fri från partiskhet (ibid). 
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Intervjuer genomfördes med sju förskollärare i form av två fokusgrupper med två, respektive tre 

deltagare, samt två individuella intervjuer under april 2019. Samtliga informanter var förskollärare och 

kvinnor. Deltagarnas ålder var mellan 25-60 år. Informanterna hade olika lång yrkeserfarenhet. Tre av 

dem hade 1-2 års erfarenhet, en av dem hade 6 års erfarenhet och två hade 15-35 års erfarenhet av att 

arbeta i förskolan. Två av deltagarna arbetade i en svensk storstad, tre i en mellanstor stad och två i en 

mindre ort. Det var stor geografiskt spridning på deltagarna, från mellersta Sverige till Norra Norrland. 

Sex informanter arbetade på en kommunal förskola. En informant arbetade i ett personalkooperativ. I 

båda fokusgrupperna fanns det deltagare som var jobbrelaterat eller studierelaterat bekanta med 

varandra. 

Genomförande 
Inför samtliga intervjuer skickade jag ut information om vad deltagandet innebar tillsammans med en 

samtyckesblankett (se bilaga 2). Några av informanterna efterfrågade de frågor intervjun skulle utgå 

ifrån och till dem skickades frågorna innan intervjun.  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuguiden bearbetades 

noga. Den innehöll 14 frågor och var samma för fokusgrupperna som för de individuella intervjuerna. 

För att utforma frågorna utgick jag från frågeställningarna jag hade i studiens syfte. Frågorna var 

konkreta i sitt språkliga utförande för att de skulle vara lätta att förstå. De teoretiska begrepp som 

uppsatsen bygger på nämndes inte, utan frågorna ringade snarare in dem (jmf Lantz 2013 s. 73). I 

början var frågorna många och jag fick allt eftersom minska ner dem för att frågorna skulle kunna 

ringa in det område jag avsåg att studera (jmf Lantz 2013, s. 70). Slutligen delades frågorna in i fyra 

olika teman; vad är lek, lekens roll i förskolan, styrning av barns lek och förskolans fostransuppdrag. 

Inledningen till samtliga intervjuer gjordes genom en presentation av mig själv, bakgrunden och syftet 

med min studie. Jag beskrev vilka teman frågorna skulle kretsa kring och påminde om att studien var 

frivillig. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor innan intervjun startade. Jag var tydlig med att visa 

när jag startade ljudinspelningen samt när jag stoppade den. I intervjuns inledning ställdes 

bakgrundsfrågor till deltagarna som ålder, yrkesbakgrund och nuvarande yrkesroll. Att börja med 

allmänna bakgrundsfrågor kan göra deltagarna mer avspända (Lantz 2013, s. 73). Intervjun var 

halvstrukturerad i sin form. Jag såg till att täcka alla teman i min intervjuguide men frågorna ändrade 

riktning ibland efter vad deltagarna berättade. (jmf Lantz 2013, ss. 70-76). Som moderator försökte jag 

följa med i individernas berättande (se Lantz 2013, 43). Ibland bad jag dem till exempel utveckla ett 

påstående. 

Den ena fokusgruppsintervjun genomfördes på en förskola där båda deltagarna arbetade. Den andra 

fokusgruppsintervjun gjordes via videosamtal online på grund av att alla befann sig på olika platser i 

landet. Även en av individuell intervju gjordes på samma sätt på grund av det geografiska avståndet. 

Dels ställde detta krav på den tekniska utrustningen och dels kan en videointervju innebära att 

forskarens kontroll och personlig kontakt begränsas. En av fördelarna är att informanter tenderar att 

uttrycka sig friare i ett videosamtal (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 538-539). Som moderator 

upplevde jag själv att jag kom ”närmare” de informanterna jag intervjuade fysiskt öga mot öga. Det 

var exempelvis enklare att avläsa kroppsspråk. Samtidigt upplevde jag det lite svårare att hålla mig 

helt neutral i de fysiska intervjuerna. 

Efter intervjuerna uttryckte samtliga deltagare att de kände sig nöjda. Flera nämnde att intervjun 

kändes givande och att samtalet hade startat igång intressanta tankar hos dem. 
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Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning och transkriberades. Materialet från både de 

individuella intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna ses som en social interaktion (Winter Jörgensen 

& Phillips 2000, s. 121), därför transkriberades samtalet i detalj (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 336). 

Detta var en tidskrävande men nödvändig process för att få med allt som hade sagts, för att sedan 

kunna göra en noggrann analys (jmf Wibeck 2010, s. 93). Att materialet transkriberades så ordagrant 

och detaljerat som möjligt innebar att röststyrka, pauser, tveksamheter, skratt osv skrevs ut. Ord och 

meningar som betonades starkt gav jag en fet text. Det som uttalades mycket högt fick STORA 

VERSALER. När meningar talades med en förställd röst skrevs de ut kursivt. Jag märkte ut pauser i 

form av (.) och avbrutna yttranden med – liknande transkriberingsförslag av Wibeck (2010, s. 94). 

Som författare måste jag dock göra ett urval i texten för att skrivningen av uppsatsen ska kunna bli 

genomförbar. När samtalen kom att handla om helt andra ämnen gjorde jag en paus i transkriberingen. 

Alvesson & Sköldberg (2017) beskriver det pluralistiska idealet inom den poststrukturalistiska 

forskningstraditionen, att ett flertal röster bör genomsyra texten och att det är en fördel om man kan 

belysa ett fenomen från olika håll (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 315). Därför har allas röster fått 

utrymme i resultat och analys. 

En diskursanalys gjordes för att analysera studiens resultat och tillämpades i stora drag likt en 

metodologi som hänvisas till Ruiz (2009) i Alvesson & Sköldberg (2017, s. 336). Den föreslår tre 

nivåer; textuell, kontextuell och tolkande. Arbetet med de tre nivåerna gjordes dock inte helt i ordning. 

Ibland, när jag ”körde fast” fick jag gå tillbaka till den textuella nivån, hittade nya teman eller ny 

förståelse och vidare till nästa och så vidare. Detta var en cirkulär process under hela resultat och 

analysarbetet (jmf Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 336-337). 

Den textuella analysen började när transkriberingen var klar. Texten lästes igenom flera gånger, både 

av samtalen i sin helhet och av utvalda delar. Jag var dels intresserad av att identifierade de teman som 

kunde härledas till min teoretiska ram men var även öppen för nya teman (se Jörgensen & Philips 

2000, s. 122). Jag skrev ner de teman och mönster jag kunde identifiera i texten. Sedan valde jag ut 

delar av, eller hela citat som representerade de teman jag kunde se.  

Den kontextuella analysen startade när jag hade fått fram de diskursivt dominerande temana. Jag 

behövde ”kliva ut” för att sedan ”blicka in” i kontexten igen för att studera pedagogernas subjektiva 

uttryck. Det huvudsakliga intresset är att studera sammanhanget, för att på så sätt dra slutsatser som 

ligger inom diskurserna och inte ”bortom” dem (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 335).  

Foucaults analytiska påståenden bands ihop med delar av deltagarnas utsagor. Sedan började mitt eget 

tolkningsarbete av texten. En abduktiv ansats står närmast den modell jag använde i min tolkning. 

Metoden påminner om både induktion och deduktion men tillför nya moment. Den utgår från empiri 

(förskollärarnas utsagor) men välkomnar teoretiska utgångspunkter (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 

13-14).  

Att organisera diskursanalysen var en utmanande och svår process. Utmaningen var att hitta de 

dominerade diskurserna i materialet och tolka vad de kunde betyda. Jag fann inga ”sanningar” eller 

generaliseringar om leken i förskolan och förskolepersonals roll och styrning. Däremot fick jag syn på 

diskurser skapade av rådande normer i ett maktsystem (jmf Winter Jörgenssen & Phillips 2000, s. 21). 

Det blev möjligt att fokusera på föreställningar som exempelvis byggde på attityder och värderingar. 

Diskursanalysens uppgift är att fråga sig hur föreställningar är konstruerade och vilken funktion de kan 
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fylla (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 334). På det sättet gjorde jag i min analys ett försök att försöka 

förstå förskollärarnas styrning av barns lek vilket var en av mina frågeställningar i syftet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

De etiska principerna var viktiga i min studie. Eftersom min studie byggde på förskollärares utsagor 

krävdes respektfullhet vid genomförandet av intervjuerna, vid analysen och tolkningen.  

Det var mitt ansvar att deltagarna kände sig trygga genom hela processen. I linje med Vetenskapsrådet 

(2017, s. 25) ska forskning bygga på tydlighet. I rekryterings fasen introducerades syftet med 

undersökningen och ämnena som skulle diskuteras för att ge deltagarna en klar bild om studien och för 

de som samtyckte till att medverka hade möjlighet att förbereda sig inför intervjun (se Wibeck 2010, s. 

141). De som valde att delta i studien fick ett informationsbrev där jag förklarade syftet med 

undersökningen och procedurerna, och en samtyckesblankett tillhandahölls. De som skulle intervjuas 

online mailades dessa blanketter. 

Jag har utgått från Vetenskapsrådet (2017) forskningsetiska principer där jag utlovade deltagarna 

anonymitet. Deltagarna utlovades även konfidentialitet (se bilaga 2; Vetenskapsrådet 2017, s. 27). Det 

innebar att materialet förvarades och skyddades väl så att inga andra än mig kom åt det. 

Ljudinspelningarna raderades när studien slutförts. I transkriberingen av materialet byttes namn på 

personer och platser ut för att utsagorna skulle bli helt anonymiserade. I skrivandet av analysen valde 

jag dock att skriva ut citaten utan ett fingerat namn för att jag bedömde att ett namn inte skulle fylla ett 

syfte. Ett påhittat namn skulle kunna upplevas värderande.  

