
 

 
 
 
 

 
Ska vi vara med och leka? 

 
– En studie om pedagogers perspektiv på sitt deltagande i         
barns lek på förskolan 

 
 
Pernilla Karlsson     
 
Isabella Löfstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Akademin för utbildning, kultur och  
kommunikation 
Pedagogik 
Examensarbete i lärarutbildningen 
Grundnivå 
15 hp 

Handledare: Gunilla Granath, Niclas Månsson 
 
Examinator: Marja-Terttu Tryggvason 
 
Vårterminen                                 2012 
 



 2 

                                                                                                      
 
 
 
 
Examensarbete på grundnivå 
               15 högskolepoäng 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Pernilla Karlsson  och Isabella Löfstedt  
 
Ska vi vara med och leka? 
– En studie om pedagogers perspektiv på sitt deltagande i barns lek på förskolan 
 
 
 
 
2012                         Antal sidor: 26 
 
 
Syftet med studien var att belysa hur pedagoger resonerar om det egna lekdeltagandet 
och hur de anser att lek bidrar till lärande för barn på förskolan, samt hur de beskriver 
miljöns betydelse för barns lek.  I studien medverkade personal från två olika förskolor. 
En kvalitativ datainsamlingsmetod har använts då data har samlats in genom 
intervjuer. För att väga pedagogernas svar mot fakta har vi genomfört en 
litteraturstudie, där vi lyfter fram olika författares teorier om lek och vuxnas deltagande 
i barns lek. I vår studie fick vi fram tre förhållningssätt som pedagogerna hade när det 
gällde att vara deltagande i barns lek; aktiv deltagare, observatör samt stödjande 
inspiratör. Utifrån det resultat vi har fått fram i vår studie kan vi se att de flesta av 
pedagogerna ansåg att det är värdefullt för barnen att pedagoger är deltagande i leken. 
Genom att pedagogerna är med barnen i leken kan barnen få stöd och hjälp för att driva 
leken vidare. Pedagogen kan även tillföra rekvisita i leken som gör att leken utvecklas. 
Flera av pedagogerna vi intervjuade framhävde vikten av att vara nära barnen under 
leken. De har då möjlighet att sätta sig in i leken och det barnen gör. Att vara en 
medforskande pedagog som har fokus på barnens intresse är en viktig faktor för 
barnen. Här blir lärandet en gemensam upptäcktsfärd, utan ett förbestämt mål.  
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Inledning  
Leken är något som alltid har haft en stor plats i barnens vardag och inom 
förskoleverksamheten förekommer leken i form av ”fri lek” och ”styrd lek”. I relation till 
lekens betydelse för barnen ställer vi oss frågan om pedagogernas deltagande i leken på 
förskolan har betydelse för barnen i deras lek och utveckling? Vi har upplevt att barn 
många gånger uppskattar att leka tillsammans med vuxna som vill och törs gå ner till 
barnens nivå i leken. Trots detta har vi då och då mött pedagoger som står vid sidan om 
och enbart är observatörer till vad barnen sysselsätter sig med. Har dessa pedagoger ett 
medvetet förhållningssätt? Hur motiverar de sitt ställningstagande? Detta är något som 
intresserar oss då det berör vårt framtida yrkesliv inom förskolan.  
 
Vi anser att det är viktigt att reflektera kring pedagogers förhållningssätt i barns lek 
eftersom att detta kan bidra till att pedagogerna får inblick i hur de ser på sitt eget 
deltagande i lek. Genom reflektion i arbetslaget kan pedagoger utveckla nya synsätt, 
vilket kan bidra till utveckling av det egna lekdeltagandet tillsammans med barnen på 
förskolan. Genom att utveckla sina kunskaper och sin kompetens kring ämnet får 
pedagogerna förståelse för hur deras eget lekdeltagande kan påverka barnen i olika 
leksituationer. Vilket kan bidra till att pedagogerna medvetet kan välja de tillfällen de är 
med och leker med barnen för att det ska gynna barnen i leken på bästa sätt.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att belysa hur pedagoger resonerar om det egna 
lekdeltagandet och hur de anser att lek bidrar till lärande för barn på förskolan, samt 
hur de beskriver miljöns betydelse för barns lek.  
 
1.2 Frågeställningar  
 

• Hur resonerar pedagoger kring vuxnas lekdeltagande på förskolan?  
• Hur ser pedagogerna på lek i relation till barns lärande och utveckling? 
• Hur ser pedagogerna på miljöns betydelse för barns lek?  

 

2. Litteraturbakgrund 
Här kommer vi att presentera olika författares syn på pedagogers deltagande i barns 
lek. 
 
2.1 Lek 
Lillemyr (1990) beskriver leken som ett komplicerat fenomen som är barnens egen 
aktivitet. Han menar att detta kan bidra till att det kan bli väldigt svårt att sätta sig in i 
detta komplexa område och att hitta en exakt definition av begreppet. Trots att vuxna 
kan ha svårt att förstå vad leken är, menar Lillemyr att lek är något som berör hela 
barnet och dess värld. Han menar att leken i sig självt är viktig, utan att vara ett medel 
för något annat. Han anser även att leken är något som bidrar till att barnen får 
möjlighet att strukturera och förstå det de gör.  
 
Allt barnen gör kan inte definieras som lek, utan blir ofta enbart en givande 
sysselsättning enligt Knutsdotter Olofsson (1987). Att åka kana, pyssla eller spela spel 
kan vara exempel på bra motorisk träning men definieras inte som lek. Hon menar att 
lek blir det först när barnen tar en roll i en fantasivärld och inte gör något på ”riktigt”. 
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Lek är något som många gånger kan uppfattas som något magiskt, ett slags frirum 
barnen skapar för sig själva, (Steinsholt, 2012). Steinsholt menar vidare att leken är 
något som har ett eget liv och en egen mening samt att den har sin grund i deltagarnas 
intresse och ger inlevelse till den lek de är involverade i.  
 
 Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver hur de flesta forskare och 
pedagoger är eniga kring de begrepp som bäst beskriver lekens natur. Ord som frivillig, 
lustfylld, spontan och symbolisk återkommer när ämnet lek behandlas.  Även Lillemyr 
(1990) beskriver leken som något som är här och nu, vilket kan bidra till att barnen får 
möjlighet att gå in i sig själva och komma bort från den verkliga världen en stund. Han 
menar även att leken är något som motiverar och engagerar barn, vilket i sig har en stor 
betydelse för barns lärande och utveckling.   
 
Lillemyr (1990) menar att leken för barnet är något lustbetonat som ger dem möjlighet 
att dela glädje med andra barn på förskolan. Detta innebär även att lek är en självvald 
aktivitet som barnet frivilligt väljer att delta i. Vidare beskriver Knutsdotter Olofsson 
(1987) leken som en ”som-om-aktivitet”, något som inte görs på riktigt men som för 
barnen kan upplevas som mycket meningsfull. För i lekens värld kan barnen precis som 
Strandberg (2006) beskriver bli till huvudpersoner. Deltagarna bestämmer alla regler 
och roller i leken, de experimenterar med och utvecklar därigenom omvärlden till att bli 
deras verktyg i leken. Han förklarar att det är som när barnet leker med en stol. I 
barnets värld är det inte längre en stol, utan i detta nu är den till exempel en båt.   
 
2.1.1 Fri lek 
Begreppet ”fri lek” är den form av lek som barnen verkar ha roligast i menar Lillemyr 
(2009). Han beskriver hur barnen i den fria leken själva får möjlighet att bestämma 
ramarna, innehållet och processen. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 
anser att den fria lekens betydelse alltid setts som barns egen aktivitet som inte kunnat 
kopplas ihop med de funktionella ledarstyrda aktiviteterna på förskolan. Hangård 
Rasmussen (1979) tar upp den fria leken som tillfällen där barnen själva får bestämma 
vad de har lust att leka, här och nu. Han menar att barnen i den fria leken skapar nya 
upplevelser av verkligheten. Vidare beskriver Skarre, Aasebø och Melhuus (2007) hur 
barnen i den fria leken själva väljer vem de vill leka med och att de på så vis lär sig att 
skapa en social gemenskap där de lär sig förstå och sätta sig in i hur vänskap fungerar.  
 
Lillemyr (2009) beskriver fem olika typer av lek i den fria leken. Dessa är 
sensomotorisk lek eller funktionslek som det också kallas, rollek, regellek, rörelselek 
och konstruktionslek. Sensomotorisk lek eller funktionslek är när barnet upprepar en 
handling eller funktion flera gånger för att barnet tycker det är roligt eller spännande. 
Rollek är när barnet i samspel med andra intar en annan roll i leken. Regellek innebär 
att flera barn leker och att reglerna är i centrum. Med rörelselek menar Lillemyr att det 
fysiska är i fokus och att även detta är en form av regellek. I konstruktionsleken bygger 
barnen med föremål. Knutsdotter Olofsson (1987) har inte samma definition om vad 
som anses som lek och menar istället att lek är någon som endast sker i barnens fantasi.  
 
2.1.2 Styrd lek  
När det gäller den styrda leken som leds av en pedagog måste barnen kunna hantera 
lekens regler om de ska kunna delta. Inom idrotten förekommer lekar i övningsform 
och som Sundgren (1999; i Lindqvist 2008) beskriver, är dessa aktiviteter menade som 
lekar, men i grunden ligger alltid syftet att leken kan bidra till utvecklande av 
skickligheten inom idrottsgrenen, vilket bidrar till att leken i sig förlorar sitt egenvärde. 
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Här blir det därför extra viktigt hur den vuxna agerar och som Hangård Rasmussen 
(1979) tar upp, finns det två olika roller den vuxna kan inta i den styrda leken. Han 
menar att den vuxna kan styra leken utifrån och enbart ingripa då det behövs eller 
endast gå in starta upp en lek för att sedan dra sig ur. Ett annat sätt han belyser är att 
gå in i leken och bli en del på samma nivå som barnen.  Det är det sistnämnda synsättet 
som Hangård Rasmussen förespråkar, då han anser att detta är det mest givande för 
barnen.  
 
2.2 Lekens betydelse för barnens utveckling och lärande 
Under denna rubrik kommer vi att belysa aspekter som inre motivation, socialt samspel 
och samtal och utveckling.  
 
