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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera sex peda-

gogers uppfattningar om deras deltagande i barns fria lek. Vi har samlat 

empiri genom en kvalitativ metod där vi genomfört semistrukturerade 

intervjuer. Utifrån pedagogernas uppfattningar har sex roller blivit 

framträdande som pedagogerna intar i förhållande till barnens lek: Be-

traktare, förmanare, medlekare, rekvisitör, lekledare och övervakare. Genom att 

inta dessa roller kommer pedagogen olika nära barnens lek och kan 

delta på varierade sätt. Pedagoger intar dessa roller i stort sett varje dag 

i förskolans verksamhet och skiftar ideligen rollerna emellan. Något 

som visat sig påverka pedagogernas möjligheter till att delta är bland 

annat barnens vilja och ovilja men också pedagogernas förhållningssätt 

till lek och att leka. Något som också blivit synligt genom det pedago-

gerna gett uttryck för är den makt de har över det som för barnen är den 

fria leken. Synliggörandet av rollerna tänker vi kan bidra till att verksamma 

pedagoger lättare kan avgöra hur de kan närma sig barnens lek och hur de kan 

vara stöttande. Medvetenheten om vilken roll som kan passa bäst att ta till 

utefter situation kan underlätta valet om att delta och på vilket sätt.   

 

 

 

Nyckelord: Deltagande, lek, samspel, pedagogers roll, barns perspektiv, och 

pedagogers uppfattningar.  
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Inledning   
I förskolan beskrivs leken ofta som en viktig del i verksamheten (Tullgren, 

2004). I Läroplanen för förskolan, reviderad 2010, Lpfö98/10 (Utbildningsdeparte-

mentet, 2010) står det skrivet att leken är grundläggande för barns utveckling 

och lärande och ett medvetet bruk av leken är något som ska prägla verksam-

heten. Något som är vanligt förekommande på förskolor är den fria leken 

(Carlsson Asplund och  Pramling Samuelsson, 2014). Enligt författarna innebär 

den fria leken att barn ska ges möjlighet att själva bestämma över sina leksitu-

ationer. Det kan handla om att barnen får välja vad de vill göra eller vad de vill 

leka med, men också vem eller vilka de vill leka och göra saker tillsammans 

med (a.a.). Den av barnen självalda, fria leken är den som tilltalar barnen mest 

(Lillemyr, 2013). Lek som aktivitet väcker barns engagemang och leken har för 

barnen ett egenvärde utan att vara ett medel för något annat. Samtidigt kan 

leken sett från pedagogers perspektiv synliggöra barns utveckling och lärande 

och det kan därför vara bra att uppmärksamma lekens olika funktioner (a.a.). 

Vid genomgång av tidigare forskning har vi sett att barns lek är ett område 

som det forskats en hel del kring. Forskningen rör främst lek som fenomen och 

lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Det som vi sett varit mindre 

framträdande i forskning om barns lek och då framförallt i den fria leken, är 

pedagogers deltagande sett från deras perspektiv. Diskussioner om att den fria 

leken bör vara fri från vuxnas inblandning är något som Lindqvist (2002) me-

nar kan ha bidragit till en osäkerhet i hur pedagoger ska förhålla sig till delta-

gande i barns lek. Tullgren (2004) menar att barn behöver pedagoger som stöd-

jer deras lek utan att störa och som ser till att material finns samt att tid och 

utrymme ges. Pedagoger i förskolan ställs dagligen inför situationer där de 

måste avgöra om de ska delta i barnens lek och i sådana fall på vilket sätt. Ge-

nom vår studie hoppas vi kunna bidra med en djupare förståelse kring hur 

pedagoger kan förhålla sig till barnens lek. Hur de lättare ska kunna avgöra 

om och när de ska delta och i sådana fall på vilket sätt. Vi vill med denna stu-

die undersöka och synliggöra några pedagogers uppfattningar kring delta-

gande i barns fria lek.  

 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMaj%20Carlsson%20Asplund
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMaj%20Carlsson%20Asplund
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIngrid%20Pramling%20Samuelsson
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Bakgrund  

 

Vi börjar med en historisk tillbakablick på förskolläraryrket. Sedan kommer en 

beskrivning av leken som fenomen och med det pedagogers grundsyn. Vidare 

synliggör vi för olika perspektiv på lek samt barnperspektiv och barns per-

spektiv. 

 

Historisk tillbakablick  

 

Förskolläraryrket 
Förskolans tyske fader Fröbel (1782-1852) startade den första barnträdgården 

år 1840 som blev grunden till dagens förskola. Han var den förste som utarbe-

tade en lekteori. I den var leken, hushålls och trädgårdsarbete, naturupplevel-

ser, sång och rörelse framträdande inslag i verksamheten. Arbetssättet i barn-

trädgårdarna var ämnesintegrerade vilket innebar att allt som hörde ihop med 

ett visst område fördes samman till en helhet (Kihlström 1995; Tallberg Brom-

an, 1995). I barnträdgården skulle barnen leva nära naturen och odla blommor 

och grönsaker. Hushålls och trädgårdsarbetet i verksamheten skulle förknip-

pas med hemmets hushållssysslor och på så sätt förbereda barnen för framtida 

arbetsuppgifter i hemmet. Dessa sysselsättningar skulle enligt Fröbel främja 

barnens utveckling. Han konstruerade ett lek och undervisningsmaterial som 

kallades lekgåvor. Bollen var den första och grundläggande gåvan tillsammans 

med sysselsättningar som att vika papper, teckning och lek med stickor. Lek-

gåvorna övade barnens förmåga att ”arbeta” genom lekfulla former. Mycket av 

tiden ägnades åt den fria leken där barnen fritt fick leka med materialet och via 

det uttrycka egna tankar (Tallberg Broman, 1995).  

Ledarinnor utbildades för att arbeta i barnträdgårdarna. Tanken var att barnen 

skulle ledas och inte läras, ledarinnan skulle också fostra barnen och deras 

mödrar. Ledarinnans roll i verksamheten var att sysselsätta barnen med olika 

aktiviteter som hon ansåg vara bra för barns fostran och utveckling. Hon skulle 

även ge mödrarna tips och råd om uppfostran och lämpligt lekmaterial. Stor 

vikt lades vid personlig lämplighet och kompetens vid utbildning och anställ-

ning (Kihlström, 1995). Fröbel och barnträdgårdsrörelsen blev ett internation-

ellt fenomen. Under 1900-talets första decennier var fröbelpedagogiken den 

klart dominerande traditionen i Sverige (Tallberg Broman, 1995). Under 1930-

talet förändrades samhället i och med industrialiseringen och modersrollen 

ändrades eftersom mödrarna nu lämnade hemmen för att börja arbeta. Barn-

trädgårdsledarinnornas kunskaper räckte inte längre till för att ge råd till möd-

rarna. Utbildningarna gjordes nu om och yrkesbeteckningen ändrades till 

barnträdgårdslärarinna efter några års diskussioner om vad som skulle vara 

mer passande. År 1955 ändrades yrkesbeteckningen och gick från en ”moders-

roll” till en mer pedagogisk roll, förskollärare (Kihlström, 1995). Förskollära-
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rens uppgift har sedan slutet på 1990-talet gått från en mer fostrande roll till en 

roll med lärandet i fokus och som idag handlar om en helhetssyn på fostran 

där omsorg lek och lärande hänger samman (Lillemyr, 2013).   

Lek 

Lek som fenomen och pedagogers grundsyn 

Leken är ett komplicerat fenomen menar Lillemyr (2013) och det finns inget 

entydigt sätt att definiera lek på (Lillemyr, 2013; Lindqvist, 2002; Knutsdotter 

Olofsson, 2007). När en lekteori ska försöka beskriva och förklara lekens väsen 

så behövs hjälp av olika begrepp. En teori har också sin grund i en sorts ideo-

logisk förankring och det tillsammans med begreppen bildar en grundsyn. 

Den grundsyn som en teori har blir avgörande för hur det går att se på leken 

inom teorin. Då det finns många sätt att förklara lek på går det därför inte att 

belysa leken med en enda teori, men det går att använda flera teorier som kan 

komplettera varandra bara dessa är förankrade i ungefär samma grundsyn. 

(Lillemyr, 2013). Alla som arbetar i pedagogisk verksamhet har en pedagogisk 

grundsyn oavsett om de är medvetna om det eller inte. Den pedagogiska 

grundsynen har sin grund från flera olika delar och de tre viktigaste är filosofisk 

grundsyn, sociologisk grundsyn och psykologisk grundsyn.  

 I den filosofiska grundsynen ingår den syn på vad som är viktiga värden i livet 

det vill säga pedagogens människosyn, samhällssyn och livssyn. Denna syn 

ligger till grund för hur pedagoger menar att barn bör fostras men också för 

synen på lekens roll när det kommer till fostran. Människosynen har betydelse 

för om en människa ses som formbar eller som en individ som utvecklas ge-

nom att gå sin egen väg. Människosynen påverkar hur pedagoger ser på barn 

och deras lek och på hur de värdesätter leken. Människosynen tillsammans 

med samhällssynen handlar om vilken livssyn man har och vilka värden som 

är allra viktigast i människans liv. Livssynen har betydelse för om man ser på 

leken som en livskvalitet för barn och för hur man ser på lärande överlag. Ba-

sen för sociologisk grundsyn utgörs av filosofisk grundsyn. Den handlar om att 

förstå begreppet socialisation som innebär de processer som gör att barnet blir 

socialt. Det sker genom att barnet tar till sig värderingar och samhälleliga 

normer, utvecklar kontakter och färdigheter i att vara tillsammans med andra 

och i att bli en självständig individ. Den sociologiska och filosofiska grundsy-

nen har stor betydelse för hur pedagoger uppfattar barn och hur de uppfattar 

lekens värde för barns utveckling och socialisation i pedagogisk verksamhet. 