En intervju är långt ifrån ett naturligt, vardagligt samtal. Det har till skillnad från ett vardagligt samtal 

syftet att samla in material för ett särskilt syfte (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 247-284). Det 

var viktigt att intervjupersonerna skulle kunna känna tillit både till mig och även till varandra. 

Intervjuerna inleddes med information till deltagarna om studiens syfte och kort om mitt 

erfarenhetsbaserade intresse för förskollärares förhållande till barns lek. Jag tydliggjorde för 

deltagarna att det inte finns några rätta eller fel svar. Deltagarna i fokusgrupperna ombads att försäkra 

varandra att det som sägs i fokusgruppen, stannar där.  

Min forskarroll hör också till de etiska principerna. Som forskare hamnar jag automatiskt i en 

maktposition (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 247-284). I denna position var det viktigt att 

försöka kliva in i informanternas skor. Hur hade känts för mig att bli intervjuad? Med denna tanke 

bemötte jag deltagarna på ett respektfullt och professionellt sätt (jmf Cohen, Manion & Morrison 

2018, s. 518). För att försäkra mig om att ingen upplevde obehag under intervjun frågade jag 

deltagarna om de ville fortsätta efter halva tiden.  

En utmaning i analysarbetet har varit att förena ett kritiskt förhållningssätt utifrån ett teoretiskt 

ramverk med att samtidigt skriva fram min analys på ett respektfullt sätt. Att hitta en balansgång 

mellan den kritiska blicken och samtidigt inte lägga fram min analys på ett värderande och dömande 

sätt blev en utmaning. Att jag reflekterade över detta är i linje med ett reflexivt förhållningssätt 

(Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 203 ). Att vara reflexiv, ärlig och självmedveten i mina 

dataanalyser är viktigt för att hålla en god kvalitet. En sämre kvalitet hade kunnat handla om att jag 

ignorerade vissa delar som inte ”passade in” eller att materialet friserades (Vetenskapsrådet 2017, s.  

63). Jag har ett etiskt ansvar gentemot deltagarna att göra en studie som håller en god kvalitet 
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(Vetenskapsrådet 2017, s. 16 ). Förhoppningsvis var intervjuerna stimulerande för deltagarna och 

kunde möjligen ses som en form av kompetensutveckling.  

 

Studiens kvalitet 

Som jag beskrivit ovan bygger empirin i denna studie på både fokusgruppsintervjuer och individuella 

intervjuer.  

I fokusgrupperna fick intervjun formen av en interaktion. Deltagarna diskuterade med varandra, ställde 

egna frågor till varandra och ett samspel mellan olika tankegångar skedde (jmf Wibeck 2010, s. 36). 

En fördel med en fokusgrupp är just att det skapar en gruppdynamik (Cohen, Manion & Morrison 

2018, s. 532). Som moderator kunde jag vara något passiv men i och med informanternas interaktion 

mellan varandra krävdes det att jag samtidigt var uppmärksam för att kunna flika in med följdfrågor, 

samt fördela ordet så att alla fick möjligheten att tala. Jag gav alla möjligheten att komma till tals 

genom att jag ibland formulerade frågorna till alla, och ibland frågade jag en i taget. 

Fokusgruppsintervjuerna var tidsbesparande (se Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 532). Dock 

upplevde jag att det var svårt att hitta deltagare till en fokusgrupp. Det kan vara svårare att hitta en 

passande tid för flera personer samtidigt (Wibeck 2010, s. 51). 

Individuella intervjuer kan fånga en persons subjektiva erfarenhet (jmf Alvesson & Sköldberg 2017, 

ss. 290-291) vilket blev minst lika värdefullt som fokusgruppsintervjuerna. Den individuella intervjuns 

fördelar var att det egna subjektiva uttrycket kunde framträda på ett djupare plan. Rent praktiskt 

upplevde jag att det var lättare att få människor att ställa upp på en individuell intervju. Efter den sista 

individuella intervjun bestämde jag mig för att jag fått tillräckligt användbart material och där 

avslutades min datainsamling. 

Intervjufrågorna lyckades väl fånga upp studiens syfte. Innan jag genomförde intervjuerna på mina 

deltagare, testade jag frågornas begriplighet och validitet, på en grupp andra förskollärare. Att få 

återkoppling på frågorna innan huvudintervjuerna var värdefullt. Alltid finns det saker att förbättra 

(Lantz 2013, s. 78).  

Intervjupersonerna i denna studie bjuder inte på en stor mångfald varken i utbildningsnivå eller kön. 

Som man kan läsa under rubriken urval är samtliga deltagare förskollärare och kvinnor. Det som dock 

skiljer dem åt är bland annat deras arbetslivserfarenhet, ålder samt geografiska skillnader. Att 

materialet har en begränsad mångfald av olika personers utbildningsnivå och kön begränsar 

materialets generaliserbarhet och representativitet (jmf Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 223-

224). Andra yrkesgrupper som barnskötare finns inte representerade och heller inte män. En mer 

omfattande datainsamling hade möjligen kunnat fånga ett bredare spektra av diskursiva förställningar. 

Det är dock inte alls säkert att ett större sampel hade varit gynnsamt. Flera intervjuer riskerar att ge 

merarbete, då transkribering är en tidskrävande metod (Winter Jörgensen & Philips 2000, s. 117).  

De två fokusgrupperna hade bortfall av informanter på grund av sjukdom samt okänd anledning. Trots 

bortfallet gav intervjuerna ett brett material till min studie. I gruppen med tre deltagare blev 

interaktionen mellan deltagarna påtaglig. Den ideala fokusgruppen, för bästa möjliga interaktion och 

gruppdynamik har minst fyra deltagare (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 226). En lärdom inför 

framtida datainsamlingar är boka in fler personer än jag egentligen behöver för att förebygga att det 

blir för få.  
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Denna studie har en kvalitativ ansats och ger således inget mätbart resultat, i jämförelse med en 

kvantitativ studie. Därför är reliabiliteten i en kvalitativ studie inte mätbar på samma sätt (Cohen, 

Manion & Morrison 2018, s. 270). Jag vet inte om liknande utsagor hade framkommit i intervjuer med 

en annan grupp förskollärare. Det jag däremot kan ta fasta på är att det fanns tydliga mönster och 

återkommande teman i de språkliga handlingarna trots de öppna frågorna jag ställde i intervjuerna (se 

bilaga 3). Det är dock svårt att dra slutsatser om studiens representativitet. Samtidigt är det irrelevant 

för denna studie eftersom min avsikt inte var att generalisera. Studien avser att på ett djupare plan 

utforska förskollärares diskursiva föreställningar om sin roll och styrning av barns lek och synliggöra 

det som skapas inom diskurserna (se Winter Jörgensen & Phillips 2000, s. 121).  

Mina egna antaganden och mitt sätt att agera blev viktiga för studiens validitet (jmf Cohen, Manion & 

Morrison 2018, s. 542,453). Under transkriberingen av ljudfilen från min första intervju, reflekterade 

jag över att frågorna till en stor del var öppna men att vid något tillfälle uttryckte frågorna mer stängda 

och ledande. Ledande frågor kan vara ett hinder för studiens validitet och reliabilitet (Cohen, Manion 

& Morrison 2018, s. 273). Jag förhöll mig heller inte alltid så neutral som jag önskade, då även jag 

skrattade till ibland. Eftersom jag i grunden är förskollärare är var diskussionerna igenkännbara för 

mig. Jag kunde därför identifiera mig med deltagarna, deras språk och berättelser.  Jag upplevde att det 

var svårt med balansgången; att inte instämma för mycket i det deltagarna sa. Nickningar, skratt och 

leenden från moderatorn riskerar dock att skapa en norm för vad som är acceptabelt att säga och inte 

(Wibeck 2010, s.84). Hur som helst gjorde min egen reflektion efter att ha lyssnat igenom första 

intervjun, att jag i den andra och tredje intervjun var mer konsekvent i att hålla frågorna öppna, 

förhålla mig mer neutral med lite mer ”is i magen” (se Wibeck 2010, s. 84).  

Många andra faktorer kan också påverka studiens validitet. Den känslomässiga atmosfären under 

intervjuerna kan vara en av dem (Wibeck 2010, s. 144). Vågade informanterna uttrycka sig ärligt och 

säga vad de tänkte? I en fokusgruppsintervju kan en fara för trovärdigheten vara att deltagarna på 

grund av grupptryck avstår från att säga vissa saker (ibid). Genom att ha en variation av olika 

konstellationer (både fokusgrupper där personerna var bekanta och främmande för varandra) samt 

individuella intervjuer kunde möjligen öppna upp för en ökad validitet. Jag som moderator hade dock 

en viktig roll här. Genom att jag visade ett genuint intresse för vad deltagarna berättade ”öppnade” 

många upp sig (jmf Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 519).  

Jag är medveten om att min egen erfarenhet även kan påverka mig att välja ut viss information, och 

utestänga annan, samt misstolka och göra felaktiga antaganden i analysen (jmf Cohen, Manion & 

Morrison 2018, ss. 247-284). Att jag själv har bakgrunden som förskollärare och har varit 

yrkesverksam i många år, färgar mig såklart. Ett sätt att handskas med detta var att reflektera över 

mina egna värderingar och förståelser. Det gjorde att jag lättare kunde sortera ut vad som är mina 

tankar, respektive deltagarnas (ibid). Detta gjordes genom att jag innan datainsamlingen började, själv 

svarade på samma frågor som ställdes till informanterna. Jag provade även frågorna på mig själv för 

att se om de höll etiskt i sin karaktär. En skillnad mellan mina, respektive deltagarnas berättelser var 

att jag nämnde en genusaspekt (när jag innan för mig själv) beskrev leken i förskolan, tillskillnad från 

de deltagande förskollärarna. Jag noterade att inga genusaspekter nämndes under intervjuerna. Detta 

tåls att reflektera över anledningen till detta. Kan det ha att göra med mitt agerande? Att jag själv är 

kvinna? Att jag i bakgrunden är förskollärare? 