2.2.1 Inre motivation 
Furth och Wachs (1978) anser att när ett barn arbetar med något för att enbart göra den 
vuxne nöjd uteblir den inre motivationen. De anser alltså att barnet ska arbeta med 
något för att det känner en inre motivation, för att göra något han/hon själv vill, inte för 
att göra läraren nöjd.  Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påvisar 
den inre motivationens betydelse för barns utveckling och anser att den inre 
motivationen är viktigare än den yttre motivationen i utvecklingen.  Lillemyr (1990) 
menar att det är just leken som är den bästa drivkraften för att skapa den inre 
motivationen hos barn, vilket även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
belyser.  
 
2.2.2 Socialt samspel 
Lillemyr (1990) menar att leken förmedlar hur barnen lär sig saker, hur de utvecklas 
och socialiseras på flera områden. Han anser att leken bidrar till att göra barnen mer 
sociala och att de vuxna genom att observera barn när de leker kan få en inblick i det 
sociala spelet mellan barnen. Leken och dess sociala samspel är enligt Knutsdotter 
Olofsson (2008) den naturliga formen för barn att lära sig social kompetens som 
empati, grundläggande altruism och osjälviskhet. Genom att barnen självmant tar på 
sig restriktioner och följer lekens regler tränas samförstånd, ömsesidighet och 
turtagande, vilket är grunden i mänsklig samvaro.  
 
Även Langlo Jagtoien, Hansen och Annerstedt (2000) beskriver hur leken bidrar till att 
utveckla nya färdigheter, både kognitivt, emotionellt och socialt. De menar att genom 
leken får barnen medel och erfarenheter till olika sätt att lösa de sociala problem som 
kan uppkomma i olika lek situationer. Lekens betydelse för barns utveckling lyfts också 
fram av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Även de anser att leken är 
oerhört viktig för barnets utveckling av socialt samspel. De menar att när barnen är i 
leken får de möjlighet att lära av och med varandra, något de tror är en del av 
läroprocessen som ofta glöms bort. Författarna menar även att när barnen leker 
handlar det ofta om att hantera sina liv och ta ansvar för dessa på ett eller annat sätt.  
Författarna menar att när barn leker, leker de alltid något och genom leken ökar barnen 
sin förståelse för sin omvärld. Leken är social, kognitiv och emotionell på samma gång. 
För att få vara med krävs att barnet har utvecklat både social och emotionell känslighet. 
För att leken ska utvecklas måste barnen samarbeta och kunna bidra till lekens 
utveckling. Varje barn bidrar även med olika sätt att leka utifrån sina egna erfarenheter 
och tolkningar av leken de befinner sig i. Barnen som leker utbyter kontinuerligt sina 
tankar och kommunicerar med varandra och leken byter riktning och utvecklas i takt 
med att barnen byter fokus i leken. Trots att barnen utgår från sin egen 
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erfarenhetsvärld i leken har barnen i leken en gemensam föreställningsvärld, ett delat 
tankeobjekt.   
 
Det finns dock barn som inte förstår lekens leksignaler med sociala lekregler och de 
riskerar, enligt Knutsdotter Olofsson (2008), att inte bli en del av lekens gemenskap. 
Dessa barn upplevs ofta som stökiga och kan behöva hjälp av vuxna som deltar i leken 
både för att strukturera upp leken och skydda de andra barnen. Detta ämne belyser 
även Lillemyr (2009) som tar upp vikten av kommunikation i en barngrupp. Han 
menar att barn med socioemotionella svårigheter kan utveckla sociala färdigheter och 
förmågan att kommunicera med andra barn. Genom leken i barngruppen kan dessa 
barn träna sin empati genom att få spela ut sina känslor och leva sig in i andras 
situation.  Vygotskij (Lillemyr, 2009) menar att när barn leker så påverkas både 
barnens fantasi och upplevelser av känslor, vilket även detta nämns i läroplanen för 
förskolan (2010) där det står att läsa att: 
 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter (s. 6). 

 
Detta innebär att barnen i förskolan enligt läroplanen ska tränas i samarbete, att visa 
känslor och empati, vilket ska förbereda dem för det sociala livet. 
 
2.2.3 Identitetsutveckling  
I leken använder barnen sin fantasi för att förvandla olika föremål till saker som behövs 
i leken. För att sedan inte bli störda av omgivningen och missta sin inre fantiserade bild 
så vänder de ofta blicken neråt. Leken följer den fantiserade inre bilden som barnet 
skapat och de tolkar leken utifrån den bilden (Knutsdotter -Olofsson, 2002) 
 
När barnen leker sker detta till stor del inne i deras huvuden, vilket för en betraktare 
kan verka innehållslöst och fattigt. Detta menar Lindqvist (2008) kan göra att många 
vuxna glömmer att barnen när de leker har en otroligt innehållsrik ”inre lek”. Åm 
(1992) menar till och med att leken kan vara den aktivitet i förskolan som styrs mest av 
barnen och deras inre värld och hon menar att barnen genom trollformen på ”låtsas” 
kan lämna vardagsverkligheten och bege sig in i lekens sfär. I den inre leken får barnen 
sedan möjlighet att bearbeta upplevelser de fått från böcker och filmer samt i socialt 
samspel med andra.  Detta kan relateras till Strandberg (2006) som menar att det i 
barns lek ständigt pågår ett samtal som utvecklar barnet.  
 
Barnen har till att börja med interaktiva samtal med andra barn. Om barnet senare blir 
ensam i sin lek, fortsätter det ändå samtalet högt med sig själv. Till sist leker barnet 
tyst, men det samtalar ändå med sig själv i tankarna. Detta kopplar Strandberg (2006) 
till Vygotskijs tankar om ”inre prat”, genom vilket barnet utvecklar sitt tänkande. 
 
Brodin och Lindstrand (2010) menar att leken kan vara den enda platsen där barnen 
faktiskt får möjlighet att påverkas efter sina egna förutsättningar. Detta är något som 
även Skarre Aasebø och Melhuus (2007) menar då de trycker på att leken är den plats 
där barnen har möjlighet att utvecklas utifrån sig själva, där de vuxna kan ta ett steg 
tillbaka och låta barnen få ha sin egen ”livsvärld”. De beskriver hur barnet i leken får 
möjlighet att med både kropp och tanke prova många olika sätt att vara och visa vad de 
kan.  
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Det är dock inte i sig själv barnet finner sin identitet utan det sker i samspel med andra 
individer och identiteten formas genom att barnet får höra om sig själv från andra. 
Thornberg (2009) menar att barnet utvecklar sin identitet och självkänsla i gruppen 
och vare sig det är i den egna familjen eller i abstrakta grupper så påverkar den hur 
barnets identitet utvecklar sig och visar sig. Detta är något som Almqvist (1991) 
påpekade när han skrev att könsrollsidentifikationen är en av människans tidigaste och 
starkaste socialisationsprocess. Föräldrar och de vuxna som är närmast barnet överför 
sin könsrollsuppfattning till barnen mer eller mindre medvetet och barnet som har ett 
starkt behov av att identifiera sig med en vuxen tar den till sig. Samma sak beskriver 
Lillemyr (1990) som menar att barnen genom leken får möjlighet att utveckla och 
stärka sin självkänsla, hitta sin identitet samt prova på att uttrycka sina åsikter. Detta 
påpekas även av läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (2010) där det står att läsa att:  
 

Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 
lärande och skapande individer ( s. 6). 

 
 

2.3 Lek i relation till lärande  
Jonstoij (2000) tar upp att många människor förknippar lärande med något tråkigt och 
att de därför inte kopplar ihop lek med lärande, då lek anses som något lustfyllt och 
roligt. Med detta menar hon att många tror att barn inte kan lära sig genom leken. 
Detta ämne belyser även Hangård Rasmussen (1979) som anser att många vuxna ofta 
ser barns lek som något oviktigt som inte kan bidra till något lärande. Ett sådant 
påstående kan inte vara mer felaktigt anser Jonstoij (2000) eftersom leken är oerhört 
utvecklande för barnen i deras lärandeprocess. Detta resonemang stöttar även Lillemyr 
(1990) då han menar att lärande genom lek idag är mer accepterat och lika viktig som 
lekens egenvärde. 
 
Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att leken har betydelse 
för lärandeprocesser, men anser att leken har ett helt annat ursprung än lärandet. 
Leken har alltid betraktads som barnets innersta väsen med ett ständigt behov av 
utveckling genom lärande. De menar att leken och lärandet bör gå hand i hand och tar 
som exempel upp den tyske pedagogen Friedrich Fröbels uppfostringstankar. Fröbel 
menade att leken är barnets väg till kunskap om barnet ges möjlighet att välja aktivitet 
utifrån den vuxnes planerade material. Lindqvist (2008) menar däremot att leken kan 
ha betydelse för lärandeprocessen:  
 

 Upplevelser ger lust till att leka, och det i sin tur innebär att det kan ge näring till 
lärandet. (s. 30) 

 
Lillemyr (2009) beskriver att barnen lär i leken, men att de lär något annat än det de lär 
i undervisningssammanhang, då leken har en stor betydelse för ett barns 
språkutveckling, fantasi, kreativitet, sociala kompetens och identitetsutveckling. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar dock att det för barnen sker 
ett meningsskapande både i lek och i lärande, då barnen i båda får en förståelse för sin 
omgivning och sig själva.  
 
Ofta uppfattas leken av både vuxna och barn som ett tidsfördriv som inte ger någon 
kunskap. Detta anser Lindqvist (2008) har att göra med att leken ofta hör ihop med 
vardagen och barnens egna idéer. I leken lär sig barnen dock att skilja mellan 
verklighet och fantasi, även om de som Lindqvist skriver ännu inte har det abstrakta 
tänkandet som krävs för att se skillnaden mellan estetik och rationalitet.  
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Knutsdotter Olofsson (1987) menar att när barnen leker går de hela tiden utanför sig 
själva och provar olika roller och synsätt. Detta gör att barnen ständigt lär sig genom 
sin lek och genom att prova andra roller. I lek med vuxna lär barnen sig grunderna för 
social samvaro, samtycke, ömsesidighet och turtagande. De lär sig även att tolka sina 
känsloreaktioner, få kontroll över rädsla, aggression och lär sig att reagera adekvat.  
Knutsdotter Olofsson belyser även att när barnen leker språklekar tränar de läsning 
och skrivning samt lek med rekvisita bearbetar de upptäckter och upplevelser.  
 