Pedagogernas filosofiska och sociologiska grundsyn hör ihop med hur de ser 

på utveckling, lärande, samspel och motivation. Allt detta påverkar den psyko-

logiska grundsynen och får betydelse för hur pedagoger uppfattar lekens roll i 

detta. De områden där barnen har en god uppfattning av sig själva och sin 

kompetens blir också de områden som intresserar och engagerar barnen bäst 

(a.a.).  
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Pedagoger och lek 
Lindqvist (2002) menar att allt sedan Fröbels dagar har leken ansetts vara ”fri” 

vilket medfört en osäkerhet hos pedagoger hur de ska förhålla sig till barnens 

lek. Pedagogers deltagande i barns lek har sett lite olika ut över tid (Lillemyr, 

2013). Under många år har det förts diskussioner om vuxna har rätt att delta 

eller inte i barns lek. Fram till 1970-talet var en viktig princip på förskolan att 

pedagogerna inte skulle blanda sig i för mycket i barnens lek när de arrange-

rade aktiviteter för barnens utveckling. Senare fick det sociala samspelet större 

betydelse då vikten av relationer och samspel mellan barnen och mellan barn 

och vuxna blev framträdande. Utvecklingen av relationsarbetet ökade och 

även relationen mellan lek och lärande började uppmärksammas. Det blev mer 

accepterat att pedagogerna med stor aktsamhet kunde delta i barnens lek. 

Denna utveckling som berör lek och lärande pågår fortfarande och är idag mer 

aktuell i och med kravet på lärande från förskolans läroplan. Frågan om peda-

goger ska delta i barns lek diskuteras fortfarande då det finns risk för att leken 

pedagogiseras (a.a.). 

Lek och lärande 
Det Lillemyr (2013) talar om att pedagogisera leken är något som Greve (2013) 

också framhåller. Greve menar att det finns en oro för att barnens rätt att leka 

hamnar i skymundan för regeringens fokus på skolförberedande aktiviteter 

och lärande. För att leken ska kunna bibehållas kan det pedagogiska arbetet 

inte styras av ett strikt måltänkande (a.a.). Greve tar stöd i Øksnes (2011) som 

framhåller att leken är barnens naturliga sätt att vara men att det tyvärr i läro-

planer och på förskolor och skolor för det mesta blir styrt till ett lärande. Det 

som behöver diskuteras vidare enligt Greve (2013) är pedagogernas 

roll/deltagande i barns lek. När det är för många barn i en grupp måste peda-

gogerna övervaka barnens aktiviteter och de har då ingen möjlighet att delta i 

barnens lek. Om pedagogerna endast övervakar leken så blir det svårt att förstå 

meningen med det barnen gör och det blir också en utmaning för pedagogerna 

att veta när och på vilket sätt de bör ingripa i barnens lek (a.a.). Lillemyr (2013) 

menar att det är oundvikligt med ingripanden i barns lek. Pedagoger måste 

dock vara medvetna och försiktiga med vilka ingripanden de gör. Ett förnuf-

tigt ingripande kan enligt Lillemyr vara sådant som handlar om att barnen ska 

utveckla social kompetens.  

Emilsson och Folkesson (2006) har i sin studie försökt komma nära och pro-

blematisera vad deltagande i lärande aktiviteter kan vara. De har tittat på en 

småbarnsgrupp och på hur deras deltagande i två lärandesituationer kan för-

stås. Det kunde se att det fanns kopplingar till att starkt pedagogstyrda aktivi-

teter med stor kontroll från pedagogen inte gav barnen möjlighet till så stort 

deltagande. Medan svagt styrda aktiviteter/lekar gjorde att barnen kunde delta 

på ett helt annat sätt. I de svagt styrda aktiviteterna togs barnens tankar och 

idéer till vara och det blev barnen som styrde aktiviteten/leken mot deras rikt-

ning. De pedagoger som kunde relatera till barnens erfarenhetsvärld och sätta 

sig in i barnens perspektiv lyckades få med barnen bättre än de pedagoger som 
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fortsatte som de tänkt och inte kunde koppla själva aktiviteten så den lättare 

kunde förstås av barnen. Det som visat sig vara viktigt för barnens deltagande 

i en lärandesituation är en deltagande pedagog som skapar meningsfulla 

sammanhang genom att vara närvarande, stöttande och mottaglig (a.a.).  

Förhållandet mellan lek i lärande och lärande i lek är något som Pramling 

Samuelsson och Johansson (2007) har undersökt genom att observera samspel 

mellan pedagoger och barn. Författarna ville försöka få fram vad som skulle 

hända om pedagoger i deras samspel med barnen separerade dessa två be-

grepp, lek och lärande, eller integrerade dessa. Det visade sig att pedagogerna 

integrerade lek och lärande både vid spontana tillfällen och vid tillfällen där 

pedagogen tagit initiativet. Vad som skulle hända om pedagogerna separerade 

lek och lärande som två skilda fenomen på förskolan är bara något som förfat-

tarna kan spekulera över. De beskriver i sitt resultat att ur ett didaktiskt per-

spektiv så är pedagogen viktig i barnens lek och i utvecklingen av denna. Lil-

lemyr (2013) betonar lekens egenvärde, men skriver samtidigt att lek och lä-

rande som fenomen är svåra att skilja på. Han menar att det finns en relation 

mellan de två fenomenen. Fenomen kan kombineras i förskolans verksamhet 

om pedagogerna utvärderar förhållandet mellan lek och lärande och är med-

vetna om deras intentioner om hur de använder sig av dem i verksamheten 

(a.a.). Øksnes (2011) ställer sig frågande till Lillemyrs (2013) resonemang om 

vikten av att betona lekens egenvärde, då han enligt henne återkommande 

beskriver om hur leken kan vara nyttig och funktionell på olika sätt, men att 

det samtidigt kan medföra att leken inte tas på allvar.  

Lek och att leka 

I en intervjustudie som Sandberg och Pramling Samuelsson (2005) har gjort 

undersöktes skillnader i kvinnliga och manliga förskollärares skillnader i syn 

på lek. När förskollärarna beskrev sina egna barndomslekar så framkom det 

att de var könsstereotypa. Männen hade under sin barndom lekt mest regel-

lekar som fotboll, ishockey och fysiska lekar som cowboys och indianer samt 

kullekar. Kvinnorna beskrev att de under sin barndom mest lekt stillsamma 

lekar och rollekar. Både de manliga och kvinnliga förskollärarna upplever att 

pojkar och flickor idag leker könsstereotypa lekar. Flickorna leker omvårdande 

lekar och pojkarna mer fysiska lekar. När det kommer till deltagande eller inte 

så undvek kvinnorna att vara med i lekar, de hade ingen lekvillighet. De 

kunde finnas i närheten och lyssna till barnen. De kvinnliga förskollärarna 

menar att motivet till leken blir något annat när de vuxna går in i den, de vill 

inte störa. Männen däremot var villiga att leka, de bjöd även in barnen till lek 

och deltog själva. De ville det för att lära känna barnen bättre och de ville fin-

nas i närheten av barnen. Både männen och kvinnorna upplever att männen är 

mer inne i fysiska lekar än kvinnor. Kvinnorna ser dessa lekar som störande 

och vill få ett lugn. Båda könen upplever att barnen ofta blir avbrutna i sina 

lekar. En likhet mellan manliga och kvinnliga förskollärares perspektiv är att 

båda könen går in och medlar i konflikter och observerar barnens utveckling. 

Lillemyr (2013) fastslår att det är av avgörande betydelse att pedagoger har en 
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lekfull inställning, att de är öppna och kreativa i sitt sätt att leka. Vidare fram-

håller författaren att det hänger ihop med att vara engagerad och motiverad i 

sitt arbete. Pramling Samuelsson & Johansson (2006) menar att när pedagoger 

deltar i lek så visar de också att lek är viktigt. 

Pedagogens roll i leken 
Knutsdotter Olofsson (2007) är den forskare som främst intresserat sig för den 

fria lekens pedagogik. Hon argumenterar för hur den vuxne kan uppträda som 

en god lekpedagog genom att visa aktsamhet och respekt för barnens lek.  Hon 

menar att förutsättningarna för att få en varaktig lek består i att pedagogerna 

ändrar sitt förhållningssätt till lek. Istället för att se på verksamheten ur ett 

vuxenperspektiv så bör de utgå från barnens intressen och lekar. Pedagogerna 

bör inta en aktiv roll i förhållande till leken, se till att barnen får leka ostört och 

delta aktivt i barnens lekar. Knutsdotter Olofsson anser att när pedagoger leker 

tillsammans med barnen så har de möjlighet att lära ut lekregler som samför-

stånd, ömsesidighet och turtagande inom lekens ramar utan tillsägelser eller 

pekpinnar. De har också möjlighet att i leken lära barnen sociala spelregler. 

Øksnes (2011) ställer sig kritisk till det Knutsdotter Olofsson (2007) skriver om 

den fria lekens pedagogik och lekens egenvärde, när Knutsdotter Olofsson 

samtidigt skriver om hur pedagoger kan lära barn i lek.  

Johnson, Christie och Wardle (2005) beskriver pedagogers deltagande i barns 

lek genom olika roller: Betraktare, rekvisitör, medlekare, lekledare och förmanare. 

Den betraktande rollen innebär att pedagogen befinner sig i närheten av de le-

kande barnen. Pedagogen visar barnen bekräftelse och visar att deras lek är 

viktig genom icke verbala tecken som exempelvis nickningar. Rekvisitörrollen 

innebär att pedagogen aktivt stödjer barnens lek genom att assistera med 

material som barnen behöver i sin lek. Pedagogen hjälper även till med att ar-

rangera lekmiljöer. Pedagogen stödjer aktivt men det sker på barnens villkor. 

När pedagogen intar rollen som medlekare så innebär det ett aktivt deltagande i 

en mindre betydande roll i barnens lek som till exempel patient hos doktorn. 