Flera av de intervjuade berättade under intervjuerna att de ”brinner” för leken i förskolan och att detta 

intresse fick dem vilja medverka i min studie. Hur kan detta ha påverkat studiens resultat? Att de 

uttryckligen beskrev sig ha ett stort intresse av lek kan färga av sig på förskollärarnas berättelser. 

Eftersom förskollärarna fick ta del av de övergripande frågorna innan intervjuerna kunde svaren 
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förberedas. Detta behöver dock inte ses som en nackdel. Genom att reflektera över frågorna innan blev 

deltagarna trygga i ämnet och kunde förbereda sig inför intervjun (jmf Wibeck 2010, s. 141). 

 

Resultat och analys 

I det följande avsnittet presenteras studiens resultat och analys som svarar mot studiens 

frågeställningar. Jag har valt att dela in analysen i tre delar. I de två första delarna gör jag en 

empirinära kontextuell analys. I den tredje delen gör jag en vidare tolkning av denna för att analysera 

hur förskollärares styrande av barns lek kan förstås. 

Den första delen har namnet konstruktionen av leken. De diskurser som framträder formar tre teman; 

lek som nödvändig, lek beroende av ålder och lek som social aktivitet. Den andra delen, hur 

förskollärare beskriver sin roll i leken, redovisas genom tre teman; rollen som ledsagare, rollen som 

gränssättare, och rollen som den tillmötesgående förskolläraren. Den tredje delen i analysen har 

namnet hur förskollärares styrning av leken kan förstås. Utifrån ovan nämnda tematiseringar har jag 

urskilt tre diskursiva läger för att försöka förstå förskollärares styrning i leken. Den ena är en 

omsorgspräglad diskurs Den andra är en framåtsyftande diskurs den nödvändiga men ”fula” 

styrningen och den tredje kallar jag den institutionella ofrihetens diskurs. 

. 

 

Konstruktionen av leken  

Lek som nödvändig 

Lek upplevs av förskollärarna som ett svårdefinierat och komplext ämne. Leken beskrivs som 

värdefull, och nödvändig, som det allra lustfyllda och mest primära för barnet. I likhet med Läroplan 

för förskolan (Lpfö 18 2018) uttrycker förskollärarna i min studie att leken bör ha en central roll i 

förskolan. Flera menar att barns röster, behov och intressen måste tas på allvar. Förskollärarna 

beskriver att barn har möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck i leken. Vidare uttrycker de, 

likt läroplanen, att personalen ska vara nära barns lek antingen som deltagare eller befinna sig just 

bredvid den (jmf Lpfö 18 2018, s. 8). Samtliga förskollärare drar en skiljelinje mellan barns ”fria” lek 

och vuxenstyrd lek. I barnets fria lek använder barnet sin kreativitet och fantasi, kliver in i olika roller 

där allt är möjligt. Den vuxenstyrda leken beskrivs syfta till ett lärande. Således ses leken dels tillhöra 

barnen men i undervisningssituationer, använder vuxna leken som ett medel till lärande. Beroende på 

vem som för tillfället är ägare av leken fyller leken således helt olika syften. Jag uppmärksammar dock 

att begreppet ”lek” används i båda bemärkelserna. Följdaktningen har barns egna ”fria” lek och 

vuxenstyrd lek samma namn men helt olika innebörder men sammantaget beskrivs leken som 

förskolans kärna. 
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Lek beroende av ålder 

Ålder och mognad är ett genomgående tema när förskollärarna definierar lek. En idé om 

utvecklingsstadier genomsyrar. Detta exemplifieras genom uttryck som ”det skulle inte gå utan att vi 

är närvarande, inte i den här åldern”. Flera förskollärare belyser vikten av att den vuxne leker med 

barnen och samtliga uttrycker att de faktiskt deltar. Dock tycks det vuxna deltagandet minska ju äldre 

barnet blir. Förskollärarna beskriver dels att barns stigande ålder innebär att följa fler regler i leken. 

Dels beskrivs att äldre barn lämnas relativt fria i sin lek. Frihet under ansvar med andra ord. Små barn 

har inte samma höga krav att följa regler men är mer vuxet styrda i sin egen lek. De små barnen anses 

behöva mer vägledning. Förskollärarna beskriver att de sällan kliver in i de äldre barnens lek. Dels av 

en rädsla att förstöra. Men även för att de äldre barnen inte vill ha med den vuxne enligt 

förskollärarna.  

 

Lek som social aktivitet 

Lek är en social aktivitet, en interaktion menar förskollärarna. Interaktionens många dimensioner 

beskrivs. Det talas om rollek, bredvid lek, fri lek, organiserad lek och gruppstärkande lek. Lek kan 

även vara ensamlek där barnet leker med sig själv. Empirin domineras dock av uttrycket lek som social 

aktivitet. Det framkommer även vad som inte är ”lika mycket lek” enligt normen om vad lek bör vara. 

I citatet nedan exemplifierar en förskollärare när ett barn ”inte” leker. 

Det är ju ofta så i grupper, att det kanske är någon som inte alls kan leka. Bara väljer att sitta och rita 

och går ifrån, och vill titta i en bok eller… 

Således tycks leken mestadels ses som en socialt betingad aktivitet. Att barnet ritar, tittar i en bok eller 

väljer att sysselsätta sig själv tycks inte alltid få en given plats i förskollärares konstruktion av leken. I 

exemplet ovan har förskolläraren bestämt vad som är en önskvärd lek. Således utesluts den ensamma 

leken från normen om det lekande barnet. De konstruerade sanningarna om ett lekande barn bygger på 

oskrivna regler av vad som anses normalt. Normalisering är en maktteknik menar Foucault 

(1975/2006, s. 185). Att leken som social aktivitet betonas stämmer väl in på förskolans kultur där 

samspel har ett stort fokus i läroplaner (se Lpfö 98 1998; Lpfö 98 2016; Lpfö 18 2018). Förskolans 

roll som en social arena kan således ses som en framställning av vårt samhälle (jmf Foucault 

1975/2006, s. 195). 

Några av förskollärarna betonar att barns lekkompetens kan variera och uttrycker att barn behöver lära 

sig att leka. De språkliga handlingarna uttrycker en föreställning om att det finns barn som inte kan 

leka. Det är en förmåga som barn måste öva på. Det är förskolans ansvar att lära barn att bli 

lekskickliga, uttrycker en förskollärare. 

 Jag har mött så många barn som inte kan leka. Som inte har några lekstrategier. Som kanske är 

väldigt duktiga på att tävla och konkurrera med varandra, som inte har det där samspelet. Vi har 

satsat på lekträning. Det är nödvändigt.  

Jag ber förskolläraren förklara vad som menas med att ett barn inte kan leka. 

Det kan vara barn som ofta är i konflikt, barn som inte avläser andras leksignaler. Barn som kanske 

tar över, och aldrig lyssnar på andra. 

Konstruktionen av ett lekande barn är, enligt den citerade förskolläraren ovan, barn som sällan hamnar 

i konfliktfyllda situationer, inte tävlar och har lätt för att samspela. När ett barn inte passar in i denna 

norm om hur ett lekande barn bör bete sig, tycks barnet inte leka. I citaten ovan beskrivs barnet som 

bristfälligt på många plan. Barns lek ses som en utvecklingsprocess där den vuxnes roll är att kliva in 
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och, med sin egenskap av att vara vuxen, lära barnet att leka. Förskollärarna uttryckte samtidigt 

motsatsen; att barnet äger sin egen lek.  

I konstruktionen av leken synliggörs vilka kompetenser och förmågor som är eftersträvansvärda i just 

denna samhälleliga kontext. Att leka på ”rätt” sätt utgår från normen att barnet är socialt i sin natur och 

har lätt för att samspela. När barn har kunnat anpassas till denna diskursiva norm är barnet 

lekkompetent. Disciplinen har således format individerna (Foucault 1975/2006, s. 171). Att barnen är 

kompetent och äger sin lek tycks enligt empirin ibland kollidera med förskollärares föreställningar om 

det lekande barnet och vad lek är.  

Hur förskollärare beskriver sin roll i leken 
Förskollärarnas språkliga uttryck om leken i förskolan beskriver några olika förhållningsätt till barns 

lek. De teman jag har kunnat identifiera är; rollen som ledsagare, rollen som gränssättare och rollen 

som den tillmötesgående förskolläraren.  

Rollen som ledsagare 

I rollen som ledsagare framträder idéer om en tänkt framtid där förskollärarna blickar bortåt horisonten 

mot vad barnet ska bli. Genom Foucaults idéer kan detta förstås som att förskollärarens vill ledsaga 

barnet mot önskade kompetenser (jmf Foucault 1975/2006, s. 163). Flera förskollärare uttrycker att 

främjandet av lekkunskaper ska börja tidigt för att så småningom inneha förmågan att kunna fungera i 

sociala sammanhang. Genom leken utvecklar barn de sociala förmågorna man behöver i livet. Med 

hjälp av leken, leder förskolläraren barnet och möjliggör att barnet får lekkompetens. Lekkompetens är 

en förmåga som man aldrig kan förutsätta finns naturligt hos barnet, utan måste ”tränas, tränas, tränas” 

som en förskollärare beskriver det. Dessa ord uttrycker att, genom allt mer utvecklade övningar är 

målet att fullända barnet (jmf Foucault 1975/2006, s. 163). I denna kontext framstår att målet är ett 

lekkompetent barn. Dessa idéer om att barnet vandrar genom olika stadier kan härledas till 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) där socialisation betonades. Således synliggör denna studie att 

idéer om socialisation lever kvar.  