Enligt Lillemyr (2009) är lek ett uttryck som mer används inom förskolan där den har 
haft en viktig roll. Det har då oftast handlat om barnets grundläggande fysiska och 
sociala färdigheter och om hur de blir trygga i sig själva. Det handlar även om hur 
lekens olika upplevelser och erfarenheter ger kunskaper som bidrar till att göra barnen 
mer sociala. Lärande är ett uttryck som handlar om problemlösning, progression och 
systematiska övningar kopplade till skolans lärande. Lillemyr menar vidare att leken i 
skolan endast går att finna inom estetiska ämnen och under rasten. Detta påvisas även 
av Lindqvist (2008) som menar att även om skolbarnen anser att leken är viktig så 
anser de inte att de lär sig något av den utan den finns som ett tidsfördriv. Enligt 
Lindqvist är det dock många som anser att leken bör förena förskolan och skolan i ett 
livslångt lärande och: 
 

 Det är en intressant ambition, som skulle kunna förändra både förskolans och skolans 
pedagogik. Genom att betona leken skulle barns och ungdomars förhållande till kulturen 
och till massmedia komma i fokus och bli en utmaning både för förskolan och skolan (s. 
49) 

 
2.4 Perspektiv på vuxendeltagande 
När det gäller uppfattningen om vuxendeltagande i barns lek och hur pedagogerna kan 
förhålla sig till detta så råder det olika uppfattningar. Vi kommer nedan att presentera 
tre olika synsätt. De synsätten som kommer att belysas är aktiv deltagare, observatör 
och stödjande inspiratör.  
 
2.4.1 Aktiv deltagare 
Pedagoger har sedan länge haft en betydelsefull roll i barnens lek och utveckling. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) förespråkar vuxnas deltagande i barns lek 

genom att påstå att det inte finns någon åldersgräns för lek. För barnen på förskolan 
kan det vara av stor betydelse att de vuxna är engagerade och vill leka med barnen. 
Detta menar Knutsdotter Olofsson (1987) kan bidra till att barnens lek blir rikare och 
mer utvecklad. Hon framhäver vuxnas deltagande i barns lek som extra viktigt med de 
små barnen, då hon menar att de äldre barnen är i större behov av lek utan vuxnas 
inblandning.  
 
Lillemyr (1990) menar att det är möjligt att kombinera vuxnas deltagande i leken med 
respekt för barnets egen verksamhet, men samtidigt belyser Lillemyr (2009) vikten av 
vad pedagogen själv har för synsätt till lek. Ett sätt han framhåller är att gå in i leken 
och bli en del på samma nivå som barnen, vilket även Hangård Rasmussen (1979) 
förespråkar, då han anser detta som mest givande för barnen. Genom att delta i leken 
intar pedagogen den viktiga roll som Lillemyr (2009) framhäver, där pedagogen kan 
möta, se, stödja och utmana barnen i deras utveckling och kunna intressera sig för varje 
barns tankar, vilket även betonas i Lpfö 98: 
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I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjlighet och som engagerar sig 
i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (s. 6). 

 
Även Åm (1992) tar upp betydelsen av att den vuxne går in och deltar med barnen i 
leken. Hon menar att den vuxne i leken kan få möjlighet att se och höra sådant denne 
inte skulle ha lagt märke till som en passiv åskådare. Åm menar att det kan vara 
givande att delta i leken eftersom barnen ofta berättar viktiga saker om sig själva i 
leken, vilket gör att den vuxne kan få en förståelse för varför barnen agerar som de gör i 
vissa sammanhang. Knutsdotter Olofsson (2002) menar att de vuxna genom att delta i 
leken kan bidra till en trygghet för barnen. Detta menar hon kan bidra till att leken blir 
mer utarbetad och kan pågå en längre tid. Men Knutsdotter Olofsson (1987) tar även 
upp vikten av att den vuxne måste välja ut lämpliga tillfällen till sitt deltagande med 
barnen i leken. Hon anser att det ibland kan vara av stor betydelse att endast observera 
eller tillföra rekvisita och inte alltid gå in och leka tillsammans med barnen.  
 
Lillemyr (2009) beskriver dock hur en studie om vuxnas inblandning i barns rollek 
visat på resultatet att vuxnas inblandning gav positiv utveckling av barnens språk och 
hur ofta barnen sökte sig till jämnåriga kamrater i leken. Det visade sig även att vuxnas 
inblandning ökade barnens koncentrationsförmåga samt bidrog till att 
uppfinningsrikedomen, nyfikenheten och kreativiteten växte.  
 
2.4.2 Observatör 
Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver hur leken har setts som ”helig” i förskolan och 
att de vuxna därför tagit ett steg tillbaka och endast ingripit i leken när det uppstått 
komplikationer eller missförstånd. Trots detta antagande anser hon att leken ofta kan 
bli kortvarig och dåligt utarbetad när pedagoger väljer att ta ett steg tillbaka i leken. Ett 
annat ställningstagande har Pape (2001) som anser att vuxna ska behålla vuxenrollen i 
samspel med barnen och menar att de gärna får vara lekfulla, men inte spela över. 
Barnen ska kunna lita på att den vuxne ser, hör och finns till hands i alla olika 
situationer som kan uppstå på förskolan.   
 
Ytterligare ett ställningstagande kring observationer har Åm (1992) som förespråkar 
observationer av barns lek. Detta är betydelsefullt anser hon, då pedagoger kan få ut 
många viktiga aspekter om barnen genom att vara nära dem vid leksituationer. Åm 
menar att det är vikigt att pedagoger ägnar mycket tid åt observationer eftersom det 
kan bidra till att pedagogerna får djupare förståelse för barnen i leken, vilket kan leda 
till att det blir lättare att delta i lek vid senare tillfällen.  
 
Lillemyr (2009) tar upp att pedagogerna har en betydande roll när det gäller att hjälpa 
barn att hitta kompisar i förskolan och komma in i sociala relationer. Han menar att 
genom att observera barnen i leken kan man fånga upp barn som är på väg att hamna 
utanför eller barn som dominerar för mycket. Lillemyr menar att många pedagoger kan 
tveka med sitt deltagande i leken för att de anser att den fria leken ska vara fri också 
från inblandning av de vuxna. Detta ställningstagande, synen på vuxendeltagande 
bland pedagoger i förskolan menar Lillemyr har ofta sin grund i hur dessa pedagoger 
genom sin utbildning, förväntning och erfarenheter från tidigare praktik skapat sig 
detta förhållningssätt till barnens lek.  
 
2.4.3 Stödjande inspiratör 
Jonstoij (2000) och Smidt (2010) talar båda om vikten av att vara en medforskande 
pedagog och att undersöka världen tillsammans med barnen. Jonstoij menar att en 
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medforskande pedagog har sin uppmärksamhet hos barnet och att lärandet hela tiden 
sker i ett växelspel där pedagogen ställer frågor till sig själv under den gångna 
processen. På detta sätt blir lärandet en gemensam upptäcktsfärd, utan ett förbestämt 
mål. Även Lillemyr (2009) anser att pedagogen ska vara en medforskande vuxen som 
värdesätter barnets egen vilja att lära sig. I detta förhållningssätt har pedagogen sin 
utgångspunkt i barnets intressen och uppmuntrar hela tiden barnet till 
kunskapssökande genom leken. Författaren menar vidare att pedagogen blir ett 
hjälpmedel för barnen att utvecklas och att på så vis skapas förutsättningar för lek och 
lärande.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att pedagogen kan tillföra fantasi och 
näring till leken och på så sätt ge barnen mod att prova nya roller i leken. Författarna 
ger ett exempel på hur en pedagog kan hjälpa barnet med fantasin i en leksituation. De 
beskriver hur pedagogen genom att till exempel läsa en saga om en pilot för ett barn 
kan ge barnet en bild av hur en pilot är. Barnet har ingen tidigare kunskap om piloter 
men genom sagan kan barnet få idéer till att föra leken vidare.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) tar även upp betydelsen av pedagogernas 
samspel i samtal med barnen under leken och menar att detta är oerhört viktigt för 
barnens fortsatta språk- och identitetsutveckling. Detta samspel tog Schewebel och 
Raph (1976) upp under 1970-talet då de betonade vikten av att ställa frågor till barnen 
när de är i leken. De menade att läraren på detta sätt kan få reda på hur barnen tänker 
och varför de valde att göra på ett visst sätt i leken. För att påvisa betydelsen av detta 
gav de ett exempel där barnen leker affär. Läraren frågar barnet: ”Hur kommer det sig 
att kaffet har placerats bredvid mjölken?” Och barnet svarade ”Därför att man 
använder båda till frukosten”. Här menade författarna att det är viktigt för läraren att 
anstränga sig för att förstå barnens tankar.  
 

3.  Metod    
Under denna rubrik kommer vi att ge en beskrivning av kvalitativa 
datainsamlingsmetoder och etiska aspekter. Vi kommer även att beskriva våra 
förberedelser inför intervjuerna, urval och hur genomförandet gick till.  
 
3.1 Kvalitativ insamlingsmetod  
Avsikten med denna uppsats är att ur förskolepersonalens perspektiv undersöka synen 
på pedagogers deltagande i lek. För att finna svar på våra frågor och finna en 
gemensam djupare förståelse har vi använt hermeneutisk texttolkning som 
analysredskap, vilket innebär att tolka texten utifrån egen förförståelse. Valet mellan 
kvalitativ och kvantitativ metod styrs av forskningsfrågan men enligt Kvale (1997) 
kopplas hermeneutiken i regel till en kvalitativ forskning. I den kvalitativa 
forskningsmetoden är avsikten att förstå betydelsen av en händelse. Det insamlade 
resultatet ska tolkas och förstås, men inte genom att generaliseras, förklaras eller 
förutsägas. Avsikten är att förstå betydelsen av en händelse och hur delarna samverkar 
till en helhet. För att kunna besvara vårt syfte valde vi att genomföra en empirisk 
undersökning, baserad på kvalitativa intervjuer med tio pedagoger på två olika 
förskolor. 
 