Barnen leder leken och pedagogen följer. I den här rollen har pedagogen möj-

lighet att på ett smidigt sätt lära ut sociala spelregler. Som lekledare är pedago-

gen mer aktiv i leken. Pedagogen berikar leken på ett medvetet sätt genom att 

exempelvis föreslå lekteman, komma med inslag som kan ge nya idéer och få 

fart på leken. För barn som har svårt att komma igång med lek kan lekledarens 

roll vara stödjande. Rollen som förmanare innebär att pedagogen kan vara upp-

tagen med andra göromål och då endast kommer med säkerhetsförmaningar 

som till exempel: ”spring inte”, ”puttas inte”, ”skrik inte”. Ytterligare en roll 

som kan förekomma bland pedagoger är den roll som Tullgren (2004) benäm-

ner övervakare. Den rollen innebär att pedagogen inte är aktivt med i barnens 

lek utan övervakar leken genom att exempelvis förflytta sig mellan lekrum-

men, observera och lyssna till det barnen gör och säger. Det kan enligt John-

son, Christie och Wardle (2005) finnas en svårighet med att avgöra när vilken 

roll blir lämplig för pedagoger att ta till eftersom det kan vara svårt att balan-

sera på den sköra tråden mellan att stödja men inte störa.  
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En annan svårighet med deltagande i barns lek är det Knutsdotter Olofsson 

(2007) framhåller. Författaren anser att det blir svårt för pedagoger att delta i 

barnens lek när verksamheten styrs av rutiner, tider, tvärgrupper och andra 

aktiviteter. Den tid som pedagoger aktivt kan delta i barnens lek är en mycket 

liten del av dagen (a.a.). Pedagogerna i Gannerud och Rönnermans (2007) stu-

die berättar om hur leken har en central del på deras avdelning och hur den 

prioriteras. Förmiddagens pass fram till lunch är vigd till barnens lek. Pedago-

gerna menar att deras uppgift i första hand under den tiden är att vara till-

sammans med barnen och stödja deras lek. Pedagogerna ger uttryck för att 

barnen ska få möjlighet till att leka länge och ostört och till att få leka färdigt 

sin lek. Genom att respektera, inspirera, tillåta, medagera och vara lyhörda för 

barnens lek ger pedagogerna utryck för att ”göda leken”. 
 

Under observationer som Gannerud och Rönnerman gjort på samma avdel-

ning beskriver de pedagogernas roll i barnens lek. Det handlar om att pedago-

gerna är ledsagare, samtalar, ordnar, medlar, informerar, uppmanar och tar 

upp barnen i famn. Författarna kunde även se att trots att pedagogerna gett 

utryck för att deltagandet i barnens lek skulle prioriteras så förekom avbrott i 

form av olika händelser som exempelvis telefonsamtal och barn som behövde 

hjälp. Pedagoger som Knutsdotter Olofsson (2007) introducerat den fria lekens 

pedagogik för beskriver hur de har ändrat sitt för hållningssätt till leken. Peda-

gogerna menar att deras dagar på förskolan tidigare var styrda av rutiner vil-

ket gjorde att de inte hade möjlighet att delta i barnens lek. De ändrade sitt sätt 

att förhålla sig till leken genom att turas om att leka med barnen och att ta 

hand om praktiska göromål som att byta blöjor och svara i telefon. På så sätt 

behövde ingen pedagog gå ur leken och de undvek därmed störningar i bar-

nens lek. En annan fördel som pedagogerna såg med att vara inne i barnens lek 

var att de hela tiden hade koll på vad som skedde i barnens lek. Tidigare gick 

pedagogerna endast in i barnens lek vid konflikter och förmanade fast de 

egentligen inte visste vad som hänt (a.a). Eftersom det förekommer hierarki 

och positionering mellan barn så framhåller Pramling Samuelsson & Johansson 

(2007) att barn behöver stöd i leken. Pedagoger har därför enligt författarna en  

viktig roll i deltagandet i barns lek. 

 

Vuxnas makt och styrning i den fria leken  
Vad i leksituationer som blir föremål för pedagogers styrning och vilka tekni-

ker som används för att styra barnen i leken är något som Tullgren (2004) har 

undersökt i sin studie. Författaren beskriver att pedagogers styrning i leken 

kan ta sig uttryck på olika sätt och nämner begreppen den normaliserade leken 

och lekens normalisering. Med lekens normalisering menar Tullgren att pedago-

ger väljer bort lekar där innehållet inte stämmer överens med deras syn på den 

goda barndomen och det goda samhället. Exempel på dessa lekar kan vara 

lekar som innehåller våld, konflikter och otäcka händelser och som inte är an-

passade efter förskolans krav på ordning och hänsynstagande. Pedagoger 

normaliserar leken för att bevara ordning och skapa en trivsam lek för barnen. 
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Den andra aspekten av normalisering handlar om att leken som av pedago-

gerna anses vara den ”normala” får en normaliserande effekt på barnen. Ge-

nom pedagogernas engagemang och deltagande i lek kan barnen ”styras” till 

att välja den ”normala” leken som för pedagogerna anses vara god. ”Goda” 

lekar som pedagogerna ger exempel på är mamma, pappa, barn och lekar där 

barnen lagar och äter mat. Tekniker som lekfullhet hos pedagogerna eller att 

de i leken exempelvis erbjuder mat betraktas som sätt att styra inom normali-

tetens gränser men ger ändå barnen frihet att sätta villkor i leken. Tullgren vill 

med detta synliggöra den styrning som förekommer i barns lek. Författaren 

menar att det inte är möjligt att sluta styra barn inte heller att barnen och leken 

ska släppas helt fritt. Men om medvetenheten finns hos pedagoger om den 

styrningen de har i barns lek så kan det leda till reflektion och till hur pedago-

ger kan förhålla sig till det (a.a.).  
 

”Den goda leken” är ett begrepp som pedagogerna i Gannerud och Rönner-

mans (2007) studie också använder sig av. De liksom pedagogerna i Tullgrens 

(2004) avhandling har en bestämd syn på vilken typ av lek de vill att barnen 

ska utveckla i den fria leken, och även hur de leker. Genom att pedagogerna 

deltar i barnens lek kan de styra leken till en god och utvecklande lek som le-

der till kreativitet och social kompetens. Gannerud och Rönnerman (2007) me-

nar att pedagogerna inte styr barnen genom att förmana och fördöma utan 

använder sig av en ”osynlig styrning”. Med det menas att pedagogerna intar 

ett lustfyllt förhållningssätt i leken där de ger barnen utrymme och följer upp 

deras förslag och är villiga att hjälpa dem. Den osynliga styrningen kan plöts-

ligt bli synlig när pedagogen går ur leken och frångår sin roll som lekkamrat 

till att bli en vuxen i maktposition. Författarna anser inte att pedagogerna ska 

avstå från styrning då det är ett befogat sätt för de att verkställa sitt pedago-

giska uppdrag utifrån läroplanens intentioner. Däremot önskar de en större 

medvetenhet hos pedagogerna om att det döljer sig en tydlig normativitet och 

många begränsningar i det pedagogerna kallar den fria leken.  
 

Barns perspektiv och barnperspektiv 
För att få en förståelse för barns perspektiv menar Emilsson (2003) att pedago-

ger bör kunna tolka situationer utifrån hur barn kan föreställa sig dessa. Hon 

förklarar att det handlar om en grundsyn hos pedagogerna som innebär att 

förstå det barn uttrycker som meningsfullt. En pedagog är alltid en del av de 

sammanhang som barn ingår i och bör därför ha kunskap om och vara lyhörd 

för det barn uttrycker. Arnér och Tellgren (2006) menar också att det har bety-

delse om pedagoger försöker se saker och ting från barns perspektiv (vad bar-

nen själva tycker) eller om de ser på det från ett barnperspektiv (sett av vuxna). 

De anser att pedagoger ofta ger uttryck för att utgå ifrån ett barnperspektiv när 

de tolkar barnen men i själva verket är det från deras vuxenperspektiv och inte 

från barnens perspektiv. De menar vidare att det kan ha sin förklaring i att det 

är lättare för en pedagog att se utifrån ett vuxenperspektiv.   
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Syfte och Metod 
 
Syfte 
 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera några pedagogers uppfatt-

ningar om deltagande i barns fria lek.  
 

De frågor som vi i studien sökt svar på är: 

 

 Vad innebär fri lek för pedagoger? 

 Vilket deltagande framträder i pedagogers uppfattningar om fri lek? 

 Vilka faktorer kan enligt pedagogerna påverka deltagande i barnens 

lek? 

 

Metod 
 

Kvalitativa intervjuer 
Vi har samlat empiri genom en kvalitativ metod. Kvalitativ metod handlar om 

att karakterisera, gestalta något (Larsson, 2005). Kvale (2007) menar att inter-

vjuer är särskilt lämpliga när människors upplevelser ska beskrivas. Vi valde 

därför intervju som metod istället för observationer då syftet med vår studie 

var att ta del av pedagogers uppfattningar om deras deltagande i barns fria 

lek. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer som bestod av ett antal frågor 

(se bilaga 2) som gav respondenten stor möjlighet att utforma svaren på sitt 

eget sätt (Bryman, 2011). Frågorna var av öppen karaktär, inga ja eller nej frå-

gor. Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner efter medgivande från 

respondenterna. Bryman menar att spela in intervjun är viktigt för att få med 

allt som sägs. Vid endast anteckningar är det lätt att vissa fraser och uttryck 

faller bort.  Vi strävade efter att intervjuerna skulle genomföras i så lugn och 

ostörd miljö som möjligt, dels för att få till bästa möjliga kvalitet på inspelning-

en, och för att respondenterna skulle få känna sig lugna och trygga. Intervjun 

bör ske i en lugn och ostörd miljö så att ingen annan kan höra vad som sägs 

(Bryman, 2011; Stukát, 2011).  

 

Urval 
Vi har intervjuat förskollärare eftersom vi själva utbildar oss till förskollärare 

och för att de har en akademisk utbildning inom området. Vi valde därför ett 

målinriktat urval som Bryman (2011) menar är den vanligaste urvalstekniken i 
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kvalitativ forskning. Vi kontaktade via telefon fyra förskolor i två närliggande 

kommuner. I den ena kommunen intervjuade vi två förskollärare på vardera 

förskola och i den andra kommunen genomfördes en intervju per förskola. 

Totalt intervjuade vi sex förskollärare. Samtliga förskollärare arbetar på avdel-

ningar där barnen är mellan ett till fem år. Vi har valt att använda oss av fik-

tiva namn på förskollärarna. 

  
Petra-Jobbat som förskollärare i 20 år. 

Gabriella-Jobbat som förskollärare i 36 år. 