I den ledsagande rollen ingår även att leda leken på kort sikt. En av förskollärarna menar att barns lek 

ibland tenderar att stagnera. Förskollärarna uttrycker att detta kan lösas genom att den vuxne kliver in, 

tillför ett nytt material eller ger barnen förslag på hur de kan leka vidare. Förskolläraren går in, petar 

och ruckar för barnets ”bästa”. Förskollärarna betonar dels att leken används för att strategiskt lära 

barnet att leka och föra leken framåt, dels beskrivs att lek även kan vara ett medel för lärande. Leken 

kan således bli ett verktyg för undervisning.  

Lek i förskolan är en väldigt stor del och en del av förskolans pedagogik…så det är både mål och 

medel. 

Detta citat har i sitt uttryck likheter med, vad som kallas Lekbaserat lärande. Leken beskrivs som både 

mål och medel och det betonas att leken genomsyrar förskolans undervisning. Förskolläraren skapar 

lekfulla lärandesituationer. På det sättet möjliggörs ett lärande. 

I rollen som ledsagare uttrycks också att se till hela gruppens delaktighet. En lek som kan bli föremål 

för ett vuxet deltagande är när barn exkluderar och ”fryser” ut andra kamrater. Flera förskollärare 

menar att det är viktigt att en vuxen agerar om vissa barn hamnar utanför, och möjliggör att komma in 

i leken med andra barn. Ett vuxet deltagande i barns lek beskrivs kunna förebygga att barn stöts ut. 
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Barn behöver hjälp att skapa en bra lekkultur. Om man skapar en bra lekkultur behöver det inte hända 

att någon eller några inte får vara med. För det är ju dilemmat när de börjar bli större. Vi kan ju se på 

vår sida att det kan vara någon treåring som säger du får inte vara med, gå ut härifrån. Men om man 

finns där och hör vad de säger till varandra, då kan man ju snabbt kanske jag och xxx kanske kan vara 

här och koka lite mat till er. Och då säger de jaaa! Men då hade de tänkt stöta ut någon först men är 

jag med som pedagog och liksom hjälper de barnen som är utanför. Bara den lilla ingången att jag 

säger någonting att nu knackar vi på här, nu kommer jag och xxx här, då löser sig det ofta. 

Den ledsagande förskolläraren är diskursivt överlappande med nästa tema; den gränssättande 

förskolläraren, vilket beskrivs nedan.  

Rollen som gränssättare 

Rollen som gränssättare möter fördelar men även dilemman enligt förskollärarnas beskrivningar. I 

rollen som gränssättare innebär det att styra bort oönskade lekar. Förskollärarna beskriver att lekar 

som blir föremål för styrning är de lekar som upplevs ”för” högljudda, aktiva, bråkiga och omoraliska. 

En förskollärare benämner dessa typer av lekar som ”karnevalliknande”. Dessa lekar blir, av den 

gränssättande förskolläraren ofta styrda till en annan lugnare och mer önskvärd riktning.  

I empirin framstår även en säkerhetsaspekt i styrningen. Förskollärarna beskriver att de har ett ansvar 

för att inga barns ska skada sig. Därför kan ibland lekar med pinnar förbjudas då barnen riskerar att 

skada sig. Således kan gränssättandet fylla en funktion och makten ge fördelar (jmf Foucault 

1975/2006, s. 195).  

Förskolläraren avgör om barns lekar är lämpliga. I en åldershierarkisk institution legitimerar ålder 

maktutövning och underordning (Bartholdsson 2008, s. 13, 80). Makt är ett begrepp som de 

intervjuade förskollärarna knappt använder. Istället är mer vanligt framkommande uttryck; att hjälpa 

barn att komma vidare, tillföra, bidra, och utveckla leken. Dessa ordval påminner om vad 

Bartholdsson (2008, s. 18) kallar en vänlig maktutövning. En förskollärare erkänner att en 

makthierarki existerar och lyfter frågan om det är rimligt att utnyttja maktpositionen i alla situationer.  

Rollen som gränssättare uttrycks till viss del ovilligt av förskollärarna själva. Helst vill de inte vara 

gränssättare. I empirin uttrycks en önskan om att barn skulle få vara mer fria i sin lek. Detta kan tyda 

på att förskollärarna motsätter sig den makt som reproduceras. Makten blir tydlig när man ser tecken 

på motstånd (Lenz Taguchi 2000, s. 61). Citatet nedan synliggör en förskollärares funderingar i banor 

om att omfördela makten. 

Men man skulle ju önska att man slapp ha massa regler och bara låta dom styra sin lek själv men 

ja..ibland kanske man ska lita på barns egna förmågor. Och kanske testa att se vad händer om vi inte 

har några regler i en vecka 

Ett återkommande dilemma handlar om det är rätt att förbjuda lekar, lekar som exempelvis handlar om 

att döda. Men dessa lekar styrs eftersom de strider mot samhällets normer och värden. I disciplinära 

institutioner är det underförstått att framställa önskvärda individer (jmf Foucault 1975/2006, s. 212). 

Att döda i leken strider mot normen om en ”bra” lekande individ.  

Vi har pratat om det mycket på min arbetsplats. Att mycket det barnen är intresserade av är ju sådant 

de tittar på i sina i-pads, krig, vapen och grejer och då leker de ju utifrån det. Så vi är väldigt klivna 

hur man ska ställa sig kring den sortens lek. Alltså, ska de få leka det, på vilket sätt ska vi prata med 

dem om det då? Och, ja det är svårt med styrningen av leken. Eftersom man samtidigt ska utgå från 

deras intressen. 
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Denna kluvenhet kan förstås genom förskolans kontextuella sammanhang där leken dels uttrycks som 

ett sätt för barnen att bearbeta tankar och erfarenheter, även ”hemska”. Dels framstår idén om den 

önskvärda leken. Dessa idéer tillsammans tycks kollidera.  

Den gränssättande förskolläraren tycks även styra leken av yttre faktorers påverkan. Det är ramar som 

ligger utanför förskolans verksamhet som gör att barns lek regleras. Förskollärarna nämner 

tidsaspekter, rummens utformning och lokalernas potential samt vilka leksaker och material som finns 

tillgodo. Det är svårt att påverka sådana faktorer beskriver flera. Det råder således en föreställning om 

maktlöshet över möjligheten att kunna styra över förskolans ramar (jmf Lenz Taguchi 2000, s. 24). I 

stort sätt alla förskollärare talar mycket om tid. Att det är tidsramarna och avbrotten som gör att barns 

lek begränsas och styrs.  

Jag tycker att avbrotten är jobbiga i förskolan! Man skulle kunna tänka sig att styra om på lunchen en 

kvart, för de har ju roligt. Men så funkar ju inte förskolan. Det är ju andra, hänsyn till kök, tider och 

städ. 

Vi har varit inne på sådana frågor, också i samband med att minska barns stress, apropå barns hälsa 

och välbefinnande. Då har vi också varit inne på leken, ge tid för leken och minska avbrott och så. Så 

vi har varit inne på det men vi har inte kommit dit. Än. 

Den gränssättande förskolläraren får ibland upprätthålla regelsystem trots att de ogillas eller är 

obegripliga. En ny arbetsplats kan innebära att man får möta makttekniker som man inte håller med 

om. Att diskutera regler och förhållningssätt är inte alltid så lätt. Förskolläraren i en av fokusgrupperna 

som citeras nedan beskriver att regler ofta är oreflekterade och bara finns där.  

Jag har ingen aning om vem som har bestämt de här reglerna som finns just nu. Och jag har inte ens 

börjat rota i det. Över huvud taget faktiskt. Men jag antar att det är väl regler man sätter upp för man 

tycker att det bli för störigt på avdelningen. Alltså att det blir för högljutt. Man vill inte att det ska 

springas för att det låter. Att det är det som gör att man tar de här reglerna.  

 

De andra förskollärarna i fokusgruppen instämmer och menar att de känner igen sig i beskrivningen. 

Värderingar i arbetslag kan krocka och skapa konflikter eller förbli olösta och föregå i det tysta. Några 

andra förskollärare uttrycker vikten av att ha en gemensam samsyn; det vill säga att alla ska tycka lika. 

Hur människor ska uppträda och handla är enligt Foucault’s perspektiv utifrån rådande normer i 

maktens rum. De kan vara både talade och outtalade (Foucault, 1975/2006, ss. 184-185). Att 

förskollärare skaffar sig en gemensam samsyn innebär således att en ny norm skapas. En gemensam 

samsyn kan således vara begränsande men även tillföra nytta. Den kan ge förskollärare kunskaper och 

ett handlande samtidigt som den kan begränsa att människor vill tänka nytt (jmf Foucault 1975/2006, 

s.195).  

Makten är inte fixerad eller lokaliserad (Foucault 1980, s. 98). Även föräldrar är med och reproducerar 

makt. Förväntningar från föräldrar gör att vissa lekar styrs i en speciell riktning. Det är mångas behov 

som ska tillgodoses. Förskollärarna uttrycker att barns behov och intressen ska få komma till uttryck i 

barns lekar. Samtidigt behöver man göra som föräldrar vill. Detta kan ses som effekter av 

reproducerandet av maktmaskineriet som Foucault (1975/2006, s. 178) uttrycker det.  