Vi valde att genomföra intervjuer för att vi skulle få djupare svar än vad till exempel en 
enkät kunde ge. Vi använde oss av diktafon under intervjuns gång för att vi skulle få 
möjlighet att fånga upp de små detaljerna som vi annars hade kunnat missa. Något som 
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var av stor betydelse när vi använde diktafonen var att vi fick möjlighet gå tillbaka och 
lyssna om och om igen, något som Stukát (2005) lyfte fram vikten av. Vi ansåg även att 
vi kunde få mer kontakt med personen som pratade under intervjun eftersom vi inte 
behövde fokusera på att få något nedskrivet.  
 
Kvale (1997) framhåller vikten av att intervjuaren lyssnar både till det personen säger 
och till det som sägs mellan raderna. Intervjuaren kan försöka få en bekräftelse på om 
tolkningen av det outtalade är riktigt eller inte. Under våra intervjuer valde vi att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi använde oss av en 
intervjuguide, då vi ansåg att det var viktigt att ha likvärdiga frågor för att efter 
intervjuerna kunna jämföra resultaten mellan de olika respondenterna. Samtidigt 
menar Stukát (2005) att denna intervjustruktur kan vara bra eftersom intervjuaren får 
möjlighet att delvis anpassa frågorna efter situationen och de svar som uppkommer. 
Intervjuaren kan vid denna struktur även få möjlighet att ställa följdfrågor och utnyttja 
det samspel som uppkommer under intervjun. Det blir även möjligt att anpassa 
intervjun efter eventuella språkliga svårigheter som kan uppkomma i vissa situationer.  
 
3.2 Etiska aspekter  
Innan vi genomförde intervjuerna med pedagogerna var det viktigt att vi på ett tydligt 
sätt gick igenom de etiska aspekterna; informations-, samtyckes-, nyttjande- och 
konfidentialitetskravet. Det betyder att vi, innan intervjun, berättade vad vi skulle 
använda materialet till och att personen vi intervjuade skulle ha möjlighet att bryta när 
den ville under processen gång, utan att det skulle bli några negativa följder för 
personen. Vi informerade om hur lång tid intervjun förväntades pågå och att deras 
namn inte skulle komma att framgå i arbetet. Det framgick tydligt att detta var frivilligt 
och att pedagogerna hade klart för sig vad syftet med intervjun var.  

   
3.3 Urval 
Syftet med detta arbete var att intervjua pedagoger som arbetar med barn i förskolan 
för att få deras uppfattning om det egna lekdeltagandet och miljöns betydelse för barns 
lek. Vi valde att intervjua tio pedagoger på två förskolor för att få ett bättre urval till vår 
undersökningsgrupp. Vi gjorde ett, enligt Stukát (2005), bekvämlighetsurval, det vill 
säga att vi valde att intervjua pedagoger på förskolor som vi själva haft kontakt med 
sedan tidigare.  Detta gjorde vi eftersom vi upplevde det som en fördel att redan ha 
träffat pedagogerna, då både de och vi kunde känna oss mer bekväma under intervjun. 
På grund av att vi hade viss kännedom om pedagogernas inställning till lek och vuxnas 
lekdeltagande sedan tidigare, var det därför inte vi som valde ut de pedagoger som 
skulle delta i intervjustudien. 
 
3.4 Genomförande  
Vi valde att först ringa eller mejla förskolorna vi skulle genomföra intervjuerna på. Vi 
bad vår respektive kontaktperson att framföra en förfrågan till samtliga pedagoger på 
förskolorna för att se vilka som kunde tänkas delta i vår studie. När det sedan närmade 
sig intervjutillfället pratade vi närmare med de deltagande pedagoger om de kommande 
intervjuerna, vad de skulle innebära och hur vi tänkt gå tillväga. Vi berättade hur lång 
tid intervjun beräknades ta, vad vi skulle använda materialet till samt erbjöd dem att 
läsa uppsatsen när den blivit färdigställd. Intervjuerna genomfördes av oss individuellt 
med endast en pedagog vid varje tillfälle. Vi hade med oss en diktafon och intervjuguide 
som underlag. Vi satt i ett avskilt rum för att reducera risken för avbrott under 
intervjun, då Stukát (2005) framhäver vikten av att sitta i en lugn och ostörd miljö, där 
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båda parterna kan känna sig bekväma under samtalet. De enskilda intervjuerna tog 
mellan 10-30 min att genomföra. Under intervjuerna fick vi möjlighet att anpassa 
intervjuerna och dess frågor till situationen och det vi ville få ut. Vi försökte att inte 
lägga någon värdering i de svar som pedagogerna gav, utan att neutralt uppmuntra 
utan att själva ta ställning eller lägga in åsikter i de valda frågorna eller de svar som 
uppkom.  
 
3.5 Bearbetning 
När vi hade genomfört alla intervjuer valde vi att transkribera våra intervjuer för att 
underlätta analysprocessen.  Stukat (2005) belyser vikten av att vara noga med att 
skriva ned svaren från intervjuerna ordagrant. Detta för att underlätta och sålla bort 
sådant som inte är relevant för resultatet. Då vi bearbetade de transkriberade 
intervjuerna började vi med att markera det som var relevanta utifrån syftet och 
frågeställningarna med understrykningspenna. Därefter sammanställdes pedagogernas 
åsikter och synvinklar utifrån följande områden: deltagande i leken, syn på relation till 
lärande samt lek och faktorer som bidrar till lärande.  
 
4. Resultat 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för resultatet av intervjuerna. Vi har valt 
att dela upp svaren från intervjuerna för att det ska bli lättare att sätta sig in i de olika 
områdena. Vi har valt att rubricera resultatet efter den struktur som intervjuguiden 
innefattar.  
 
4.1 Pedagogers syn på deltagande i barns lek 
De flesta pedagoger vi har intervjuat visade på ett eller annat sätt att de tycker att 
pedagogers deltagande i leken är viktigt. Flera pedagoger har betonat vikten av att vara 
deltagande i leken, men några ansåg även att en pedagog kanske inte behöver delta i 
den utsträckning som nuvarande forskning vill göra gällande. Det var även ett fåtal 
pedagoger som belyste vikten av att på olika sätt vara en stödjande inspiratör i leken. Vi 
vill förtydliga att pedagogerna vi intervjuande inte hade en bestämd specifik inställning 
till sitt deltagande i lek i relation till de perspektiv vi fått fram. Samtliga pedagoger 
kunde se både för och nackdelar med de olika synsätten att förhålla sig till barns lek. 
Dessa kommer att redogöras för nedan. 
 
4.1.1 Aktivt deltagande 
Ett sätt som flera av pedagogerna tog upp när det gällde att vara deltagande i barnens 
lek var genom att leka med barnen på deras nivå. Att gå in i leken tillsammans med 
barnen och delta på lika villkor var något som framkom i resultatet. Några enstaka 
pedagoger talade om att de blir deltagande i små barns lek på ett helt annat sätt till 
skillnad från de barn som är 3-5 år, då de yngre inte har språket än och inte är lika 
självständiga som de äldre. De menar att det är betydelsefullt att kunna visa på flera 
olika sätt att leka med till exempel olika leksaker och hitta nya sätt att utveckla leken. 
Ett fåtal av pedagogerna berättade vidare att de kan lyfta barnen till en annan nivå i 
leken och få dem att tänka lite längre. En pedagog uttryckte följande: 
 

Sen kan ju jag lyfta barnen till en annan nivå i leken och få dem att tänka lite längre eller lite 
så. Men det kanske är lite mer med de här äldre så att man kan ställa de här frågorna så att 
barnen måste tänka.  

 
De anser att det inte ska vara som i skolan, utan att man är medveten om att det 
fortfarande är förskola och att det är leken som är det viktigaste verktyget för lärande.  
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Ett fåtal av pedagogerna menar även att det kan vara så att pedagogen kan vara med i 
flera olika lekar på en och samma gång. Som exempel kan det vara några barn som har 
en kiosk och då köper man av dem och samtidigt är det någon som kommer och leker 
doktor och vill ha en patient, på så vis blir man deltagande i flera lekar samtidigt.  
 
Flera av pedagogerna nämnde att de anser att barnen är tillräckligt kompetenta för att 
komma på egna lekar, men att det ibland kan vara givande att gå in och styra. De menar 
att allt beror på vad pedagogen har för syfte med det hela. De menar även att det oftast 
är barnen som styr innehållet i en aktivitet. En pedagog tog upp ett exempel och 
berättade om att när de ska ha utomhuspedagogik med barnen har de ett förbestämt 
syfte med aktiviteten och att de sedan anpassar innehållet efter barnen och deras 
intressen. De flesta av pedagogerna betonade vikten av att delta, men att det samtidigt 
ska vara en balansgång mellan styrda aktiviteter och så kallad ”fri lek”. Samtliga 
pedagoger var överens om att det är bra med ledarstyrda aktiviteter, men att de då 
måste anpassas till barnen nivå. Ett fåtal av pedagogerna nämnde gamla sällskapslekar 
som exempel på bra aktiviteter för barn och vuxna i samspel med varandra.  
 
Några enstaka pedagoger berättade att det inte alltid finns den tid de vill ha för att leka 
med barnen och att detta kan bero på att det händer mycket runt omkring. En pedagog 
uttryckte följande:  
 

Det är ju alltså beroende på vilken situation det är. De senaste månaderna har jag ju inte 
varit så superaktiv i leken för det har varit så mycket runt om med alla inskolningar och så.  

 
En av pedagogerna som har arbetat som vikarie tidigare uttryckte att han kände att det 
fanns mer tid för aktivt vuxendeltagande i leken då han arbetade som vikarie. En annan 
pedagog som ofta håller i dramalekar med barnen, berättade hur han ofta styr leken till 
en början för att sedan överlåta till barnen att ta över leken och utveckla den vidare. 
Dock framhöll samtliga pedagoger att vuxnas deltagande i barns lek är något som är 
starkt beroende av situationen. 
 
4.1.2 Observatör  
Hälften av pedagogerna menar att man kan upptäcka mycket genom att sitta bredvid 
och observera när barnen leker.  Man kan få möjlighet att se var barnen befinner sig i 
leken, om de leker ensamma eller med andra barn och se vilken typ av lekar de leker. 
En av pedagogerna uttryckte följande när det gäller vad hon/han kunde se genom en 
observation: 
 

Leker de bredvid eller leker de ihop? Leker de rollekar? Leker de i kök? 
 