Jonna-Jobbat som förskollärare i 3 år. 

Ingela- Jobbat som förskollärare i 28 år. 
Lotta-Jobbat som förskollärare i 6 år och som barnskötare i 15 år. 

Emma-Jobbat som förskollärare i 3 år och som barnskötare i 23 år.   

   

Etiska överväganden 
Under studiens gång har vi följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Det grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra allmänna hu-

vudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Inför varje intervju infor-

merade vi om studiens syfte. På så vis har vi uppfyllt det etiska informations-

kravet. Vi frågade om respondenterna fortfarande stod fast vid att de ville 

medverka, samt att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun, samtyck-

eskravet. Vi informerade också om att personuppgifterna kommer att förvaras 

så att ingen obehörig kan ta del av materialet, vilket nyttjandekravet handlar 

om. Konfidentialitetskravet har följts då vi upplyst respondenterna om att vi inte 

kommer att skriva ut deras namn och ort utan endast år inom yrket och befatt-

ning. Vi frågade om tillåtelse till att spela in intervjuerna och informerade om 

att vi kommer att spara de inspelade intervjuerna fram till dess att uppsatsen 

är godkänd och klar.  

 

Genomförande 
Vi började med att genomföra en pilotstudie där vi testade intervju som me-

tod. Bryman (2011) menar att en pilotstudie är bra att genomföra för att säker-

ställa att undersökningen i sin helhet blir bra. Om det finns problem med nå-

gon av frågorna så kan det visa sig under pilotstudien och det finns då möjlig-

het att åtgärda dessa. Det kan exempelvis visa sig att respondenten verkar ha 

svårt att förstå någon fråga eller inte svarar på någon fråga. Det kan också visa 

sig hur pass bra frågornas ordningsföljd är (a.a.). Vid den första telefonkontak-

ten med förskollärarna berättade vi kort om oss själva och vilken utbildning vi 

går. Vi informerade även om vad uppsatsen kommer att handla om och upp-

satsens syfte. Eftersom vi tog detta muntligt så skickades inget missiv. I sam-

band med intervjuerna informerade vi om de etiska riktlinjerna (se ovan). Kon-

takt togs med förskolecheferna till de berörda förskolorna. Vi intervjuade två 

förskollärare till pilotstudien och vi valde att använda oss av dessa till uppsat-

sen. Två av intervjuerna genomfördes i ett rum bland barngruppen på de av-
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delningar där förskollärarna arbetar.  De resterande intervjuerna genomfördes 

även de på förskollärarnas arbetsplatser, men i enskillda rum och inga barn 

närvarande.  Intervjuerna tog ca 30-40 minuter vardera. Vi inledde samtliga 

intervjuer med några allmänna frågor för att lätta upp stämningen. Vi valde att 

inför intervjuerna bestämma vem av oss som skulle ställa frågorna och vem 

som skulle anteckna stödord. Fördelarna med att vara två var att vi fick två 

inspelningar och vi hade stöd i varandra när det kom till följdfrågorna. En an-

nan fördel var att båda två fick uppleva det som sas och det som uttrycktes 

genom kroppsspråk. Stukát (2011) menar för att få ut mer ur en intervju kan 

det vara en fördel att vara två personer då två kan upptäcka mer än en person. 

Han menar dock att det finns en risk att respondenten upplever sig hamna i 

underläge, vilket vi var väl medvetna om.   
 

Analys och tolkning 
I vår analys av vårt insamlade material har vi tagit inspiration från grundad 

teori. Upphovsmännen till grundad teori är Glaser och Strauss som under 

1960- talet utvecklade och lanserade denna forskningsansats där intresset för 

sociala händelser och interaktioner är det centrala (Thornberg & Forslund Fry-

kedal, 2009). Glaser och Strauss (2006) menade att tidigare metodlitteratur som 

berörde sociala händelser främst utgick från vedertagna teorier vid analysen 

av den insamlade datan. Enligt författarna bidrog deras nya metod till att fors-

kare kunde utveckla egna teoretiska modeller utifrån den data de samlat in. Vi 

har inte haft för avsikt att utarbeta en egen teoretisk modell där den insamlade 

datan ligger till grund för det fortsatta datainsamlandet vilket Hartman (2001) 

beskriver sker parallellt. Vi har endast använt oss av öppen kodning som 

Strauss och Corbin (1990) beskriver som en av tre former av kodning inom 

grundad teori. Denna typ av kodning är en process som författarna menar går 

ut på att studera, bryta ner, jämföra och kategorisera data som i sin tur ger be-

grepp som därefter grupperas och omformuleras till kategorier. 
  

Vi började med att transkribera våra intervjuer ordagrant på papper. Vid tran-

skriberingarna valde vi att plocka bort en del upprepningar som vi inte ansåg 

tillförde citaten någonting. Vi valde även att ta bort uttryck som varit åter-

kommande för att säkra att ingen känner igen respondenten på grund av detta. 

Efter att vi skrivit ut transkriberingarna så läste vi igenom dessa ett antal 

gånger. Bryman (2011) menar att det är en tidsödande process att transkribera 

och det blir många papper att ta del av i analysen. Trots att det är en tidskrä-

vande process så upplevde vi att vi kom djupare ner i materialet än om vi bara 

hade valt att lyssna igenom och sammanfatta intervjuerna. I enlighet med 

Bryman så valde vi att transkribera så snart som möjligt efter varje intervju för 

att det inte skulle bli för övermäktigt senare. Under tiden som vi läste igenom 

materialet så skrev vi kommentarer i marginalen vilket Charmaz (2002) menar 

handlar om att koda. Det var i detta skeende som vi använde oss utav öppen 

kodning som vi ovanför har beskrivit.  
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Efter det gjorde vi en analysmodell (se bilaga 1) där våra syftesfrågor blev de 

övergripande rubrikerna i modellen. Utifrån kodningen vi gjort kunde vi se 

mönster som blev till kategorier, vilka vi sedan skrev in under syftesfrågorna i 

modellen. I början av analysarbetet med modellen fick vi fram flera tänkbara 

kategorier. Dessa mynnade sedan ut i några framträdande kategorier som be-

svarade våra syftesfrågor vilket är de vi skrivit fram i modellen. Kategorierna 

under första och tredje syftesfrågan fick vi fram med hjälp av öppen kodning. 

Utifrån pedagogernas uppfattningar om deras deltagande kunde vi se att de 

intog olika roller i förhållande till barnens lekar. Genom pedagogernas be-

skrivningar av hur de agerar i de olika rollerna kunde vi se likheter med John-

son, Christie och Wardles (2005) rollbeskrivningar men också Tullgrens (2004) 

beskrivning om rollen som övervakare som vi tagit med i bakgrunden. Vi 

valde därför att kategorisera utifrån dessa roller: betraktare, förmanare, medle-

kare, rekvisitör, lekledare och övervakare under andra syftesfrågan i modellen (se 

bilaga 1). Vi klippte sedan ut den data som vi kunde koppla till de olika kate-

gorierna och placerade dem under tillhörande kategori. På så sätt fick vi en 

god överblick över innehållet i vårt insamlade material.  

 

Tillförlitlighet 

Kvale (2007) menar att i kvalitativa intervjustudier är det vanligt att antalet 

respondenter antingen är för få eller för många. Om de är för få blir det svårt 

att generalisera och om antalet är för stort blir det svårt att göra mer ingående 

tolkningar av intervjuerna. Utifrån de svar vi fick från respondenterna gjorde 

vi bedömningen att det var tillräckligt med sex pedagoger. Vi ansåg att fler 

pedagoger inte hade bidragit ytterligare till resultatet då vi upplevde att vi 

uppnått ”datamättnad” som Bryman (2011) skriver om. Det innebär att ett 

visst antal intervjuer gjorts och den insamlade datan från dessa har varierat 

tillräckligt för att det studerade temat ska kännas uttömt (a.a.). 
 

Vi har utgått ifrån det Bryman (2011) skriver om tillförlitlighet. Tillförlitlighet-

en består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlig-

het att styrka och konfirmera. Trovärdigheten handlar om att skapa ett trovärdigt 

resultat. Det kan göras genom att resultatet skickas tillbaka till respondenterna 

för att få en bekräftelse på att forskaren uppfattat svaren rätt. Vi hade för av-

sikt att skicka tillbaka resultatet till våra respondenter men på grund av be-

gränsad tid så valde vi att inte göra det. Vi har dock transkriberat ordagrant 

och inte förvrängt respondenternas svar. När det kommer till överförbarhet så 

har vårt syfte med studien inte varit att skapa ett allmängiltigt sätt att se på 

deltagande i lek. Utan vi vill presentera hur ett antal pedagoger uttrycker sig 

om sitt deltagande i leken. Pålitligheten innebär att forskaren säkerställer att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla delar i forskningspro-

cessen. Det inspelade materialet och transkriberingarna sparas tills uppsatsen 

är godkänd och klar. Val av undersökningspersoner och beslut rörande ana-

lysen har vi skrivit fram i metodkapitlet. När det kommer till en möjlighet att 

styrka och konfirmera så innebär det att vi har försökt att vara så objektiva som 
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möjligt. Det har vi gjort genom att vi inte låtit våra personliga värderingar på-

verka respondenterna under intervjuerna, inte heller under analysarbetet. 
 

Validiteten är något som enligt Stukát (2011) är grundläggande för en under-

söknings värde samtidigt som validiteten är svårfångad och mångtydig. Han 

menar att en forskare upprepade gånger måste fråga sig om det som under-

söks är det som forskaren verkligen vill undersöka. Vi anser att vi har hållit oss 

till studiens syfte genom hela vår undersökning. Det vi däremot inte kan vara 

helt säkra på är hur ärliga respondenterna varit mot oss under intervjuerna. 