 
Så har jag vart med om, att barnen har lekt lite våldsammare lekar där de har brottats och knuffats och 

så där, och de har haft jätteroligt när de har gjort det här. Men sen har föräldrar kommit och inte tyckt 

att det är bra liksom. Och det är också jättesvårt hur man ska ställa sig till det då.  
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Rollen som tillmötesgående  

Detta tema framkommer som en kontrast och ”föds” fram från temat rollen som gränssättare. Den 

tillmötesgående förskolläraren tycks vara ett ideal som bygger på demokrati, empati och förståelse för 

barns behov och intressen. När förskollärarna beskriver att de styr och sätter gränser är dock den 

tillmötesgående förskolläraren den som alla egentligen tycks sträva mot. Förskollärarna uttrycker att 

när situationen tillåter, är de gärna mer tillmötesgående. Rollen som den tillmötesgående 

förskolläraren kan uppkomma under tillfällen när barnen gör motstånd mot den gränssättande 

förskollärarens regler. Ibland tillåts leken att fortskrida. Dock bara ibland. Den tillmötesgående 

förskolläraren är både situationsbunden och platsbunden. Detta exemplifieras genom att förskollärarna 

berättar att barnens lekar får vara mer fria ute än inne. När förskollärarna talar om lek utomhus blir 

beskrivningarna om styrning mildare. Utomhus får barnen springa, skrika och leka mer fysiska lekar. 

En förskollärare uttrycker att de brukar uppmuntra barnen att leka de mer ”karnevalliknande” lekarna 

utomhus för att passa på när de faktiskt får. Inomhus, talas det om helt andra förutsättningar för barnen 

att vara fria i sin lek. Således är utegården en slags frizon där lekar som inte passar inomhus kan 

tillåtas existera. Fördelningen av kropparna, den tydliga rumsliga atmosfären med väggar, rum och 

dörrar gör att tillämpningarna av disciplinen och övervakandet inte ter sig på samma sätt som inne 

(jmf Foucault 1975/2006, s. 203). 

Att förbjuda vissa typer av lekar kan enligt några förskollärare vara problematiskt. En förskollärare 

menar, likt Delaney (2016) att förbud gör att barn börjar gömma sina ”förbjudna” lekar för de vuxna. 

Barn fortsätter att leka sina lekar i alla fall, men de förbjudna lekarna leks i det fördolda (Delaney 

2016, s. 880). Förskolläraren kallar detta för sekundära anpassningar vilket beskrivs i citatet nedan. 

Om vi till exempel säger att de inte får leka med pinnar så går vi där ifrån och då kan de lika gärna stå 

och leka med pinnar sen. Det är ju liksom för att de inte uppskattar de reglerna vi har. Då hittar man 

liksom på anpassningar för att ändå utföra det man vill.  

 

Vidare uttrycker pedagogen; 

 
Och om man ser det, behöver man nog faktiskt ta ställning till de reglerna man har. För det blir ju 

också väldigt tjatigt om man ska gå runt och bara liksom, tillrättavisa barnen hela tiden. Då kanske 

det är bättre att forma om reglerna. Ja det beror ju på vad det är, vad det gäller liksom. Men man 

behöver ju tänka kring det.  

En tillmötesgående förskollärare tar gärna del av barns lek men i första hand inte för att styra, enligt 

förskollärarnas uttryck. Att möta barnen i deras lek beskrivs med syftet att skapa förståelse för det 

barnen gör. Detta ligger något i linje med den så kallade lekresponsiva utbildningsidén där 

förskolläraren tar del av barnets lek i ett samspel. Barnens lek ses som är intressant och förskolläraren 

utvecklar och spinner vidare på barnets lektema (Björklund & Palmér 2019; Lagerlöf, Wallerstedt & 

Kultti 2019). Samtidigt kan den lekresponsiva iden även hamna under temat rollen som ledsagare, 

eftersom samspelet kan utvecklas i ett lärande.  

Flera förskollärare uttrycker att vuxna måste visa respekt för barnets egen lek. Att visa respekt för det 

barnet gör, men även respektera om barn vill vara ensamma. En förskollärare berättar om en situation 

där hon först tänkte stoppa leken för att det såg ut som att barnen bråkade. Hon valde dock att inte 

ingripa utan observerade istället vad barnen gjorde. Vidare såg förskolläraren att barnen hade en rolig 

lek tillsammans som sedan övergick till något annat. Citaten nedan beskriver att förskolepersonal är 

mer eller mindre tillmötesgående och tillåtande i ett arbetslag.   

Jag kan känna att jag är mer tillåtande och kanske mindre regelstyrd. Jag tänker alltid; om jag ska 

säga nej, varför jag ska säga nej och varför ska jag inte säga ja? (skrattar) Ja det kan vara sådana 
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saker. Att vi är mer eller mindre tillåtande. Vilket material de leker med, vad de leker och hur de 

leker.  

Vidare beskriver förskolläraren en händelse som exemplifierar olika grad av tillåtande förhållningssätt. 

Några äldre barn hade, ute på gården, knutit fast rep som de balanserade på.  

Det är en sådan här grej som vissa kanske säger nej till på en gång. Så där gör vi inte, tänk om de små 

gör likadant! Eller repen ska användas till det här och inte till något annat! Och medan vissa andra 

som jag, blir liksom men gud vad påhittigt! Vad spännande, vad kul! Vad ska det här leda till?  

 

I de olika temana ovan har jag synliggjort de olika diskursiva rollerna i barns lek. Jag har försökt fånga 

in en komplex fråga där tydliga gränsdragningar till hur förskollärare förhåller sig till barns lek inte 

låter sig göras. Dock har avsnittet synliggjort de intervjuade förskollärarnas diskursiva föreställningar 

om sin roll i leken. De föreställningar som uttrycks språkligt konstruerar normer kring lek i förskolan. 

Även normer kring barn men även kring vuxna framhålls. 

 

Hur förskollärares styrning i leken kan förstås 

Utifrån ovan nämnda tematiseringar har jag urskilt tre diskursiva läger för att försöka förstå 

förskollärares styrning i leken. Hur förskollärarna beskriver styrningen i leken är präglat av tre 

diskurser. Den ena är den omsorgspräglade diskursen. Den andra är den framåtsyftande diskursen- 

den nödvändiga men ”fula” styrningen och sist urskiljs den institutionella ofrihetens diskurs. 

Diskurser är inte bara verksamma bland förskollärare utan uttrycks även i de styrdokument som gäller 

i förskolan. De tillsammans (samt mycket annat) konstruerar diskurserna (Tullgren 2004, s. 35). 

Genom att analysera förskollärares tal med Foucaults teoretiska begrepp samt Förskolans läroplan gör 

jag ett försök till en tolkning av lekens styrning i förskolan.  

Den omsorgspräglade diskursen 

Leken tycks styras av en omsorgstanke där barns bästa ligger i förgrunden. Förskollärarna behöver 

vara närvarande för att leken inte ska gå över styr. Dessa uttryck präglas av en omsorgsdiskurs. 

Förskolan har ett ansvar för att barn ska må bra. För att omsorg om en grupp förskolebarn ska bli 

möjlig krävs styrning och övervakning. Att förskolläraren finns nära barnen, skulle enligt Foucault 

idéer kunna förstås som övervakning. Foucault menar att maktens inverkan inte enbart ska beskrivas i 

negativa terminologier (Foucault 1975/2006, s. 195). Syftet med att hålla sig nära barnen är, enligt 

förskollärarna att kunna se och höra att barns lekar håller sig inom en vänlig ram. Övervakningen kan 

vara ett hjälpmedel för att främja goda kamratrelationer. Förskollärarna berättar att de ibland får bryta 

konstellationer som inte fungerar, i linje med Foucaults beskrivning av ”det vakande ögat”, en teknik 

med syftet att lösa upp destruktiva relationer (Foucault (1975/2006 ss. 199-202). Foucault (1975/2006, 

ss. 177-178) menar att den reglerade övervakningen utgör själva grunden i undervisningen, en 

maktmekanism som ger gynnsamma effekter.  

Övervakningen är, likt vad Foucault beskriver, inte bara begränsande utan även produktiv (ibid). 

Leken kan behöva övervakas för att förebygga att barn hamnar i konflikt, att ha koll på att barn inte 

utsätter varandra för kränkningar eller förhindra att barn fysiskt eller psykiskt skadar varandra. Detta 
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ligger i linje med Läroplan för förskolan som beskriver att förskolläraren ska följa barnets lek, stödja 

kommunikationen mellan barnen och hjälpa dem att hantera konflikter (Lpfö 18 2018, s. 8). Omsorgen 

är således förbundet med den vuxna närvaron. Här får den vuxna närvaron positiva effekter. Att vara 

nära barns lek är i enlighet med verksamhetens syfte att möjliggöra för en trygg förskola och en trevlig 

lekmiljö.  

 

Jag tänker att de kan ha svårt att se att det kan gå över styr så fort. Det är därför vi måste vara där om 

de nu ska leka sådana här lekar. Att man ändå liksom, håller lite koll. För att de själva förstår ju inte 

vad som kan hända på några sekunder så där.  

Citatet ovan synliggör den omsorgspräglade diskursen. Förskollärarna håller koll för en god sak. Att 

omsorgsfullt delta i leken förutsätter att förskollärarna ibland styr barnen. Det kan som citatet ovan 

exemplifierar, handla om att förebygga oönskade händelser. Förskollärarna uttrycker även att ett 

omsorgsfullt organiserande av förskolans fysiska miljö kan möjliggöra för leken att blomstra. 