De flesta menar att det en del gånger är bra att endast observera och iaktta. De tycker 
bland annat att det är viktigt att barnen själva får möjlighet att leka utan att det finns en 
pedagog närvarande och menar att det blir en annan sorts lek om de inte är med. 
 
De flesta av pedagogerna berättade att det kan vara viktigt att inte störa när barnen är i 
leken, eftersom barnen då blir störda i sin fantasivärld. Ett fåtal av pedagogerna hade 
åsikter om att leken var barnens värld och att de därför inte ska klampa in och störa. 
Några enstaka pedagoger ansåg att barnen har sitt eget språk i leken och tror därför att 
leken upphör när någon vuxen kommer in. En pedagog uttryckte följande:  
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Jag tycker det är jätteviktigt att barnen själva alltså får leka utan att det finns en pedagog. 
De lär av varandra. Det blir en annan lek när de är tillsammans. Jag tror någonstans att de 
har sitt språk. 

 
Detta tror de kan bero på att barnen inte är vana vid att ha med vuxna som deltar i 
leken och barnen kan därför se de vuxna som styrande och bestämmande istället för en 
del av leken. Som exempel berättade en pedagog om när han kom in i ett rum och 
frågade vad några barn gjorde i leken kunde det från barnens sida lätt tolkas som något 
negativt och kontrollerade. Med det menade han att man inte alltid är så medforskande 
som man tror och han anser att detta gäller generellt för alla.  
 
4.1.3 Stödjande inspiratör 
De flesta av pedagogerna pratar om vikten av att vara nära barnen när de leker och 
finnas tillhands när barnen behöver en. Genom att vara nära barnen i leken kan man 
som pedagog bli indragen i leken genom barnens initiativ och på så vis ”snurras in i 
leken”. I dessa situationer gå från att vara en passiv observatör till att bli en aktiv 
deltagare på barnens initiativ. Samtliga pedagoger är även överens om att det är viktigt 
att finnas som stöd när barnen leker. De menar att genom att vara nära barnen får de 
möjlighet att se, höra och förstå leken på ett helt annat sätt än om de hade varit långt 
därifrån. På detta vis har pedagogerna möjlighet att så fort som möjligt ingripa om det 
skulle behövas. En pedagog uttryckte följande när det kommer till betydelsen av att 
vara nära barnen i leken: 

 
Jag ser den som viktig, just att vara nära barnen i leken/…/man är där, lyssnar och hör 
vad som händer, vad sker. För är man långt därifrån så har man egentligen ingen aning 
om vad som händer. 

 
Flera av pedagogerna menar att de kan hjälpa ett barn som har svårt med lekkoden att 
finna vägen in i lekens gemenskap. Med det menar de att de kan höja ett barns status 
genom att vara med just det barnen i leken. I en sådan situation får det barnet 
möjlighet att känna sig synligt och betydelsefullt.    
 
Samtliga pedagoger är överens om att det är utvecklande för barnen om de ställer 
utmanade frågor till dem under lekens gång. En pedagog kan vara en inspiratör och 
initierare genom att stödja leken med material, frågor och samtal och på så vis delta. På 
detta sätt får barnen möjlighet att tänka till och beskriva det som händer under leken. 
De flesta av pedagogerna betonade även vikten att välja frågor som får barnen att tänka 
efter varför de väljer att göra på ett visst sätt i en viss situation. En del pedagoger tog 
upp vikten av att vara en förebild för barnen och ge dem tips och idéer, som kan bidra 
till att de får inspiration till olika lekar vid senare tillfällen. Hälften av pedagogerna var 
överens om att det är givande för barnen om man som pedagog går in i leken för att 
föra leken vidare. 
 

Jag tycker att vi ska vara delaktiga i den mån där vi utifrån reflektioner har upplevt att det 
behövs, men även om jag själv och barnen önskar att jag ska vara med. Då kan jag vara en 
inspiratör, ett verktyg i leken. Vissa barn kan ju ha ett behov att en vuxen är med som en 
statushöjare.  

 
4.2 Pedagogers syn på lek i relation till lärande  
Samtliga pedagoger anser att lek är grunden till den pedagogiska verksamheten på 
förskolan. En pedagog uttryckte följande: 
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På förskolan är leken grunden till allt. Det är ju genom leken som barnen lär sig och 
utvecklas. Utvecklar fantasin, utvecklar social kompetens. Genom leken får de matematik, 
språk, allt. Allt kommer via leken. 
 

I resultatet framkom att det är genom leken barnen får möjlighet att utveckla fantasin 
och de får även möjlighet till socialt samspel där de lär av varandra. De betonar även 
vikten av att ett barn får chans att leka med både yngre och äldre barn eftersom detta 
bidrar till stor variation. Nästan alla pedagoger tar upp att man i förskolan hittar 
lärandet i leken och att det på så vis blir lustfyllt för barnen, som genom leken får 
möjlighet att lära sig på ett roligt sätt.  
 
Ett fåtal av pedagogerna menade att leken är ”fri och formbar” och att barnen i leken 
kan kliva i och ur den som de vill om det skulle uppstå situationer som blir för otäcka. 
Ett annat lärande som kom upp genom leken var att barnen kan bearbeta sina känslor 
och upplevelser. Ett uttryck som kom upp i en intervju var ”det lekande lärande barnet” 
och pedagogen menade framförallt att det är genom leken barnen lär sig i de yngre 
åldrarna. Samma pedagog uttryckte även:  
 

Jag tycker att i leken, det är där barnen lär sig, som jag säger. Det är på fullaste allvar och 
det är deras sätt att lära.  

 
Samtliga pedagoger visade på att leken är grunden för all utveckling på förskolan och 
att dessa två begrepp hör ihop. Det vill säga genom leken utvecklar barnen förståelse 
för matematik, språk, teknik och naturvetenskap. Pedagogerna menade att genom 
återkoppling tillsammans med barnen om den gångna leken blir lärandet synliggjort för 
barnen och pedagogerna. Pedagogen berörde den proximala utvecklingszonen, då hon 
såg att barnen genom leken får möjlighet att använda sig av sina tidigare erfarenheter 
och att barnen tillsammans med vuxna får möjlighet att utveckla djupare kunskaper.  
 
Några pedagoger belyste betydelsen av att barnet får möjlighet att träffa andra barn och 
att detta i sig är viktigt då barnen utvecklar demokratiskt tänkande, betydelsen av eget 
inflytande, konflikthantering och även turtagning. De flesta av pedagogerna menar att 
barnen i leken får möjlighet att lära sig samspela med andra, men även att utveckla sin 
egen identitet och hitta sin roll i samspelet.  
 
En pedagog berättade om ett tillfälle då han upptäckte barnens egen upptäckarglädje i 
leken. Med detta menade han att det inte alltid behöver finnas en vuxen till hands för 
att ett lärande ska ske i leken, utan att barnen kan utvecklas på egen hand genom 
nyfikenhet och kreativitet. Samtliga pedagoger tar även upp informellt lärande och att 
leken kan bidra till mycket, både fysisk och psykisk utveckling. En pedagog uttryckte 
lekens betydelse på detta sätt: 
 

Det är enda sättet för barnen att ta in kunskap när de ligger, låt säga mellan ett till sex 
år/…/lek är lust och lusten gör att vi lär oss, så vi tänker inte på att vi lär oss. 

 
Samtliga pedagoger är överens om att barnen utvecklas språkmässigt i det samspel som 
leken bidrar med. De menar att barnen i leken får möjlighet att bygga upp relationer till 
varandra och att de i leken får träna på att vara en bra kompis. De anser att barnen 
verkligen kan lära sig allt genom leken. De flesta pedagoger är överens om att på detta 
vis kan barnen genom leken ta del av varandras upplevelser och på så vis lära.  
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Några enstaka pedagoger menar att leken är så viktig för lärandet eftersom att barnen 
då får möjlighet att göra saker konkret och kanske prova på att vara någon annan för en 
stund. En pedagog tog upp ett exempel när barnen lekte snickare. Med detta menade 
han att när barnen leker snickare så visar det på att de har en viss världsuppfattning 
och att detta i sig kan bidra till att barnen kan förstå sig på ett yrke genom leken. 
 
4.3 Pedagogers beskrivning av lek och faktorer som bidrar till 
lek 
Under denna rubrik kommer vi att presentera hur pedagogerna ser på lek och vilka 
faktorer de anser påverkar leken.  
 
4.3.1 Material och miljö 
Pedagogerna hade lite olika åsikter kring materialets betydelse för barns lek på 
förskolan. Några menade att det är betydelsefullt att ha ofärdigt material, så att barnen 
själva får möjlighet att skapa något eget av materialet. En del pedagoger betonade 
vikten av skapande material och menar att om det inte finns så mycket material 
tillgängligt så måste barnen använda fantasin istället. Något som togs upp under en 
intervju var användandet av bilder för att utveckla barnens fantasi. En pedagog 
berättade om ett fantasiäventyr när han projekterade en bild på ett berg på väggen och 
lät därefter barnen klättra på berget med hjälp av sin fantasi.  
 
Något som även togs upp av en pedagog var att det är viktigt att verkligen tänka till vad 
det är för material de köper in och att detta även hänger ihop med hållbar utveckling. 
Några enstaka pedagoger framhävde att de gärna använder sig av skräpmaterial, som 
toalettrullar på förskolan och att även de tar tillvara på sådant från skogen och naturen. 
De flesta pedagoger menade att det inte alltid behövs material för att barnen ska kunna 
leka. En av pedagogerna uttryckte följande:  
 

Ibland kan det räcka med en pinne så händer det jättemycket. 
 
Flera pedagoger tog upp betydelsen av att inte bara ha leksaker som säger vad barnen 
ska göra, utan att konstruktionsmaterial som lego är bra material eftersom det går att 
förvandla till så otroligt mycket. En pedagog tog upp exemplet med ”en röd bil” och att 
det blir så självklart vad barnen ska göra med denna bil. De menade att om barnen vill 
ha en bil så kan de med lego bygga en bil. Andra pedagoger tog upp att visst material 
som har en speciell funktion som till exempel mjuka klossar, kan med hjälp av barnens 
fantasi användas till att bowla med. 