Det kan vara så att de gav oss de svar som de trodde vi ville höra men det kan 

också varit så att de svarat ärligt på frågorna. När forskare har med människor 

att göra är det enligt Stukát inte otroligt att informanterna ger osanna svar mer 

eller mindre omedvetet. Författaren menar att det kan bero på att informanter-

na inte vill erkänna sina brister det kan också vara så att de vill vara intervjua-

ren till lags. Genom att forskaren skapar förtroendefulla situationer kan oärliga 

svar undvikas men forskaren bör ändå ha med i beräkningen att svaren kanske 

inte är helt ärliga enligt Stukát. Vi upplevde att vi fick en god kontakt med 

våra informanter och att de gärna ville ställa upp på intervju. Vi valde med-

vetet att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg för att vi vid intervjuerna ville 

få deras spontana uppfattningar. Två av informanterna gav uttryck för att de 

hade velat ha intervjufrågorna i förväg för att bättre kunna förbereda sig. Trots 

detta så upplevde vi under samtliga intervjuer att de kände förtroende för oss 

och gärna delade med sig av sina uppfattningar.  
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Resultat  
Fri lek 
Vi har funnit fyra kategorier som har varit framträdande i pedagogernas upp-

fattningar om fri lek: Den fria lekens plats i verksamheten, barnen får själva välja, fri 

lek och lärande samt fri lek och styrning. 

Den fria lekens plats i verksamheten 
När pedagogerna avsatt tid för den fria leken pågår den oftast mellan andra 

aktiviteter. Dessa aktiviteter har pedagogerna planerat för innehållsmässigt 

och med ett visst syfte, exempelvis samling, åldersindeladegrupper eller tema-

arbete. Den fria lekens tid kan även pågå mellan dagliga rutiner som exempel-

vis frukost, lunch, vila och mellanmål. Pedagogerna gav som vi ser det uttryck 

för två olika sätt att hantera vilket utrymme den fria leken och de planerade 

aktiviteterna ges. Det första exemplet på detta gav två av pedagogerna uttryck 

för då de berättade att deras planerade aktiviteter låg på fasta tider och genom-

fördes för det mesta då:   

Vi har ju våra fasta dagar där vi har grupper och då är det ju mer uppstyrt 

/…/ förmiddagarna är som mer ägnat åt planerad aktivitet skulle jag vilja 

påstå, sen eftermiddagarna är ju mer fri lek, så egentligen är det ganska 

uppstyltat om man ser det så (Jonna) 

Det finns specifika ramar som vi ska förhålla oss till och den styr ju deras 

lek (Ingela) 

Dessa citat visar att om barnen är inne i en lek och det är tid för en planerad 

aktivitet så väljer pedagogerna att avbryta barnens lek för den planerade akti-

viteten.  

Medan de andra pedagogerna menade att deras planerade aktiviteter inte be-

hövde genomföras vid en viss tid, de genomförde dessa när det passade bar-

nen. De gav uttryck för att de reflekterar kring detta då de vet hur barnen kan 

reagera då de måste städa undan mitt i en lek: 

Vi har ju inte några fasta tider utan leker barnen bra då stör inte vi och sen 

tar vi de planerade aktiviteterna när det passar för vi hinner det, för det 

finns ju mycket tid på dagen ändå. (Petra) 

Leken kan avslutas i katastrofläge när vi kommer och säger –Nu ska vi gå 

ut! –Nu ska vi ha samling! –Nu ska ni städa! /…/ är det så viktigt att gå på 

samlingen, eller är det så viktigt att gå ut? (Emma) 

Ibland tycker vi att det är lite för styrt så vi brukar försöka korta ner, 

ibland kanske vi inte har samling av någon anledning för att dem har bör-

jat leka då hoppar vi över den, tycker vi det är viktigare att nu har alla 
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kommit igång, vi skiter i den här samlingen, dem vet ändå alla vilka som 

är här (Lotta) 

Dessa citat visar att pedagogerna väljer bort de planerade aktiviteterna till 

förmån för barnens lek när de ser att barnen är mitt inne i en lek. Vilket skulle 

kunna tolkas som att pedagogerna värdesätter den fria lekens betydelse.  

Barnen får själva välja 
Alla pedagoger gav i stort sett uttryck för liknande definitioner av den fria 

leken. Fri lek är enligt pedagogerna när barnen själva får välja vad de vill leka 

med och vad de vill göra under en viss tid: 
 

Om man lyssnar på ordet fri lek så innebär det att barnen får leka fritt, att 

de själv får bestämma vad de vill leka med, vad de vill göra under fri lek, 

det är inte bara att de ska leka mamma pappa barn utan fri lek kan ju vara 

att de vill göra någonting annat, utifrån sin egen tankegång, en del vill 

pyssla /…/ de kan själv fritt få bestämma –Jag vill leka med lego.          

(Gabriella) 

Citatet visar att barnen får bestämma vad de vill leka eller göra men pedago-

gerna har bestämt att det ska ske under en viss tid som de avsatt för fri lek. 

Detta kan tolkas som att barnen har begränsat inflytande över den tid de har 

till sin fria lek. 

Det kan också vara att barnen spontant börjar leka: 

 

Fria leken /…/ det är när barnen själva spontant vill göra någonting, /…/ 

sen om det är att de leker tillsammans eller leker själva eller om de leker 

en rörelselek som de kan tillsammans, men de har ju som skapat det till-

sammans eller själv /…/ det tycker jag är den fria leken. (Lotta)  

Till skillnad från det första citatet så visar detta citat på att den fria leken också 

kan äga rum vid tillfällen när barnen spontant kommer på att de vill leka eller 

göra något annat. Detta kan tolkas som att barnen vid de spontana tillfällena 

ges större möjlighet till inflytande över hela sin leksituation.  

Barnen kan börja leka något som de fått inspiration ifrån tidigare, en saga eller 

något annat som de gjort. Det kan även vara något som barnen själva hittat på 

och börjar leka utifrån sin egen fantasi: 
 
Endera kan det vara att man inleder, att man gör något som inspirerar 

barnen, det kan vara en saga, eller så är det något som de startar själva. 

(Petra) 

Den fria leken innebär barnens möjlighet att med sin egen fantasi hitta 

former för att gestalta olika saker, eller att bara fortsätta leka efter att man 

har haft en aktivitet eller att de har varit med på något. (Gabriella) 
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Dessa citat visar på att vare sig den fria leken sker på en bestämd tid eller upp-

kommer spontant så kan barnens lek vara inspirerad av något de precis gjort 

innan eller komma från deras fantasi och tidigare erfarenheter.   

 

Fri lek och lärande 
Pedagogerna gav uttryck för att det nu är fokus på lärande men en av pedago-

gerna menade att det för den skull inte behöver vara någon motsättning mel-

lan fri lek och planerad verksamhet, båda behövs: 

Man kan inte sätta fri lek i motsättning till planerad verksamhet /…/ alltså 

det här planerade lärandet får inte gå ut över den fria leken och fria leken 

får inte heller ta över satt man inte har den här planerade verksamheten 

och lärandet heller, utan det måste gå hand i hand, det måste finnas båda 

bitarna. (Gabriella) 

Samtidigt menar samma pedagog att det går att särskilja på den fria leken och 

leken i lärandet:  

Man kan skilja på den fria leken och leken i lärandet, tycker jag /…/ den 

fria leken tycker jag är att barnen ska ha chansen att själva ta vara på sin 

kreativitet, man kan kalla det fri lek också fast man går in och styr men 

det blir då mer ett lärande. (Gabriella)   

Förhållandet mellan lek och lärande kan ses som en motsättning men det be-

höver inte vara så. Vi tolkar Gabriellas uttalande som att barnen ska få möjlig-

het till att själva ta vara på sin kreativitet i den fria leken samtidigt som peda-

gogerna bör kunna använda leken som verktyg för lärande.  

Alla pedagoger gav uttryck för att barn alltid lär i lek:  

Lek är alltid lärande, oavsett om vi styr upp den eller inte (Ingela) 

Från det att vi slår upp ögonen på morgonen så är det ett lärande, och det 

är ett lärande när de leker. (Emma) 

Barn lär sig genom lek. (Jonna) 

Barn lär sig hela tiden, oavsett om pedagoger är närvarande eller inte. 

Barn lär sig också hela tiden i lek, vare sig det är pedagogerna som pla-

nerat upp en lek eller om den sker på barnens initiativ. 

Några av pedagogerna gav uttryck för att de vid vissa tillfällen kan flika in 

lärande när barnen leker eller styra ett barn till att leka med ett visst material: 

Ibland går man in och har ett lärande för att man vill.  (Lotta) 

-Jaa, ni gör precis som när man ska sätta potatis, och då är det ett ”infliks-

lärande” satt de bara får höra det. (Emma) 
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Jag menar om ett barn som jag säger har fri lek och det är något barn som 

inte vet vad de ska göra då där kan jag ju styra så att jag vet att det blir 

någonting som, den behöver hjälp med/…/ siffror eller, pussel, eller, 

någonting med bokstäver /…/ där har jag ju möjlighet och gå in och styra 

(Ingela) 

Medan några andra uttryckte att de inte går in för att lära, men att det vid vissa 

tillfällen blir så ändå och då handlar det oftast om sociala spelregler exempel-

vis hur barnen bör bemöta varandra: 

Jag går inte och lär dem i den fria leken  (Lotta) 

Inte när det är deras egna påhitt, det som kan vara lärandet där det är det 

här att komma sams, prata med varandra /…/ du vinner så mycket på att 

vara en bra kompis/…/ alltså det här med demokrati. (Petra) 

Vi tolkar Petras uttalande som att pedagogerna kan gå in och lära ut sociala 

spelregler och när de gör det kan det från deras sida ske omedvetet eftersom 

de säger att de inte går in och lär. Lotta ger uttryck för att hon inte går in och 

lär ut i den fria leken vilket skulle kunna tolkas på två sätt. Antingen skulle det 

kunna vara så att hon medvetet gjort ett val att inte gå in med ett lärande. Eller 

så skulle det kunna vara så att hon kanske går in med ett lärande utan att vara 

medveten om det. 

 

Fri lek och styrning 
En av pedagogerna problematiserade kring den fria leken och när den går över 

till att bli styrd: 
 

Sen kan man ju ha en tolkning av fri lek där man ändå som vuxen eller 

pedagog går in och styr till viss del, fast det är barnen som ska göra det. 