Förskollärarna kan styra för att skapa nyttiga utrymmen (jmf Foucault 1975/2006, s. 145). Detta ligger 

nära i linje med Läroplan för förskolan där det framhålls att arbetssätt och miljöer som främjar lek ska 

utvecklas (Lpfö 18 2018, s. 8). Rum som utmärker dess användningsområden, att var sak har sin plats, 

en omsorgsfull uppdelning av rum och material (jmf Foucault (1975/2006, s. 150) är en faktor som 

enligt förskollärarna, gynnar leken.   

Diskursen innehåller idéer om det vuxna, viktiga ansvaret. Den helt fria leken kan enligt 

omsorgsdiskursen aldrig existera. Att släppa barn totalt fria i leken skulle innebära att barn far illa. 

Gränssättandet kan bli ett sätt att hantera barns farliga lekar. ”Man vill ju inte att barnen ska peta ut 

ögonen på varandra” uttrycker en förskollärare dels allvarsamt men med en humoristisk underton. 

Dessa språkliga handlingar uttrycker att barn är mer eller mindre kompetenta likt Kalliala (2014, s. 

14). Utifrån omsorgsdiskursen måste förskolläraren styra och leda barnen på nya spår när barnets egen 

förmåga att veta vad som är det bästa inte är tillräcklig. Ibland sker det på bekostnad av att barns egna 

lekar får styras om. Det lilla barnet beskrivs speciellt behöva styrning och vägledning i leken. 

 Alltså nu när jag har jobbat med små barn, då är man ju alltid med i leken nästan. Det är lite olika 

faktiskt. Även fast dom är bra på att utforska själv dom här små ett-åringarna, dom kan även behöva 

mer sty--hjälp i leken. Att man visar vad man kan göra.  

Nä men precis. Oftast när det handlar om äldre barn låter man dem vara mer fria och ensamma 

 

Barns ålder tycks vara en stark meningsbärare för den omsorgspräglade styrningen. Bartholdsson 

(2008) menar att det finns många normaliseringsdiskurser om ålder och förväntningar på vad man ska 

kunna när man är liten eller stor (Bartholdsson 2008, s. 13, 80). I citatet ovan beskrivs att barnets låga 

ålder kan innebära att förskolläraren behöver hjälpa och styra leken. Uttalandena pekar på att 

åldersaspekten hamnar i centrum om varför förskollärarna behöver styra.  

Den framåtsyftande diskursen- den nödvändiga men ”fula” styrningen 

Denna diskurs har uttryckts av förskollärarna när de berättar om att de behöver handskas med den 

stora mängden barn på en förskola.  Styrningen kan handla om att hålla ordning. För att situationer av 

kaos inte ska uppstå innebär det att barn behöver underkasta sig den vuxnes makt (jmf Foucault 

1975/2006,s. 140). Förskollärarna benämner övervakandet som att ”hålla koll” och tillsammans har de 

ett ansvar för detta. Den disciplinära makten utgör ett nätverk av människor som håller ihop ett system 

(jmf Foucault 1975/2006, s. 178). I rollen som gränssättare ingår det att upprätthålla regler i miljön, 

såväl den fysiska som den sociala miljön. Gränser sätts för var lekar ska ske och hur de ska ske. Olika 
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rums tänkta platser är en nödvändighet att förhålla sig till. I ateljén målar man. I byggrummet bygger 

man. Således är hur man talar om rummens användande en gränssättare i sig.  ”Ligger saker huller om 

buller är det inte roligt för någon” uttrycker en förskollärare.  

I empirin har det framkommit att motivet med att styra är framåtsyftande. Framtiden ligger för dörren. 

”Om barnet inte kan leka fungerar man inte i samhället heller” uttrycks på liknande sätt av två 

förskollärare. Grundat i Foucaults idéer kan detta förstås dels som en auktoritär men även en 

omsorgsfull handling (jmf Foucault 1975/2006,s. 163). Förskolläraren behöver ibland styra för att 

forma en önskvärd individ. Den icke moraliska leken rättfärdigar särskilt ett vuxet styrande. 

Förskollärarna tycks ha svårt att kombinera barns, enligt vuxna ”sämre” lekar med idén om den goda 

samhällsmedlemmen. Det kan tyda på en dikotomi (jmf Lenz Taguchi 2000, s. 55) mellan det onda 

och det goda i leken. Det tycks finnas en rädsla av att det onda kan ta över och orsaka skada i 

förhållande till förskolans uppdrag om omsorg tillsammans med demokratifostran. Förskollärarna 

ansvarar för att barn håller sig inom ramen för ett rimligt beteende. Uppdraget innebär även att forma 

barn till goda samhällsmedlemmar. Att aktivt och medvetet påverka och överföra samhällets 

gemensamma värderingar och främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och 

samhällsmedlem (Lpfö 18 2018, s. 13) behöver således upprätthållas av de vuxna. Den vuxna 

konstruktionen av ett lekande barn är ett socialt och aktivt barn, vilket framkom i början av analysen. 

Styrningen handlar således om att forma barnet till en social individ med önskade kompetenser. 

Den framåtsyftande diskursen innehåller även uttryck som härleds till fostran. Fostran tycks vara 

diffus i sin skepnad, något som finns där men inte vill synas. Förskollärarna har svårt att se sig själva 

som fostrare. De fördömer disciplinerande och tillrättavisande förhållningssätt. Likväl som den nya 

läroplanen utlämnar de ordet fostran. Dock diskuteras likt läroplanen att förskollärare ska överföra 

samhällets gemensamma värderingar och stötta barnets utveckling till en ansvarskännande människa 

och samhällsmedlem (Lpfö 18 2018, s. 13). Normen om en önskvärd samhällsmedlem tycks innebära 

att behandla andra väl vilket förskollärarna i min studie uttrycker. När jag frågar vad borttagandet av 

ordet fostran i läroplanen kan betyda för förskollärarens roll i barns lek sägs detta i en intervju; 

 
Skulle det ha betydelse kanske det kan vara att man släpper leken mer fritt i den mån den kan vara fri. 

Att man kanske mindre går in och är med i leken. Men för min del tror jag inte att det har betydelse. 

Men det kanske borde ha betydelse! Jag vet inte. 

 
I citatet ovan funderar förskolläraren på om borttagandet av ordet fostran i läroplanen kan innebära att 

man lämnar barn mer fria i leken. Förskollärarna ger ibland uttryck för en ”fostrande syn” utan att 

själva benämna det så. Fostran tycks ses som ”fult”. Samtidigt visar förskollärarna att deras 

föreställningar om att fostra tycks ligga i linje med att, i ett framåtsyftande motiv, lära barn demokrati. 

Det ”fula” med att styra barns lek är ofta återkommande i förskollärarnas beskrivningar. Den 

framåtsyftande diskursen som både nödvändig och ”ful” konstruerar mer eller mindre alla de roller jag 

beskrev i föregående kapitel; rollen som ledsagare, rollen som gränssättare och rollen som den 

tillmötesgående förskolläraren.  

 

Den institutionella ofrihetens diskurs 

Förskollärare intar rollen som styrare i föreställningen om institutionens makt. Inom denna diskurs 

framstår yttranden som ”vi gör så här men vi skulle egentligen vilja göra så här”. Styrandet inom 

institutionen görs således till en viss del ofrivilligt av förskollärarna men tas sällan tas upp till ytan för 

att ifrågasättas. Ett sätt att förstå den ofrivilliga, institutionella styrningen är tiden. 
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Tidsschemat legitimerar att barnens kroppar blir föremål för styrning, vilket Foucault kallar att 

kroppar ”fogas”. Det är en kropp som utsätts för makt och måsten (jmf Foucault 1975/2006, s. 139) 

exempelvis som en förskollärare beskriver; ”när man måste bära in ett barn som vill fortsätta leka”. 

Men plikten kallar; det är dags för lunch. Detta synliggör att ”alla ska göra lika”. I förskolan finns det 

kollektivt styrda ”måsten” som upprätthålls på bekostnad av det enskilda barnets behov. Att ett enskilt 

barns behov går före kollektivet beskrivs som svårare.  

Det finns ju en klocka och man måste rätta sig efter den. 

Man skulle kunna tänka sig att styra om på lunchen en kvart, för de har ju roligt här under. Men så 

funkar ju inte förskolan. 

Disciplinen har en mängd olika tekniker för att styra mångfalden för att mångfalden i sin tur ska bli 

nyttig (Foucault 1975/2006, s. 221) och tidsschemat är ett av dem. Principerna är att skapa tidsrytmer, 

obligatoriska arbetsuppgifter och återkommande händelser (Foucault 1975/2006, s. 151). Tidschemat 

är tydligt regelbundenhet med avbrott för olika uppgifter (Foucault 1975/2006, ss. 152-153). 

Förskolan är en organiserad institution med en påtaglig tidsrytm. Tidsnormerna formar inte bara 

barnen. Tider och ramar verkar disciplinerande och skapar en ofrihet även för de vuxna. Flera 

förskollärare uttrycker en vilja över att minska avbrotten och tidsnormer tycks ogillas av både barn och 

personal. Samtidigt rättfärdigas de. Förskollärarna beskriver att återkommande rutiner är nyttiga i linje 

med läroplanen, som visserligen inte anger institutionella ramar som ”måsten” men talar om att 

”förskolan ska erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm” (Lpfö 18 2018, s. 7). De yttre ramarna ses dels 

fixerade. Men en ovilja finns mot tidsnormerna kan tyda på att den institutionella ofrihetens diskurs 

ifrågasätts och möts med ett motstånd.  