 
Flera av pedagogerna menade även att det är viktigt att det inte bara finns 
skräpmaterial och att det är kul om det finns riktiga kastruller när barnen ska laga mat. 
De flesta belyste även betydelsen att det ska finnas tillgång material och att detta är en 
viktig faktor för att leken ska utvecklas. Det var främst en pedagog som berättade att 
barnen kan bli osams när det bara finns en rosa dockvagn och att båda vill använda den 
på samma gång. Därför anser hon att det kan vara bra att det finns flera uppsättningar 
av saker som är populära bland barnen. 
 
Ett flertal av pedagogerna tog även upp att förskolans miljö med stora utrymmen, 
kuddar, madrasser och mycket leksaker i sig kan bidra till bus och våldsamma lekar. Ett 
fåtal av pedagogerna påpekade detta som ett problem, då de menade att det kunde 
bidra till konflikter mellan barnen.  
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4.3.2 Grupper 
Samtliga pedagoger är överens om att gruppindelningen på förskolan påverkar barnen i 
deras lek på ett eller annat sätt. De tycker att det är viktigt att det finns både 
ålderblandade grupper och grupper indelade efter ålder, då det är lättare att 
nivåanpassa om barnen är i ungefär samma ålder. De menar då att de yngre ska kunna 
gå över till de äldre och tvärt om. De mindre barnen kan tycka att det är spännande att 
vara med de äldre barnen och de äldre kan få visa vad de kan och känna sig stora, det är 
därför bra om de får den möjligheten att lära av varandra och med varandra. En 
pedagog uttryckte sig på detta sätt:  

 
Det jag tycker är viktigt är det där att stora faktiskt kan känna sig duktiga och hjälpa de 
små. 

 
Även barnens intressen och mognadsgrad är faktorer som påverkar samlärande mellan 
barnen.  
 
De flesta pedagoger tar upp att det är viktigt att variera och att ibland använda sig av 
ålderblandat och vid andra tillfällen mognadsmässig indelning. Syftet med aktiviteten 
spelar in beroende på hur de ska dela in grupperna med barnen. Om det handlar om till 
exempel läsning så är det viktigt att barnen ligger på samma nivå mognadsmässigt. En 
av pedagogerna uttryckte följande när det gäller läsning i förskolan: 
 

Är det någonting som man vill vidareutveckla. Att nu ska vi passa på att ja men läsning till 
exempel, då kanske det måste vara barn som är lite i samma nivå.  

 
Några enstaka pedagoger tog även upp betydelsen av att dela in barnen i mindre 
grupper eftersom att pedagogen då lättare hinner tillgodose alla barnens behov.  
 
5. Analys 
Vi kommer i denna del att analysera resultatet med hjälp av litteraturen. Genom att ta 
utgångspunkt i de frågeställningar som arbetet bygger på vill vi förtydliga svaren från 
de genomförda intervjuerna. Vi kommer att lyfta fram pedagogernas syn på aktiv 
deltagare, stödjande inspiratör och observatör.  
 
5.1 Deltagande 
I resultatet framkom olika förhållningssätt som pedagogerna framhöll under de 
genomförda intervjuerna när det gällde att vara deltagande i barns lek. Flera av 
pedagogerna menade att de ansåg det vara viktigt med vuxendeltagande i barns lek, 
medan andra ansåg det som barnens egen arena som inte borde störas. Dock framhöll 
samtliga pedagoger att vuxnas deltagande i barns lek är något som är starkt beroende 
av situationen. Detta ställningstagande, synen på vuxendeltagande bland pedagoger i 
förskolan anser Lillemyr (2009) ofta har sin grund i hur dessa pedagoger genom sin 
utbildning, förväntning och erfarenheter från tidigare praktik skapat sig detta 
förhållningssätt till barnens lek.  
 
5.1.1 Stödjade inspiratör 
Pedagogerna motiverar sitt deltagande i lek genom att beskriva hur de kan ställa 
utmanande frågor till barnen när de befinner sig i leken. De talade om att vara en 
stödjande inspiratör där barnen under samtalet med den vuxne får möjlighet att 
utvecklas. En anledning till varför de anser det vara bra att ställa frågor till barnen i 
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leken kan vara att pedagogerna då får möjlighet att synliggöra barnens tankar. 
Möjligheten att synliggöra barns tankar i leksituationer belyste Schewebel och Raph 
(1976) som menade att det kan vara ett sätt för pedagogen att sätta sig in i varför 
barnen agerar som de gör i leken.  
 
Något som tydligt framkom under intervjuerna var att pedagogerna framhävde vikten 
av att vara en ”medforskande pedagog”. Jonstoij (2000) belyser vikten av att vara 
medforskande och menar att lärandet då blir en gemensam upptäcktsfärd, utan ett 
förbestämt mål. Detta kan vara grunden till att flera av pedagogerna belyste betydelsen 
av medforskande och ser det som betydelsefullt för barnen. En anledning till varför 
pedagoger anser det vara så viktigt att vara en medforskande är för att det tydligt lyfts 
fram i läroplanen där det framgår att barnen alltid ska ses som kompetenta och att 
pedagogerna uppgift är att stötta dem i deras egen utveckling.  
 
5.1.2 Aktiv deltagare 
När pedagogerna pratade om att vara deltagande med barnen var det en av 
pedagogerna som tog upp att han upplevde det som enklare att vara med och leka 
tillsammans med barnen när han arbetade som vikarie, då han ansåg att det fanns mera 
tid för lek. En bidragande faktor till att det inte finns tid till att leka med barnen kan 
vara att det finns så mycket som ska göras runt omkring i verksamheten varje dag och 
att en vikarie oftast är friställd från dessa sysslor. Vikarien kan på så sätt ägna hela sin 
uppmärksamhet åt barnen och deras lek. Även Lillemyr (2009) talar om att många 
förskollärare kan uppleva tiden som ett problem när det handlar om att gå in i barns lek 
och att detta kan bero på att det helt enkelt är svårt att hitta tiden till att delta med 
barnen.  
 
En pedagog som håller i dramalekar beskriver hur man kan styra leken till en början för 
att sedan överlåta till barnen att ta över leken och utveckla den vidare. Detta 
förhållningssätt är något som även Rasmussen (1979) beskrev i sin studie om barns lek 
på 70-talet. Men han menade även att vuxna kan välja att styra leken utifrån eller gå in i 
leken och bli en del av den, han förespråkade det sistnämnda då han ansåg det mest 
givande för barnen. Detta synsätt har även Lillemyr (1990) som menar att pedagogen 
genom att delta i barns lek visar respekt för barnet och ser nyttovärdet i leken både som 
pedagogiskt redskap och kulturföreteelse. Knutsdotter Olofsson (1987) går så långt att 
hon menar att när pedagogerna väljer att inta en passiv roll i leken kan den ofta bli 
kortvarig och dåligt utarbetad.  
 
5.1.3 Observatör 
Flera av pedagogerna tog upp vikten av observationer och det faktum att barnen inte är 
vana vid att vuxna går in och leker med barnen. Pedagogerna menar att leken är 
barnens egen arena och att leken många gånger kan upphöra med en vuxnes 
inblandning. Detta är något som även Skarre Aasebø och Melhuus (2007) beskriver, då 
de menar att leken är den plats där barnen har möjlighet att utveckla sig själva, där de 
vuxna kan ta ett steg tillbaka och låta barnen få ha sin egen livsvärld. De vuxna kan 
bidra med många viktiga aspekter till barnen i leken, men de kan aldrig gå in i leken på 
samma nivå som barnen och bli en del av den på lika villkor.  
 
För att ett barn ska få vara med och leka krävs att barnet har utvecklat både social och 
emotionell känslighet. Detta är något som alla barn inte har gjort och enligt 
Knutsdotter Olofsson (2008) har dessa barn svårt att förstå lekens leksignaler med dess 
sociala lekregler, vilket kan bidra till att de inte bli en del av lekens gemenskap. För att 
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dessa barn ska upptäckas krävs att pedagogen är lyhörd för vad som händer i leken, 
vilket pedagogen kan vara om hon/ han finns nära barnen, som vid en observation.  En 
av pedagogerna uttryckte följande när det gäller vad hon/han kunde se genom en 
observation: 
 

Leker de bredvid eller leker de ihop? Leker de rollekar? Leker de i kök? 
 
För att hjälpa dessa barn kan den vuxne börja styra leken på två av de sätt som 
Hangård Rasmussen (1979) beskriver. Han förespråkade att en pedagog kunde agera 
utifrån till att börja med och därigenom ingripa endast då det behövs, eller enbart gå in 
och starta upp en lek för att sedan dra sig ur. Detta för att som Knutsdotter Olofsson 
(1987) menar ta hänsyn till barnen i deras lek. Det är dock viktigt som författaren 
menar att pedagogen väljer ut lämpliga tillfällen till att delta med barnen i leken för att 
vid andra tillfällen endast observera eller tillföra rekvisita istället för att gå in och leka 
tillsammans med barnen. 
 
5.2 Lek och lärande 
Att leken är grunden till allt lärande var de flesta pedagoger eniga om. Detta menar 
Lillemyr (2009) kan bero på att lekens koppling till lärandet är något som återkommer 
i så gott som samtliga pedagogiska skrifter och att pedagogerna på förskolorna ofta har 
en utbildning som synliggjort kunskapen kring lekens betydelse. Jonstoij (2000) menar 
att den viktigaste uppgiften en pedagog har i förskolan är att främja lärandeprocesser. 
Vidare anser Langlo Jagtoien, Hansen och Annerstedt (2000) att leken bidrar till att 
utveckla nya färdigheter, både kognitivt, emotionellt och socialt. Detta har pedagogerna 
också som utgångspunkt, då de säger att barnen genom leken får möjlighet till socialt 
samspel där de lär av varandra och med varandra och på så vis utvecklar sin egen 
identitet och hittar sin roll i samspelet. 
 
Lillemyr (1990) beskriver hur barnen genom leken kan uppleva en inre motivation, 
vilket i sin tur kan leda till lärande. Vilket författaren menar kan ha att göra med om 
något upplevs som lustfyllt blir det roligare, vilket i sin tur underlättar lärandet. I 
resultatet framkom betydelsen av att vara med barnen i leken, då detta kan bidra till att 
pedagogerna får insyn i barns livsvärld. Genom att pedagogerna utgår från barnens 
intressen i aktiviteterna kan barnen uppleva en inre motivation i det de gör. 
Pedagogerna belyste lekens betydelse för barnens inlärning av ämnen som matematik, 
naturvetenskap samt språklig utveckling, vilket även Lillemyr (1990) framhåller då han 
beskriver leken som ett viktigt redskap för lärandet inom flera områden. 
 