(Gabriella) 

 

För sen kan man ju vara jättestyrd också och säga att nu ska vi leka den 

här leken punkt. Men då är det ju vi som personal och pedagoger som har 

initierat det och styrt det, då är det ju inte barnens egen fria lek. 

(Gabriella) 
 

Man kan ju kalla det fri lek också fast man går in och styr, men det blir ju 

mer det här att man kanske, det blir ett mer lärande, eller ett socialt 

perspektiv på det där liksom att man gör samarbetsövningar och såna 

saker, och då styr man ju, men, då vill jag inte riktigt kalla de fri lek. 

(Gabriella) 

 

Det kan vara svårt att avgöra när den fria leken inte längre är en fri lek. 

Styrningen från pedagogerna kan ske i olika hög grad och kan även riktas mot 

ett visst fokus till exempel lärande. 
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Pedagogernas makt blev mer eller mindre framträdande under intervjuerna. 

Några av pedagogerna kom vid upprepade tillfällen in på deras styrning i 

barnens lek, medan hos andra kom det nästan aldrig på tal. Här är två citat 

som visar att några av pedagogerna reflekterar över den makt de har: 
 

Vi har väl hur mycket makt som helst, vill vi styra dem så har de ju ingen 

talan egentligen om vi lägger den manken till, det är ju det som är det 

skrämmande, så det gäller ju verkligen att diskutera och känna att man är 

ett sådant arbetslag där man kan diskutera sådana här frågor.   (Lotta) 

 

Man får ju vara jätteförsiktig, för det är jättelätt att gå in och ta över, och 

det är ju någonting som man lär sig eftersom med åren som man jobbar. 

För jag tror inte att när jag började jobba och under resans gång så var jag 

inne i leken på ett sätt utan att jag var medveten om att jag bestämde över 

deras lek… men efter att man blir mer erfaren inom yrket så ser man att 

man måste lära sig att kliva ur leken, och det är med ren erfarenhet av hur 

man jobbar och sen när man utbildar sig. (Emma) 

 

Dessa citat visar på att pedagogerna är väl medvetna om den makt de har över 

barnen och deras lek. Vi tolkar det som att när medvetenheten finns hos 

pedagoger om den makt de har i sin roll som pedagog, så har de också 

möjlighet att reflektera och diskutera kring frågor som rör detta.  
 

 

Pedagogers deltagande 
Utifrån pedagogernas uttalanden om deras deltagande har olika roller som 

pedagogerna går in i under barnens lek blivit framträdande. Dessa roller är: 

betraktare, förmanare, medlekare, rekvisitör, lekledare och övervakare. Något som är 

gemensamt för samtliga roller är att de inte är bestående, utan pedagogerna 

skiftar hela tiden mellan de olika rollerna utifrån behov. 

Betraktare 
I denna roll beskriver pedagogerna att de är bredvid barnens lek, närvarande. 

De håller sig i bakgrunden och utgör en trygg bas. De är lyhörda och stöttande: 

Vara lyhörd på om det är någon som blir utanför, dum emot, alltså att 

man finns med ett öppet öra/…/men man sitter ju och iakttar och man 

tänker /…/ man får vara med men då hinner man ju observera mycket. 

(Lotta) 

De känner en trygghet i att om det skulle bli någon konflikt så finns jag 

där för att hjälpa de /…/ vi ska vara i tapeten, de vet att vi är där. (Emma) 

 

Pedagogerna är medvetna om att det lätt uppstår konflikter i barnens lek och 

därför håller de sig i närheten av barnen så att de kan se och höra vad som 

händer. Denna roll innebär att pedagogerna är nära barnens lek och det ger 

pedagogerna goda möjligheter till att observera barnen.  
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Pedagogerna jobbar mot att inte behövas genom att de visar och vägleder bar-

nen i sociala spelregler och hur barnen själva kan lösa konflikter som uppstår i 

leken. De är hela tiden närvarande för att stötta barnen om det behövs vilket 

dessa citat visar: 

Jobbet tycker jag innebär, vi brukar säga att det innebär att när man inte 

behövs då har man lyckats. Att man jobbar mot att inte behövas, alltså 

bara det här med /…/ att de klarar av att lösa konflikter, de klarar av att 

ge och ta och dela med sig /…/att man finns till hands men helst så ska 

man ju inte finnas. (Petra) 

Jag ska vara närvarande, härvarande ska jag vara, så att jag är där om de 

behöver min stöttning /…/ så fort de återupptar sin lek då ska jag kliva ur 

och vara, men jag måste vara där och ändå lyssna och följa med i leken  

(Emma) 

Pedagogerna har en stor tilltro till barnen, och de strävar mot att barnen ska bli 

självständiga och trygga i att själva kunna hantera till exempel konflikter som 

uppstår i leken. Pedagogerna befinner sig dock i närheten som en trygg bas 

som barnen kan återvända till. 

Förmanare 
I denna roll beskriver pedagogerna att de endast går in i leken för att ”styra 

upp” den. Det kan vara vid konflikter mellan barnen, när lekarna blir för sto-

jiga, eller när det inte går juste till mellan barnen. Det kan också handla om att 

pedagogerna kommer med säkerhetsförmaningar eller för att dämpa verbala 

uttryck och slag och sparkar. Några av pedagogerna gav uttryck för att barn 

idag har tillgång till media som inte är anpassad till deras ålder:  

  
Barn ser ju mycket som de egentligen inte ska se och det märker vi ju på 

förskolan, /…/ det kan finnas mycket lekserier som de är mycket sparkar 

och slag och att de kan bli fula i munnen mot varandra och då måste man 

gå in och styra leken, dämpa upp, så man går ju in liksom i leken, det be-

ror på vad man märker att leken drar iväg någonstans, då det är åt ett ne-

gativt håll tycker jag, det är klart dem bearbetar väl de här att vara hjälte 

och sådana saker men det måste ju ändå vara på ett begränsat sätt (Ingela) 

Våldsamma inslag som barnen ser kommer till uttryck i deras lek, vilket gör att 

pedagogerna behöver ingripa genom att styra barnens sätt att leka mot en an-

nan riktning. Samtidigt har pedagogerna en förståelse för att barnen bearbetar 

sådant de sett och vill gärna uppmuntra barnens intressen. 

Det kan också handla om att barnens lekar blir för stojiga och då styr pedago-

gerna upp barnens lekar genom att ge förslag till annat det kan göra: 
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När man är ute som tillexempel nu så blir det mycket sådana springlekar 

och det är bra, men vid vissa tillfällen då kan det liksom eskalera och då 

kan det bli mera riva, slita dra, och så kan det även bli inne när man lekt 

ett tag och då tycker jag som pedagog att då måste jag gå in och liksom - 

Men kan ni leka någon annan lek? – Kan du göra det här? – Så gör du det 

där, att man styr upp det inte att jag ska vara med i leken nödvändigtvis 

så. ( Jonna) 

 

När pedagogerna anser att lekarna blir för stojiga ingriper de i barnens lek ge-

nom att försöka styra barnen till att leka något annat.   

Det kan också vara att pedagogerna styr upp leken när det inte går juste till:  
 

Styr upp när man börjar ana att det alltid är någon som blir nedtryckt, då 

måste man ta tag i saken och diskutera det. (Lotta) 

 

om det har hänt händelser där det inte har gått juste till att man då är med 

och styr upp leken lite för att det ska gå juste till /…/ men annars så 

försöker jag vara ganska passiv just för att det ska vara en fri lek (Jonna) 

 

När barnen inte är snälla med varandra går pedagogerna in i barnens lek och 

styr lekens innehåll mot en annan riktning. Ett annat sätt att hantera barnens 

konflikter är det som kommer fram i betraktarrollen i Petras citat (s.19). Hon ger 

uttryck för att barnen i största möjliga mån ska lösa konflikterna själva men att 

hon finns och kan stötta.  
 

Pedagogerna ger även uttryck för att de vid vissa tillfällen behöver komma 

med säkerhetsförmaningar till barnen för att de är rädda att de ska göra sig 

illa: 

Vad ska de få leka för att det inte ska gå till överdrift, att de gör sig illa? 

För är vi ute och leker får de använda pinnar, eller ska vi vara och säga att 

– Du kan peta ut ögonen på någon! Det är ju en säkerhetsrisk det också, 

och då förstör man kanske glädjen i leken, -Vi får ändå inte göra någon-

ting! Så då gäller det ju att vi pedagoger tänker till och diskuterar vad kan 

hända, vad är det som är det mest farligaste som kan hända? (Lotta) 

Detta citat visar att om pedagogerna kommer med för många säkerhetsförma-

ningar så finns en oro över att barnen blir begränsade i sina lekar och det i sin 

tur kan förta deras lekglädje.  

Några av pedagogerna ger uttryck för att det ibland är lätt hänt att gå in för 

snabbt och styra upp barnens lek: 

För jag tror att det är väldigt lätt att man kommer in som pedagog, ja men 

stopp, stopp, stopp! Många gånger går man nog in alldeles för snabbt när 

de leker, alltså jag kan se det som att ja men nu har de en konflikt nu 

måste jag nog försöka lösa det här, men om jag då kanske väntar alltså tar 

ett steg tillbaka och väntar, nej men de löste det (Jonna) 
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Det kan finnas svårigheter för pedagogerna ibland att avgöra när och om de 

ska ingripa i barnens lek. Många gånger kanske ingripanden från pedagogerna 

sker för snabbt innan barnen fått en chans att försöka lösa det själva. 

Rekvisitör 
Denna roll beskriver pedagogerna som att de med en hjälpande hand kan bistå 

barnen med material som de behöver till deras lekar.  Det kan vara att barnen 

frågar efter något eller att pedagogerna ser vilket material som skulle kunna 

utveckla leken och bidrar med det. Så här kan pedagogerna uttrycka sig när de 

ser att ett visst material skulle passa in i barnens lek: 

Om de kommer igång och leker något ja men då ser man att det skulle 

vara roligt -Behöver ni tyger? Då ser man att man kan tillföra något, men 

vi lägger oss inte i så mycket om det flyter på (Petra)  

 Ge dem material som hjälper dem och stödjer dem framåt i leken, 

/…/ibland hör jag liksom, då kan jag helt plötsligt bara gå och plocka fram 

någonting som jag känner att det här kan de behöva – Titta vad jag hitta! 

säger man till exempel och så fortsätter de leken och plockar in det där 

materialet /…/ min roll har varit att till exempel ge dem ett steg i en annan 

riktning eller fortsätta komma vidare (Ingela)   

Pedagogerna är uppmärksamma på vad barnen leker och kan på så sätt plocka 

fram passande material som kan tillföra något nytt till leken. 