Jag har urskilt tre diskursiva läger för att försöka förstå förskollärares styrning i leken. Förskollärarnas 

styrande ses konstrueras av tre diskurser. Den ena är en omsorgspräglad diskurs. Här sätts barnets 

bästa främst. Styrningen är nödvändig för barns trygghet, säkerhet och välmående. Diskursen grundar 

sig ofta i en åldersaspekt huruvida styrning behöver ske.  Den andra är en framåtsyftande diskurs- den 

nödvändiga men ”fula” styrningen. Den grundar sig på uttalanden som att kortsiktigt hålla ordning 

och sätta nödvändiga regler. Långsiktigt handlar den om att styra mot önskvärda lekar- en omsorgsfull 

handling för framtiden som även benämns fostran, fast ofta inlindade i andra ord. Styrning och fostran 

ses dels som ett måste för att främja barnet i en önskvärd riktning men även som ”fult”. Sist beskrivs 

den institutionella ofrihetens diskurs. Här handlar det om en delvis ofrivillig styrning på grund av 

förskolans fasta ramar. Kollektiva, ofta tidspräglade måsten går före individuella behov. 

 

 

 

Diskussion  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares föreställningar om sin roll i barns lek. I denna 

avslutande del av uppsatsen väljer jag att lyfta de delar av analysen som svarar mot studiens 

frågeställningar. Studiens frågeställningar är: 
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 Hur definierar förskollärare lek?   

 Hur beskriver förskollärare sin roll i leken? 

 På vilket sätt kan förskollärares styrande av barns lek förstås?  

Analysen innehåller tre delar. Den första handlar om hur förskollärare konstruerar lek och formar tre 

teman; lek som nödvändig, lek beroende av ålder och lek som social aktivitet. 

Den andra delen av analysen handlar om hur förskollärare beskriver sin roll i leken. De teman jag kan 

identifiera är; rollen som ledsagare, rollen som gränssättare och rollen som den tillmötesgående 

förskolläraren. I den tredje delen av analysen används de föregående delarna för en vidare tolkning 

över hur förskollärares styrning av lek kan förstås. Tre diskursiva läger synliggörs; Den ena är den 

omsorgspräglade diskursen. Den andra är en framåtsyftande diskurs- den nödvändiga men ”fula” 

styrningen och sist urskiljs den institutionella ofrihetens diskurs. 

 

Sammanfattande diskussion 

Barnen beskrivs ägare av sin egen lek. Samtidigt används leken av förskollärarna för att utveckla barns 

önskvärda kompetenser och kunskaper, i vuxet styrda och lekfulla aktiviteter med ett specifikt 

lärandemål likt vad Van Oers (2012, ss. 16-26) beskriver. Leken är en del av förskolans pedagogik.  

Förskollärarna konstruerar leken enligt den önskvärda lekens normer. En av de önskvärda 

kompetenserna är att barn ska klara av att leka i grupp. Att sysselsätta sig själv är i linje med studien 

av Aretun (2007, s. 48) inte lika eftersträvansvärt. Analysen har även visat att ålder är en central 

aspekt när förskollärare talar om barns lek. En idé om barns lek utifrån ålder samt vad barn i en viss 

ålder tycks behöva framträder, en normativ idé vilande på en utvecklingspsykologisk teori. Jag hade 

föreställt mig att även kön skulle framträda i ett normperspektiv. Att det inte förekommit kan vara ett 

resultat av ett samhälleligt genusarbete eftersom genusfrågor till stor del genomsyrat 

värdegrundsarbetet i förskolan (Dolk 2013, s. 15). Att inta ett genusperspektiv är dock inte ett syfte i 

denna studie. Jag väljer dock att lyfta det, som en jämförelse eftersom normerande föreställningar om 

ålder framträder i empirin. Vid eftertanke kan den tydliga åldersdiskursen förklaras av skolväsendets 

tradition av åldersindelningar som den socialiserande och polariserande institution den är 

(Bartholdsson 2008, s. 13).  

Samtliga förskollärare i min undersökning beskriver vikten av att delta i barns lek, i linje med Fleer 

(2015), Aras (2015), Johansson & Pramling Samuelsson (2006). Förskollärarna berättar att de deltar i 

barns lek men deltagandet tycks bli mindre ju äldre barnet är. Detta kan tyda på normativa idéer om 

ålder kopplat till barns kompetens (jmf Kalliala 2013, s. 14). Det finns föreställningar om att små barn 

både vill, och behöver de vuxna i leken. Frågan är hur vuxnas intrång i barns lek kan förstås i relation 

till dagens idé om "det kompetenta barnet” som gäller alla barn i förskolan, oavsett ålder.  

För att sammanfatta resultaten i studiens andra frågeställning, hur förskollärare beskriver sin roll i 

leken visar analysen att tal om att leda barnet framträder. Hos förskolläraren i rollen som ledsagare 

handlar det om att lära, leda och hjälpa barn att på sikt nå målet att bli en önskvärd samhällsmedlem. 

Dessa talade ord går enligt min tolkning, i linje med idén om socialisation. Det kan även härledas till 

traditionen av se på barndom genom ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där barnet ska socialiseras 

av vuxna (se James & Prout 1990, ss. 10-11).  
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Ur materialets berättelser fann jag att förskolläraren i rollen som gränssättare förekom hos samtliga 

deltagare i större eller mindre omfattning. Förskolan är en institution där styrdokument, förväntningar 

från föräldrar, och diskursiva föreställningar legitimerar en maktutövning (Bartholdsson 2008, s. 18). 

Förskolläraren kan behöva korrigera barnen mot gällande normer (jmf Tullgren år, s. 90). Man 

urskiljer även de barn som faller utanför normen av det lekande barnet, exempelvis barn som vill leka 

själva. Individer och lekar blir således föremål för gränssättning och styrning.  

Förskolläraren i rollen gränssättare har en fostrare i sig. Likt barnträdgården är dagens förskola så här 

hundra år senare, en institution där man vill främja barns utveckling i en god riktning (jmf Vallberg 

Roth 2011, ss. 60-61). Frågan är om förskolan än idag har inslag av fredsfostran vilket Vallberg Roth 

(2011, s. 67) beskriver, var vanligt åren efter krigen. Världen idag är minst sagt inte fri från krig och 

elände. Samtliga förskollärare kommer in på tal om ”dålig” lek på ett eller annat sätt och då är 

krigslekar ett återkommande tema. Många forskare har gjort studier som belyser krigslekar och 

liknande (Bjartveit & Panayotidis 2017; Delaney 2016; Levin 2003; Logue & Detour 2011). Trots att 

mycket forskning redan är gjord som belyser detta, tycks dilemmat kring hur våldsamma lekar ska 

hanteras, kvarstå.  

Förskolläraren i rollen som tillmötesgående är en diskursiv motreaktion mot den gränssättande 

förskolläraren. Således vill man skaka av sig de alltför disciplinerande teknikerna. Exempelvis kan 

tidsnormer eller normen vad som är en önskvärd lek ifrågasättas. Den tillmötesgående förskolläraren 

tycks alla vilja sträva mot men situationen gör inte alltid detta förhållningssätt möjligt. Utegården är en 

”frizon” där förskollärare kan vara tillmötesgående i högre grad. Kanske är det tillmötesgående 

förhållningssättet en reaktion mot de gamla arbetssätten man vänder ryggen till, som Lenz Taguchi 

(2000, s. 61) beskriver, en slags ”befrielsepedagogik”. Förskollärarna uttrycker en önskan om att leken 

ska kunna vara mer fri. Frågan är om man egentligen kan kalla någon lek för ”fri” eftersom barn i 

förskolan aldrig ska lämnas fria utan vuxnas närvaro. 

I mitt syfte beskrev jag att jag ville undersöka hur förskollärares styrning i leken kan förstås. Detta 

svarar mot studiens tredje frågeställning. Styrning i lek är en komplex fråga. Det som framkommer är 

de diskursivt konstruerade berättelserna av just dessa sju förskollärare vilket jag nu försöker sätta in i 

en kontext. Jag fann tre diskursiva läger. Den ena är en omsorgspräglad diskurs. Förskolan har ett 

ansvar för att barn ska må bra. I omsorgsuppdraget innebär att hjälpa barn att hantera konflikter som 

kan uppstå i leken och vara stöttande i hur man är mot varandra (Eidevald & Engdahl 2018, s. 46, 

119). Säkerhetsaspekten är samtidigt ett faktum, i linje med en tidigare studie av Hansen Sandseter 

och Sando (2016, s. 178). Förskolan har alltid varit en plats där man har velat skydda barn mot det 

onda i världen (Dolk 2013, s. 143).  

För att handskas med den stora mängden barn det innebär på en förskola grundar sig styrningen i det 

andra diskursiva lägret i en framåtsyftande diskurs- den nödvändiga men ”fula” styrningen. Den är 

nödvändig för att hålla ordning i barngruppen på både kort och lång sikt. Förskolläraren måste styra 

för att situationer av kaos inte ska uppstå och den innebär delvis att barn måste underordna sig 

förskollärarens makt (jmf Foucault 1975/2006, s. 140). Styrningen kan även förstås som vuxnas vilja 

av att forma barn till önskvärda individer och kan likställas med begreppet fostran. Fostran uttrycks, 

likt styrning, av många i negativa ordalag. Detta exemplifierar att diskurser i styrdokument påverkar 

förskollärares diskursiva uttryck. Fostran som ord finns inte kvar men är iklätt i andra ord i såväl 

styrdokument som i förskollärarnas språkliga formuleringar. 

Det tredje diskursiva lägret bygger på den institutionella ofrihetens diskurs. En diskursiv föreställning 

är att förskolans yttre ramar i sig begränsar och styr att leken hindras att blomma ut till fullo. 