5.3 Material och miljö 
Flera av pedagogerna belyste materialets betydelse för leken på förskolan. Några av 
dem ansåg att det var bra med ofärdigt material eftersom att detta bidrog till att barnen 
var tvungna att använda sin fantasi i leken. Denna tanke bygger på en föreställning om 
att barnen inte kan använda sin fantasi även när de leker med ”färdiga föremål” men att 
deras kreativa sida tydligt framkommer i samband med ofärdigt material.  Det var 
andra pedagoger som tog upp betydelsen av att köpa in tillräckligt med material till 
förskolan. Jonstoij (2000) menar att pedagogen har ett ansvar för verksamheten och 
dess miljö, samt betonar vikten av att tänka till hur ett rum bör utformas eller vilket 
material som används. En anledning till varför det är viktigt att tänka till innan kan ha 
att göra med att det bland annat är materialet som skapar förutsättningar för leken på 
förskolan. Detta är något som framkom i resultatet där en av pedagogerna berättade om 
konflikter som kunde uppstå i kuddrummet. I kuddrummet var det oftast ”fri lek” där 
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kuddarna inbjöd till vildare lekar som ofta skapade konflikter. Barnen kunde i dessa 
situationer lära sig om makt, hierarkier och utanförskap. Utifrån detta är det viktigt att 
pedagogerna på förskolan engagerar sig i miljön för att förebygga konflikter och osämja 
i gruppen. Med rätt utformning av miljön och med stöd från en pedagog kan 
kuddrummet även bidra till att barnen lär sig samarbete, konstruktionslekar och att ta 
hänsyn till sina kamrater.  
 
Lillemyr (2009) beskriver hur leken är något som motiverar och engagerar barn. Detta 
synliggörs också i studien då lärarna lyfter barns förmåga att initiera och upprätthålla 
lek. En av pedagogerna tog under intervjun upp att barn är tillräckligt kompetenta för 
att komma på egna lekar.  
 
Flera av pedagogerna pratade om vikten av att det ska vara en balansgång mellan fria 
och ledarstyrda aktiviteter på förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) ger 
sin syn på varför det bör vara balansgång mellan fri och styrd lek och menar att många 
pedagoger är eniga om att den fria leken är väldigt viktig för barnen just genom att den 
är frivillig och lustfylld.  
 
Pedagogerna talade även om den styrda leken, där de flesta av pedagogerna betonade 
vikten av att delta. Samtliga pedagoger var överens om att det är bra med ledarstyrda 
aktiviteter, men att de då måste anpassas till barnen nivå.   
 
6. Diskussion  
I denna diskussion kommer vi att lyfta fram resultatet och olika faktorer som vi anser 
vara extra intressant att diskutera. Vi kommer bland annat att diskutera 
organisationens betydelse för att möjliggöra pedagogernas deltagande i barns lek på 
förskolan.  
 
6.1 Metoddiskussion  
För att få svar på vilken uppfattning pedagogerna hade om det egna lekdeltagandet och 
miljöns betydelse för barns lek genomförde vi en kvalitativ undersökning där vi 
intervjuade tio pedagoger. Vi valde att intervjua pedagogerna då vi ansåg att vi genom 
intervjuer skulle ha möjlighet att få djupare och mer detaljerade svar än vad till 
exempel en enkät kunde ge i den fråga vi ville undersöka. Vi ville även att pedagogerna 
skulle ha möjlighet att utveckla sina tankar på ett mer detaljerat plan. Vi valde att 
genomföra intervjuerna enskilt eftersom vi ville att intervjun skulle kännas mer som ett 
vanligt samtal.   
 
Vi valde en kvalitativ studie då vi ansåg att detta studiesätt skulle hjälpa oss att få de 
svar vi eftersökte. Vi ville genom intervjuerna få tillgång till ett så brett underlag som 
möjligt genom att intervjua både barnskötare och förskollärare, men konstaterade 
ganska snart att svaren som pedagogerna gav oss inte hade den spridning som vi hade 
förutsett. Tvärtom så var det ingen nämnbar skillnad på de svar som en utbildad 
förskollärare gav mot de svar vi fick från en pedagog med barnskötarutbildning. Enligt 
Stukát (2005) finns det alltid en viss risk vid intervjumetod att den intervjuade inte 
svarar helt ärligt utan omedvetet ger det svar som han/hon tror att intervjuaren vill 
höra. Då vi före intervjuerna haft en personlig kontakt med de personer vi intervjuade 
kan det säkert ha påverkat intervjusvaren. Om detta var orsaken eller om det inte fanns 
någon nämnbar skillnad mellan pedagoger och barnskötare fann vi inte svar på. Vi 
valde dock bort den gruppering vi från början hade tänkt och sorterade vårt resultat 
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efter de svar vi fick från pedagogerna. Grupperingen blev istället efter hur de 
resonerade kring sitt deltagande utifrån de olika kategorierna, deltagande i leken, syn 
på relation till lek och lärande samt faktorer som bidrar till lärande.  
 
Att intervjuerna enbart tog mellan 10-30 minuter visade sig i efterhand vara en aning 
kort intervjutid för att innehållet och variationen i informationen skulle ha den bredd 
och det djup som krävdes för att kunna jämföra svaren i resultatet ordentligt. Att vissa 
av intervjuerna endast pågick i tio minuter kan ha att göra med att vi inte ställde 
tillräckligt med relevanta följdfrågor för att hjälpa pedagogen att ge rikliga svar. 
 
6.2 Pedagogers deltagande i barns lek 
 Flera av pedagogerna och även vi själva hade svårt att definiera begreppet deltagande, 
vilket ibland gjorde det svårt för oss att tolka resultatet. Dessa olika sätt att se på 
deltagande har blivit tydliga för oss först efter de genomförda intervjuerna, vilket 
bidrog till att vi inte alltid gav pedagogerna adekvata följdfrågor.  
 
Innan vi påbörjade detta examensarbete hade vi båda tankar om att dagens pedagoger 
hade tagit ett steg tillbaka och mer och mer överlåtit leken till barnen. När vi 
genomförde våra intervjuer visade det sig att pedagogerna var osäkra på i vilken 
omfattning de ansåg att pedagoger borde vara delaktiga i barns lek. De flesta av 
pedagogerna tog upp att de är delaktiga på ett eller annat sätt oavsett om de är med och 
leker eller inte. Efter de genomförda intervjuerna visade resultatet att de flesta av 
pedagogerna är deltagande med barnen under leken. Det är dock inte alla som väljer att 
delta aktivt, utan istället väljer att observera eller vara en stödjande inspiratör. 
Anledningar till detta var bland annat att leken sågs som barnens egen arena eller att 
barnens lek stoppades upp vid inblandning av en vuxen.  Det var flera pedagoger som 
ansåg att det är av stor betydelse att vara en medforskande pedagog som intresserar sig 
för barnens intressen och bygger vidare på dem. Att se barnen som kompetenta och ge 
dem möjligheter till att själva utforska omvärlden genom att skapa möjligheter kan 
därför vara betydelsefullt, liksom att bekräfta varje barn och se dess möjlighet att 
påverka verksamheten. Utifrån detta är det värdefullt att kunna vara deltagande i leken 
om barnen bjuder in till det eller om vi erbjuder olika lekaktiviteter. Men som 
pedagogerna utryckte det så är det situationen som avgör om en vuxen ska vara 
deltagande eller ej. 
 
Efter att ha lyssnat på flera av intervjuerna framkom det att deltagande inte bara 
behöver handla om att leka med barnen eller organisera ledarstyrda aktiviteter. 
Deltagande kan även handla om att vara en stödjande inspiratör där pedagogen till 
exempel ställer frågor eller hjälper barnen i leken med rekvisita eller annat som för 
leken framåt. När vi däremot pratar om aktivt deltagande kan det innebära att 
pedagogerna är med och leker tillsammans med barnen eller är med och deltar i en 
pågående aktivitet. Resultatet visar att det är viktigt att vara deltagande med barnen på 
ett eller annat sätt och visa intresse och engagemang för vad de intresserar sig för. Det 
är också viktigt att vara lyhörd för hur barnen ställer sig till vuxendeltagande, då det 
inte alltid är så att barnen vill ha med de vuxna i leken. Det kan till exempel vara 
situationer när barnen leker något hemligt eller förbjudet.  
 
I inledningen av detta examensarbete tog vi upp att pedagoger ibland står vid sidan av 
och observerar när barnen leker. Utifrån detta ville vi titta närmare på om pedagogerna 
hade något syfte med att de stod bredvid barnen i leken. Vi vill även tydliggöra att vi 
inte kopplar ihop våra tidigare iakttagelser med de pedagoger som deltog under de 
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genomförda intervjuerna. Under de genomförda intervjuerna belyste ett flertal av 
pedagogerna betydelsen av att observera barnen när de är i leken. Resultatet visar att 
många av pedagogerna hade ett medvetet syfte med att stå bredvid. I denna situation 
blir pedagogen en aktiv observatör som kan få ut mycket genom att endast stå bredvid 
och se och höra. Pedagogen kan i dessa situationer få en inblick i barns lek och sätta sig 
in i varför de väljer att göra på ett visst sätt i leken. Åm (1992) menar att det är vikigt att 
pedagoger ägnar mycket tid åt observationer eftersom det kan bidra till att pedagogerna 
får djupare förståelse för barnen i leken, vilket kan leda till att det blir lättare att delta i 
lek vid senare tillfällen.  Det går även att se barnens sociala samspel genom att stå 
bredvid och observera när barnen leker. Om det uppstår konflikter mellan barnen kan 
även en pedagog lättare hjälpa barnen om den har varit nära barnen under händelsen 
och konflikter kan möjligen undvikas helt.  
 
6.3 Pedagogens roll  
Det är viktigt att verkligen engagera sig och visa ett intresse för vad barnen gör på 
förskolan. Att även kunna erbjuda sig att bli delaktig i leken för att barnen ska förstå att 
de har möjlighet att bjuda in en pedagog i en lek är värdefullt och detta var något som 
samtliga pedagoger vi intervjuade betonade vikten av när de betonade lekens betydelse 
för barnen. De anser att lek är grunden till den pedagogiska verksamheten på förskolan. 
 