Ibland är det barnen som tar initiativet och kommer till pedagogerna och ber 

om att få något material eller förslag till lösningar: 

Är det någonting som de kanske behöver till leken som de inte hittar, då 

kan de ju komma, då får man bistå dem med det, eller kanske om de inte 

kan lösa saker själv, -Ja men prova så här ni kanske ska, en kick på vägen 

så att säga. (Gabriella) 

Pedagogerna är lyhörda för barnens önskemål och hjälper barnen att ta fram 

det de kan behöva på så sätt uppmuntrar denna roll till mer aktivitet och för-

djupad lek. 

Medlekare 
I denna roll beskriver två av pedagogerna hur de leker tillsammans med bar-

nen. De har ingen framträdande roll utan endast biroller som exempelvis kund 

hos frisören eller patient hos doktorn:  

Ibland får man ju vara med, när de leker sjukhus och då är man patient 

och det är det bästa, för då sitter man bara där, och då är man ju med i le-

ken även fast man inte behöver (Lotta) 

Ja men då vart det frisör för de höll på /…/ då köpte vi in till det och fick 

affischer av frisören och gjorde en salong och färga håret, sådana här 

färgkritor, hårspännen och speglar och så, man såg ju ut, och det var ju 

jätteroligt och göra på oss fröknar  (Lotta) 
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Ja men åh vad gott det smakar /…/ men åh vilken god gröt, -Har du kokat 

kaffe till mig? (Ingela) 

Barnen kan tilldela pedagogerna den här rollen och det är barnen som styr 

leken framåt, pedagogerna följer med i det som händer.  

Lekledare 
I den här rollen deltar pedagogerna mer aktivt i lek. I pedagogernas uppfatt-

ningar framträder två olika sätt att leda leken. Det ena sättet blir tydligt vid 

traditionella lekar som till exempel pomperipossa eller andra regellekar då 

pedagogen aktivt leder leken vilket dessa citat visar: 

 
Man får ju delta mer aktivt om du har vad ska jag säga traditionella lekar 

/…/ där du har regler att anpassa dig efter /…/ då är det väldigt, nu är reg-

lerna så här! Då är du väldigt aktiv. (Petra) 

Om de inte alls vet vad de ska göra då kan jag samla ihop de och så kan 

jag säga – Nu ska vi leka masken kryper i vårt land /…/ då kan jag vara 

den som då börjar en lek (Emma) 

Det andra sättet att leda är av mer stöttande karaktär som i sin tur kan visa sig 

på två olika sätt. Det kan vara när barnen inte förstår lekens innehåll då stöttar 

pedagogen det barnet genom att styra upp leken och visa hur det går till att 

leka: 

 
Det kan finnas barn som inte har erfarenhet av hur man gör, men kanske 

är intresserad av att vara med och leka. När man är i dockvrån och leker 

då kan man /…/ -Kan du bjuda mig på kaffe? /…/ -Nu kanske du måste 

diska /…/eller att man styr upp leken för det finns faktiskt barn som inte 

vet hur man leker (Jonna) 

 

Det kan även vara när barnen har svårt att uttrycka sig verbalt då hjälper pe-

dagogen barnet genom att föra dess talan: 

För jag är vuxen och känner det här barnet på ett annat sätt än vad barnen 

ser, och vi ska kunna scanna av och ligga steget före, för vi ska kunna se i 

mimik, i gester, vissa ord som de säger, så ska jag kunna hjälpa. -Nej men 

han vill också vara med och leka med bilen, för det kan vara så att de bara 

går och grabbar tag i bilen och går därifrån. – Han tog min bil! – Hon tog 

min spade! Nej men då måste jag följa det här barnet och gå fram och säga 

– Jag vill vara med och leka, -Vill du leka med bilen? Och visar till det här 

barnet som vill leka. (Emma) 

Det här citatet visar också på det andra sättet att leda genom att stötta som 

innebär att pedagogen hjälper barnet att komma igång och leka: 
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Det finns barn som inte har en egen förmåga att starta upp någonting 

själv /…/ då får man gå in som jag sa alldeles nyss antingen få in dem i en 

grupp eller –Vad vill du göra? /…/ Då får man hjälpa dem på traven, sen 

kan det börja släppa. (Ingela) 

 

De kanske tappar intresset, men då kan jag ju styra upp den fria leken 

eller en leksituation, men jag kliver ur, när jag har fått att de gör 

någonting. (Emma) 

 

Är det så att det är en grupp som har svårt att hitta den här leken, kanske 

de inte kan komma överens eller, ja det finns andra saker som gör att de 

inte kommer in i leken utan det blir bara bråk, då får man ju också en 

annan roll i det, för då måste du som pedagog gå in och, ja styra är kanske 

ett fult ord, men alltså du måste kanske hitta lite lösningar för dem. De 

kanske inte ska vara där de är, de kanske ska vara någon annanstans, de 

kanske ska ha en annan grej (Gabriella) 

 

När pedagogerna aktivt leder de traditionella lekarna är det för en större 

grupp barn. Medan den ledande rollen genom stöttning oftast är för det 

enskilda barnet. Vid vissa tillfällen styr pedagogerna upp leken genom att 

hjälpa barnen komma igång att leka eller hjälpa barnen hitta lösningar hur de 

ska kunna fortsätta sin lek. I den stöttande rollen kan pedagogen behöva vara 

med under hela lekstunden eller bara i början av leken som en hjälp att komma 

igång. 

  

Övervakare 
I den här rollen övervakar pedagogerna barnens lek genom att de går runt 

mellan rummen för att få en överblick och ha koll på vad som händer. Den här 

rollen framkom hos två av pedagogerna som uttryckte sig såhär: 

Min roll i den fria leken är mer att hålla koll på vad som händer och 

sker/…/ en sak som vi gjort för att ha bättre koll på den fria leken i och 

med att de är i ett annat rum, vi har sågat ut så att vi har ett fönster så vi 

kan smygtitta in och hålla lite koll (Ingela) 

I den fria leken tycker jag att man har den här mer övervakande eller vad 

man ska säga, alltså man har överblick och man har lite koll och man ser 

vad som händer, man ser tendenser /…/ och ser man då att det är något 

som inte… då kan man bara säga att –Ja men jag ska bara hålla på med 

det här jag här i hörnet eller var man är någonstans, ja men jag sitter här i 

soffan och grejar på med det här jag -Lek ni! För då finns man där ändå 

fast man finns egentligen inte (Gabriella)  

Pedagogerna är medvetna om saker som kan hända barnen emellan och därför 

övervakar de barnens lek. Övervakningen kan ske antingen genom att peda-

gogerna anordnat miljön så att de kan titta in i ett rum där barnen stängt in sig, 

eller att de befinner sig i samma rum som barnen men ”låtsas” vara upptagen 

med annat. 
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Faktorer som påverkar pedagogers deltagande i lek 

Utifrån pedagogernas uppfattningar kan vi se tre framträdande faktorer som 

kan påverka om pedagogerna kan delta eller inte i barnens lek: Pedagogers för-

hållningssätt till lek och att leka, när pedagogerna inte räcker till samt barnens 

vilja eller ovilja. 

 

Pedagogers förhållningssätt till lek och att leka 
Pedagogers förhållningssätt till lek kan få betydelse för hur de ser på att delta 

eller inte i barns lek: 

 
Det är mycket diskussioner det har det alltid varit, ska man leka med 

barnen eller ska man inte leka med barnen? Jag leker då med barnen, 

vissa tycker inte att man ska leka med barnen, ibland måste man leka, 

ibland ska man inte leka med dem. Men det är så skört så man måste 

kunna läsa av situationen. (Emma)  

 
Det kan finnas svårigheter för pedagoger att avgöra om de ska delta eller inte i 

barnens lek. Det kan upplevas vara en svår balansgång men det förs 

återkommande diskussioner om vad som är det rätta. Något som också kan 

påverka deltagande är pedagogernas upplevelser av att leka, vilket dessa citat 

visar: 

 
Jag tror att en del vuxna har det här att det är jätteroligt att leka och går 

kanske ner mer på barnens nivå och är med i leken /…/ jag är kanske lite 

så att jag kan vara med i leken men går kanske inte riktigt ner på barnens 

nivå till hundra procent, ja, jag är med alltså men kanske inte med samma 

inlevelse som kanske någon annan (Ingela) 

Jag tycker det är kul att leka! Det är jätteroligt! Man ska aldrig sluta vara 

barn. Slutar vi vara barn då är det tråkigt. Slutar vi vara barn och är 

förskollärare då är det förödande. (Emma) 

 

Det kan variera från person till person hur upplevelsen av att leka som vuxen 

är och det har betydelse för på vilken nivå pedagogerna går in i barnens lek. 

 

Pedagogerna gav uttryck för att det är viktigt som pedagog att kunna bjuda på 

sig själv: 

 
Jag försöker alltid släppa loss oavsett vad det är, för jag menar om man 

inte verkligen försöker göra då är det svårare och få med sig barnen, 

ibland är det ju så att vi måste göra saker som inte känns helt rätt eller helt 

bra, och det känner barnen, det är bara så (Ingela) 
 

Leken är jätteviktig, och för att den ska kunna bli viktig ska vi kunna 

bjuda på det och visa att man ska leka, så ni ska aldrig bli en fyrkantig 

förskollärare! (Emma) 
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Pedagogernas upplevelser av att leka blir avgörande för vad de förmedlar till 

barnen. Om pedagogerna utstrålar att det är roligt att leka så smittar det av sig 

på barnen. 
 