Styrningen kan förstås som ofrivillig men fasta ofrånkomliga krav inom förskolans institutionella makt 
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gör att styrningen ses som ett nödvändigt måste. Det har betonats att kollektiva, i många fall tidsstyrda 

ramar går före individuella barns behov. 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Med utgångspunkt i analysens ovan nämnda teman samt de tre diskursiva läger som synliggjorts vill 

jag nu diskutera vad denna studie kan bidra till. Min magisteruppsats belyser förskollärares roll och 

styrning i barns lek. Det är enligt mig ett viktigt ämne att belysa när vi står inför nya formuleringar i 

läroplanen. Leken ska vara central, förskollärarens roll i leken betonas samtidigt som begreppet fostran 

inte längre står med. Denna uppsats avser inte att bidra med några sanningar om hur man som 

förskollärare ska förhålla sig till barns lek. Däremot hoppas jag att uppsatsen kan bidra till en 

diskussion huruvida vuxnas normer och värderingar ska avgöra vad som är tillåtet och rätt sätt att leka. 

Förskollärare kan behöva ifrågasätta den diskursiva normen om den ”goda leken” och på ett 

respektfullt sätt närma sig barnen perspektiv (jmf Emilsson 2008, s. 86). Kanske kan normaliserande 

föreställningar om ålder lyftas upp till ytan. Studien kan möjligen bidra till att förskollärare reflekterar 

över sin egen roll i barns lek. Kanske kan min studie bidra till en reflektion över tidsnormer, rutiner 

och regler i förskolan. Kanske väcker studien tankar kring den ”fria” leken. Den kanske lyfter ett 

behov av att diskutera förskolans uppdrag kring demokratifostran.  

Det är med ödmjukhet jag försöker förstå förskollärares styrning i barns lek. Även om min analys till 

viss del kan uppfattas som kritisk är det viktigt att säga att jag har en stor respekt för alla som arbetar i 

förskolan. Förhållningssätt, roller och bemötande ska dock aldrig ses som självklara. Jag hoppas att 

min studie kan bidra till att ”sanningar” kan lyftas upp till ytan för kritisk reflektion och nytänkande 

om förskollärares roll och styrning i barns lek.  

Slutsatser 

Parallella diskurser som handlar om både omsorg, demokratifostran och makt konstruerar pedagogers 

roll och styrning i barns lek. Det är det kollektiva och sociala barnet som betonas i föreställningar om 

barns lek med syfte att fostra en önskvärd samhällsmedlem. Barns behov utifrån ålder är framträdande 

i synen på vad barn leker, hur barn leker och hur förskollärare ska förhålla sig till, och styra leken.  

Förskollärares styrning kan begränsa barns lek samtidigt som den kan berika, utveckla och hjälpa 

barnet att bli en önskvärd samhällsmedlem. I empirin framgår att styrningen i barns lek ifrågasätts av 

förskollärarna själva. Makten möter således ett motstånd. Förskollärarnas styrande i barns lekar 

uttrycks som beroende av situation och plats. Miljöer och institutionens ramar ses som gränssättare i 

sig. Den viktigaste slutsatsen är att förskollärares roll och styrning i barns lek ständigt behöver 

reflekteras kring och omförhandlas.  

Vidare forskning 

Lek i förskolan som generellt forskningsområde har tidigare studeras relativt mycket. Det finns dock 

få studier som bygger på förskollärares föreställningar om sin roll och styrning av leken. Tidigare 

empirisk forskning kring förskolepersonals roll och styrning i barns lek har vad jag kunnat se, utgått 

från observationsmaterial (se exempelvis Tullgren 2014). Att denna studie har synliggjort 
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förskollärares föreställningar om leken i förskolan har öppnat upp för en del nya ingångar och frågor 

att fortsätta undersöka.  

En vidare forskning skulle kunna göras i form av en aktionsforskningsstudie med målet att prova nya 

vägar att hantera exempelvis barns ”svåra” lekar likt (Bjartveit och Panayotidis 2017; Delaney 2016; 

Logue & Detour 2011). Förutom förskollärare skulle även barn kunna involveras som forsknings 

subjekt i en sådan studie. Dessa typer av forskningsprojekt har tidigare gjorts internationellt men jag 

har noterat att detta är ett relativt outforskat område i Sverige. En aktionsforskning skulle kunna bidra 

till att tillsammans med förskolepersonal och barn reflektera och hitta alternativa förhållningssätt som 

främjar leken.  

Det empiriska materialet synliggör att ålder är en tydlig meningsbärare hur förskollärare ser på sin roll 

i barns lek. Eftersom empirin synliggör föreställningar om ålder skulle ett åldersperspektiv kunna 

utforskas vidare, ur förskollärares, men även ur barns perspektiv. Att rikta intresset mot förskollärares 

föreställningar kring de yngre barnens lek är också en möjlighet till en studie. Föreställningar kring 

yngre barns lek är vad jag har kunnat se en relativt outforskad fråga. 

Att det kollektiva och sociala barnet betonas i förskollärares föreställningar om lek är också en 

riktning jag finner intressant att utforska vidare. Vilka föreställningar finns angående barns ensamlek? 

Barn som väljer att sysselsätta sig själva i förskolan, vilken plats ges det behovet? Vilka andra aktörer 

kan barnet interagera med i sin lek? En sådan studie skulle kunna utgå från posthumanistiska 

perspektiv. 

Det har även framkommit att styrningen av barns lek är plats- situations och miljömässigt beroende. 

Exempelvis får barns lek vara friare utomhus. Utelekens frihetsaspekter kan vara spår för vidare 

forskning. Vilka föreställningar finns angående utemiljöns utforskande och lek till skillnad från 

innemiljön?  
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uppsats.  
Jag vill undersöka förskolepersonals syn på sin roll och styrning i barns lek. 

Jag söker förskolepersonal som är verksamma inom förskolan och vill delta i en intervju, både i grupp 

och enskilt. Tid och plats enligt överenskommelse. Videosamtal är möjligt. 
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Bilaga 2 

Informations och samtyckesbrev 

Mitt namn är Kajsa Wennberg och är verksam som förskollärare i Umeå kommun. För 

närvarande studerar jag Masterprogrammet i förskoledidaktik vid Stockholms Universitet. Jag 

vill därför fråga dig om du vill delta i en studie inom ramen för min magisteruppsats. I det här 

dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.  

 

Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta? 

Mot bakgrund av Lpfö-18 har begreppet fostran försvunnit ur läroplanen. Istället har normer, 

värden och barnrättsperspektiv blivit tydligare och lekens centrala roll har lyfts fram. I denna 

nya kontext är syftet att undersöka förskolepersonals syn på sin roll i barns lek. 

Hur går studien till? 

Studien är planerad att genomföras under v.15-18, 2019. Ett deltagande i studien innebär en 

intervju i en fokusgrupp eller individuellt. Intervjun kommer att genomföras vid ett tillfälle 

och beräknas ta 1-2 timmar. Ljudinspelning kommer att användas under intervjun. 

 

Vad innebär det att vara med i studien? 

Genom ert deltagande i studien bidrar ni med kunskap till min empiriska studie. Att vara med 

i studien kräver ett visst mått av engagemang och en vilja att dela med sig av sitt arbete, sina 

tankar, erfarenheter osv. Kom ihåg att det inte finns några svar som är bra eller dåliga. 

Huvudsaken att ni är villiga att diskutera de frågor jag ställer.  

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information från dig, i form av den inspelade 

intervjun. Den som undertecknar detta kontrakt samtycker till att finnas med i textutdrag 

under pseudonym. Denna information kommer inte kunna härledas till forskningspersonen. 

Ditt namn eller annat som kan röja din identitet kommer inte att anges i uppsatsen. Ljudfilen 

kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Efter att studien är gjord kommer 

ljudfilen att raderas. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Du kommer att få tillgång till den slutgiltiga uppsatsen. Den kommer att publiceras digitalt. och även 

skickas via e-post om du önskar.   

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill 

avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

 

Ansvarig för studien 

Kajsa Wennberg 
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Telefon: xxx-xxxxxxx 

kajsa_wennberg@hotmail.com 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kajsa_wennberg@hotmail.com
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Bilaga 3  
 

Intervjuguide till fokusgrupp och individuell intervju 

 

Bakgrundsinformation 

Vad är er utbildningsbakgrund? 

Vad är er ålder? 

Berätta om din yrkesbakgrund. 

Hur är din nuvarande yrkessituation? 

 

Tema ett: vad är lek och lekens roll i förskolan?  

Vad är lek i förskolan?  

Beskriv hur ni ser på lekens betydelse för barn/i förskolan 

Hur får barns behov och intressen komma till uttryck i barns lekar? Hur får det utforma verksamheten? 

 

Tema två: Vilken roll har pedagoger i barns lek?  

Vilken är er roll i barnens lek?  

Hur? - Inuti eller utanför? 

Vad gör ni då? Varför? 

 

Tema tre: Styrning av lek 

När begränsar ni barns lek?  

Vilka faktorer i vardagen på förskolan kan begränsa barns lek?  

Varför gör ni det?  

Skulle ni vilja göra på annat sätt?  

Vad tänker ni då om barnets förmågor?  

Vem bestämmer de regler som finns? 

Hur diskuteras regler och förhållningssätt? 

 

Tema fyra: Förskolans fostransuppdrag  

I Lpfö 98 angavs att förskolan ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. I nya Lpfö-18 som snart börjar träda i kraft finns begreppet fostran inte alls 

med tillskillnad från tidigare läroplaner. Men den beskriver att förskolan ska överföra samhällets 

värderingar. 
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12)Vad får ni för tankar om att förskolan inte ska fostra men överföra samhällets värderingar? 

13)Vilka skillnader ser ni mellan dessa två uttryckssätt i läroplanen? 

14)Vad betyder de i praktiken? I leken? 

 

Övrigt ni kommer på att ni vill tillägga? 
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