I resultatet framkom att pedagogerna förhöll sig olika till att delta i lek med barnen på 
förskolan. Hur pedagogerna förhåller sig till barnen i leken kan ha betydelse för barns 
utveckling och lärande. Utifrån detta är viktigt att diskutera kring förhållningssättet om 
deltagande på förskolan och att pedagoger kan ge och ta av varandra i dessa frågor. 
Båda förhållningssätten är av betydelse för barnen på olika sätt.  Många gånger är det 
viktigt att låta barnen leka utan någon vuxens inblandning, då en vuxen kanske stör 
barnen i leken. Barnen behöver utforska sin värld och sina gränser tillsammans med 
sina kamrater utan någon vuxen som iakttar dem eller lägger sig i. Trots detta kan det 
vara betydelsefullt med en engagerad, nyfiken pedagog som finns nära barnen och som 
inte är rädd för att bli inbjuden i leken. I dessa situationer kan den vuxna hjälpa barnen 
in i leken och även föra den vidare till nya nivåer. Dessa båda förhållningssätt blir en 
svår balansgång som pedagoger måste kunna hantera för att det ska gynna barnens lek 
och utveckling på bästa sätt.  
 
Det är viktigt att pedagogerna ständigt reflekterar över verksamheten och barnen för att 
kunna stödja barnen i deras lek och utveckling. I ett oreflekterat förhållningssätt kan 
pedagogerna gå miste om viktig information som sker mellan barnen i leken. I dessa 
situationer kan pedagogen missa händelser som kan bidra till konflikter, vilket kan leda 
till en orättvis behandling mot något barn. Att reflektera över verksamheten och allt 
som sker är en förutsättning för att verksamheten ska utvecklas i önskad riktning.  
 
6.4 Verksamhetens betydelse för lek 
Många pedagoger har upplevt att tiden många gånger kan spela in i hur mycket de 
vuxna är deltagande i leken eller inte. Det kan vara av stor vikt att strukturera dagarna 
på förskolan på så vis att vissa pedagoger har extra fokus och kan ge all sin tid till att 
leka och vara med barnen, medan andra pedagoger då sköter den övriga verksamheten 
och allt vad det innebär. Det kan till exempel handla om att hjälpa barnen med 
toalettbesök, lösa konflikter och ta emot föräldrar. Detta kan bidra till att den som leker 
med barnen kan engagera sig fullt ut i leken med barnen och slipper bli avbruten av 
saker som sker runtomkring. Om pedagoger engagerar sig och deltar med barnen i 
leken, kan det bidra till att barngruppen känner en trygghet och på så vis blir 
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harmoniska. Knutsdotter Olofsson (2002) menar att de vuxna genom att delta i leken 
kan bidra till en trygghet för barnen. Detta menar hon kan bidra till att leken blir mer 
utarbetad och kan pågå en längre tid. 
 
Något annat som också kan underlätta när det gäller att leka med barnen kan vara att 
dela in barnen i mindre grupper, då det är lättare att hinna med och se alla barn. Det är 
även lättare att fånga barnens intresse i en lek om barngruppen inte är för stor. Det är 
viktigt att låta barnen bli en del av utformandet kring verksamheten på förskolan. Som 
pedagog är det betydelsefullt att skapa möjligheter för att barnen ska få inflytande i 
verksamheten på olika sätt. Genom att låta barnen fotografera och dokumentera sin lek 
och lekmiljö kan pedagogerna få möjlighet att se verksamheten ur barnens synvinkel. 
Detta kan vid senare tillfällen användas som grund för den fortsatta utvecklingen av 
verksamheten.  
 
På 1970-talet tog Hangård Rasmussen (1979) upp vikten av den fria leken för barnen på 
förskolan. Han menade att barnen behöver få möjlighet till fria val för att de ska må 
bra. Då barnen har möjlighet till fri lek får de själva möjlighet att välja vad de vill leka, 
vilket Hangård Rasmussen menade skapar nya upplevelser av verkligheten.  Det är 
betydelsefullt att låta barnens möjligheter till fria val finnas med som del på förskolan, 
då detta ska utgöra grunden för den dagliga verksamheten. Med den fria leken som 
grund är det även viktigt att erbjuda olika aktiviteter för barnen för att de ska få 
möjlighet till varierade dagar som tillgodogör barnens olika behov och för att uppfylla 
de mål som står i läroplanen för förskolan.  
 
6.5 Delta på lika villkor 
Något som framkom i resultatet var att delta i leken på lika villkor med barnen. Utifrån 
detta påstående ställer vi oss frågan om det är möjligt för barn och vuxna att delta på 
lika villkor i leken? Resultatet visar att pedagoger kan delta i leken genom att prata, 
ställa frågor och vara nära barnen i leken. Men för att delta på lika villkor i leken, krävs 
att barn och vuxna har samma förutsättningar för lek. För att ge ett exempel kan de 
vuxna inte ge sig hän i leken tillsammans med barnen eftersom det hela tiden pågår en 
verksamhet runt omkring den pågående leken. För en pedagog går det aldrig att släppa 
det som sker vid sidan av, vilket kommer att bidra till att barn och vuxna aldrig 
kommer att kunna delta i leken på lika villkor. Vuxna har också en annan 
erfarenhetsvärld än vad barnen har, vilket också är en bidragande faktor till att det inte 
går att gå in i leken på lika villkor tillsammans med barnen. Leken är barnens arena och 
så fort en vuxen visar intresse för den eller närmar sig kommer barnens lek att 
förändras eller avstanna. Utifrån det framkomna resultatet anser vi inte att pedagoger 
ska avstå från att gå in i leken, snarare tvärt om. Det finns många fördelar med att 
pedagoger går in och deltar i lek med barnen på förskolan då den vuxne med sin 
erfarenhet bidrar med viktiga aspekter till leken. Genom att delta i leken intar 
pedagogen den viktiga roll som Lillemyr (2009) tar upp, där pedagogen kan möta, se, 
stödja och utmana barnen i deras utveckling. 
 
6.6 Fri och styrd lek 
Något som är viktigt att diskutera är begreppet ”styrd lek”. I resultatet framkom det 
från ett flertal pedagoger att det på förskolan bör vara en balansgång mellan så kallad 
fri lek och styrd lek. Vi anser att det är betydelsefullt att variera dagarna på förskolan 
för att barnen ska få tillgång till så mycket olika aktiviteter som möjligt. Vi anser att det 
kan vara värdefullt med styrda aktiviteter utifrån de aspekterna att pedagogerna i 
förväg kan ha specifika syften och mål med dessa aktiviteter. Genom att planera och 
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erbjuda en aktivitet till barnen kan pedagogerna få in mycket som är viktigt för barnen i 
förskolan. Trots att det är värdefullt med styrda aktiviteter i förskolan menar 
Knutsdotter Olofsson (1987) att styrda aktiviteter aldrig kan betraktas som lek i den 
bemärkelsen som fri lek kan då det blir lek först när barnen tar en roll i en fantasivärld 
och inte gör något på ”riktigt”. Eller då hon senare menar att allt barnen gör i förskolan 
inte kan definieras som lek, utan endast kan vara exempel på bra motorisk träning 
(Knutsdotter Olofsson, 2003).  
 
6.7 Pedagogisk relevans 
Genom detta examensarbete kan läsaren ta del av ett antal pedagogers syn på 
vuxendeltagande i barns lek och få en inblick i olika pedagogers val och 
ställningstagande när det kommer till deltagande i barns lek.  Detta examensarbete kan 
bidra till en verksamhetsutveckling individuellt och i arbetslaget, då det kan hjälpa 
pedagoger att reflektera över sitt eget förhållningssätt när det kommer till 
vuxendeltagande i barns lek. Genom att ta del av denna studie kan pedagoger få upp 
ögonen för nya synsätt när det kommer till att delta i barns lek. Arbetet kan också bidra 
till att lekens betydelse i förskolan lyfts fram och att pedagoger börjar använda leken 
som ett verktyg för lärande och utveckling mer medvetet än tidigare.  
 
6.8 Slutsats 
Genom detta examensarbete har vi kommit fram till att pedagogers deltagande i lek är 
en förutsättning för att barnen ska utvecklas på bästa sätt genom leken. Resultatet visar 
att det är otroligt viktigt att pedagogerna på förskolan är engagerade i barnen och hela 
tiden utgår från leken i den dagliga verksamheten. Leken har en stor betydelse för 
barnen på förskolan och därför är det viktigt att varje pedagog tar ansvar för sitt eget 
förhållningssätt när det kommer till att delta i lek och i vilken utsträckning detta bör 
göras. Att veta varför man själv går in och deltar i barns lek eller väljer att avstå är 
avgörande i dessa sammanhang, då pedagogers inblandning i lek även kan göra mer 
skada än nytta. Resultatet visar även att det är andra faktorer som är avgörande när det 
handlar om pedagogers deltagande i lek. En sådan aspekt som tiden är något som kan 
ha betydelse, då den dagliga verksamheten ofta kommer emellan leken med barnen. En 
annan faktor som kan spela in i vuxnas lekdeltagade kan vara barnens fria val att 
faktiskt leka utan inbladning av en pedagog, då lekens värld trots allt är barnens egen 
arena!  
 
6.9 Fortsatt forskning 
För att fördjupa denna studie skulle det vara intressant att studera vidare om barnens 
syn på pedagogers deltagande i lek på förskolan. Genom att få inblick i barnens 
perspektiv tror vi att det skulle öppna nya synsätt för hur pedagoger bör agera i mötet 
med barnen i leken. Barn har väldigt spännande och djupa tankar och funderingar och 
utifrån detta vore det intressant att synliggöra deras tankar och åsikter om detta 
komplexa ämne för att utveckla verksamheten utifrån barnens perspektiv.  
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Intervjuguide 
 
Vi valde dessa frågor som grund för våra intervjuer:  
 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
3. Hur länge har du varit verksam pedagog/förskollärare över lag och specifikt 

på denna avdelning?  
4. Hur ser du på vuxendeltagande till lek på förskolan? 
5. Hur ser du på lek i förskolan? (material, utrymme, stora grupper) 
6. Hur förhåller du dig till barns lek? (omfattning, motiv)  
7. Hur ser du på lek i relation till lärande?  
8. Kan du berätta om ett lektillfälle som var givande för barnen där du var 

delaktig?  
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