När pedagogerna inte räcker till 
Några av pedagogerna ger uttryck för att det är mycket som händer i 

barngruppen samtidigt och på olika ställen så de måste finnas till hands och 

kunna hjälpa. Situationen på avdelningen kan då bli avgörande för hur 

pedagogerna kan delta: 
 

Oj nu händer det något där borta, nu måste jag springa dit, det är hela ti-

den att man ska ha koll just för att de inte ska göra illa sig eller att det är 

någon som behöver hjälp /…/ någon vill ha ett pussel, en annan vill bygga 

pärlplatta och nu var det någon som körde fast när de spela vid datorn, 

det är mycket att man då ska vara till hands och hjälpa så man hinner inte 

observera dem som kanske sitter och leker med bilarna eller dem som kör 

tågbanan, så den tiden önskar jag fanns mer (Jonna) 

Vi är delaktiga utifrån behovet, kan vi sitta med just dem en stund då sit-

ter vi med dem, sen beror det på, det är hela avdelningen som bestämmer 

hur mycket vi kan sitta med dem just då beroende på vad vi har runtom-

kring /…/ de sitter inte och gör samma sak allihopa  (Ingela) 

Pedagogerna vill gärna delta på ett eller annat sätt i barnens lek men då det är 

mycket som händer runtomkring har pedagogerna inte alltid möjlighet att 

delta på det sätt de önskar.  

Barnens vilja eller ovilja 

Barnens vilja eller ovilja till pedagogernas deltagande i deras lek kan påverka 

om och hur pedagogerna deltar. Pedagogerna gav uttryck för att barnen ibland 

vill att de ska delta och ibland inte och att det är någonting som enligt dem 

måste respekteras. Oviljan från barnens sida kan uttryckas verbalt, med 

kroppsspråk eller att barnen visar genom en handling att de vill vara ifred: 
 

Ibland vill de ABSOLUT inte ha en med –Fröken nu får du gå! Då får man 

ju acceptera det /…/ jag vet att när jag gick förskollärarutbildningen så var 

det ju mycket att man skulle vara med och man skulle sitta med, men SÅ 

är inte verkligheten, inte här i alla fall.  (Petra) 

 

En del barn blir som en pinne och vet inte riktigt vad de ska göra, de blir 

mer passiva om man är med /…/ än om man stått utanför och tittat på, så 

det har betydelse om man är med eller inte och det beror också på vilka 

det är som leker om man ska vara med eller inte. Vissa gånger kan jag 

tycka att det är nödvändigt att man är med om det har hänt händelser där 

det inte gått juste till, att man då är med. (Jonna) 
 

Ja man ser ju ganska fort när de vill vara själv då stänger de igen dörren. 

(Lotta) 
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Pedagogerna är lyhörda för barnens önskemål om att vara ifred och försöker 

respektera detta. Petra ger dock uttryck för att hon under sin utbildning fick 

lära sig att pedagogerna ska delta i barnens lek men vi tolkar det som att det 

kan bli svårt när barnen inte vill att de ska vara med. Jonna ger ett exempel på 

när ett barn med sitt kroppsspråk visar ovilja mot att hon ska delta. Hon ger 

uttryck för att beroende på vad som händer i leken vill hon ibland vara med. 

Pedagoger i liknande situationer kan hamna i ett dilemma om de ska delta för 

att ha koll, men samtidigt respektera barnens önskemål.  
 

Barnens vilja till att pedagogerna ska delta i deras lek uttrycks oftast verbalt 

enligt pedagogerna: 
 

Ibland kan barnen komma –Du, nu får du vara med! (Lotta) 

 

När barnen vill att pedagogerna ska vara med i deras lek så kommer de till 

pedagogerna och ger uttryck för det.  
 

En av pedagogerna menade att barnen gärna är med och leker om pedagoger-

na startar en lek men om barnen själva har börjat leka vill de inte att pedago-

gerna deltar: 
 

De älskar också när man är med och leker, men då upplever jag att, då är 

det mer att man själv liksom startar det, för har de själv startat någonting 

då vill de inte ha med en, utan det är skillnaden, så upplever jag det. 

(Petra) 
 

Barnen vill oftast inte att pedagogerna är med i deras lek men är gärna med 

när pedagogerna startar en lek.    
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 Diskussion 
Metoddiskussion 

Vi valde att göra intervjuer då vi ansåg att den metoden passade vår studies 

syfte bäst. Ett annat sätt hade kunnat vara deltagande observationer under den 

fria leken och att vi sedan intervjuat pedagogerna om det vi sett. Fördelen med 

observationer som Bryman (2011) menar är att det bidrar till en helhetssyn 

över den studerandes sociala verklighet. Några nackdelar med observationer 

som Stukát (2011) tar upp är att de oftast är tidskrävande och att det är yttre 

beteenden som studeras. Det blir då svårt att ta del av känslor och tankar hos 

individer menar han. Så här i efterhand väcktes en tanke om att vi kunde ha 

gjort observationer istället för intervjuer till pilotstudien. Konkreta händelser 

som kunnat bli synliga under en observation hade kunnat ligga till underlag 

för våra intervjufrågor. När vi analyserade vårt material trodde vi att vi skulle 

upptäcka att någon av rollerna skulle bli mer framträdande. Det visade sig inte 

bli så, och vi tror att det skulle varit lättare att upptäcka detta om vi observerat 

pedagogerna. Då hade vi kunnat se när en pedagog var inne i en roll och sedan 

när den rollen övergått till en annan. Genom det pedagogerna gav uttryck för 

var det ibland svårt att särskilja rollerna då vi upplevde att rollerna gick in lite 

i varandra. Fördelen med intervjun som vi ser det var att pedagogernas upp-

fattningar kom spontant utan påverkan från oss. Hade vi valt att ställa frågor 

utifrån observationerna så finns en risk att frågorna hade blivit styrda utifrån 

det vi sett. 
 

Vid bokning av tid för intervju frågade vi om en tid när pedagogerna kunde gå 

ifrån barngruppen. Trots detta genomfördes de två första intervjuerna på av-

delningarna mitt i barngruppen eftersom pedagogerna inte hade möjlighet att 

gå ifrån då vi kom. Först blev vi förvånade eftersom vi bokat tider då de hade 

planeringstid men vi valde dock att genomföra intervjuerna eftersom vi åkt ett 

antal mil och redan var på plats. Nackdelarna var att pedagogerna vid några 

tillfällen avbröt intervjun för att hjälpa barnen och på inspelningarna hörs bar-

nens röster tydligt. Trots att förskollärarna avbröt för att hjälpa barnen så upp-

levde vi att de kunde ta vid där de slutade samtalet. Barnens röster på inspel-

ningarna var dock något som enbart blev till ett störande moment vid tran-

skriberingen.  Vi upplevde trots detta att intervjuerna blev givande och vi kan 

inte se att resultatet påverkats.  Vid kontakt med de övriga respondenterna var 

vi extra tydliga med att vi ville genomföra intervjuerna i en ostörd miljö utan-

för barngruppen. Bryman (2011) menar att en intervju i så stor utsträckning 

som möjligt bör få vara fri från närvaro och inblandning av andra personer för 

att undvika störande moment. Vi valde båda två att delta vid samtliga inter-

vjuer och vi uppfattade inte att respondenterna upplevde sig hamna i under-

läge. 
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Resultatdiskussion 

Deltagande genom olika roller 

Utifrån pedagogernas uppfattningar om deras deltagande kan vi se att peda-

gogerna är delaktiga i barnens lek fast de deltar på olika sätt. Beroende på vil-

ken roll pedagogerna intar så är de mer eller mindre nära barnens lek. Exem-

pel på detta kan vara att pedagogen är närvarande men håller sig i bakgrun-

den bredvid barnens lek som i den betraktande rollen. Eller när pedagogen är 

nära barnens lek som medlekare och då följer med i barnens lek i en biroll.  Nå-

got som vi kan se är gemensamt för samtliga roller är att de inte är bestående, 

utan pedagogerna skiftar hela tiden mellan de olika rollerna utifrån behov. 

Detta skulle kunna illustreras så här: En pedagog är inne i den betraktande 

rollen och tittar på några barn som sitter och leker med bilar. Några andra barn 

kommer fram till pedagogen och säger att de skulle behöva ett segel till deras 

båt. Pedagogen övergår nu till rollen som rekvisitör då hon går och hämtar ett 

stycke tyg som hon ger till barnen. I nästa sekund kastar ett barn en bil i huvu-

det på ett annat barn som sitter bredvid. Pedagogen går då dit och säger till 

barnet att så får du inte göra. Pedagogen är på så sätt inne i den förmanande 

rollen. Nu hör pedagogen att barnen blir högljudda i lekrummet en bit bort 

och går för att se efter vad som händer. På väg till lekrummet kastar hon en 

snabb blick in till målarrummet. Pedagogen är nu inne i den övervakande rol-

len. Dessa rollbyten sker ofta under en dag på förskolan och sker som vi ser 

det omedvetet från pedagogernas sida. Den rollen som Tullgren (2004) be-

nämner övervakare kan vi se stora likheter med den betraktande rollen som John-

son, Christie och Wardle (2005) beskriver. Det som skiljer rollerna åt utifrån 

vårt resultat är att i den övervakande rollen går pedagogen runt och ”överva-

kar” barnens lekar och allt som händer i rummen. Medan pedagogen i den 

betraktande rollen inte rör sig mellan rummen på samma sätt utan finns när-

mare några barns lek. En konsekvens av detta skulle kunna vara att pedagogen 

i den betraktande rollen har större möjlighet att delta i barnens lek än pedago-

gen som är i den övervakande rollen.  

Faktorer som påverkar pedagogers deltagande 
Barnens vilja eller ovilja till att pedagogerna deltar i deras lek var en av fak-

torerna som påverkar pedagogernas deltagande. Vill inte barnen att pedago-

gerna ska delta i deras lek så respekterar pedagogerna detta i den mån det går. 

Men vissa situationer gör att pedagogerna bör delta och de hamnar då i ett 

dilemma om de ska delta eller inte. Emilsson (2003) menar att för att få en för-

ståelse för barns perspektiv bör pedagoger kunna tolka situationer utifrån hur 

barn kan föreställa sig dessa. Hon menar vidare att pedagoger bör ha kunskap 

om och vara lyhörd för det barn uttrycker. Det blev tydligt i vårt resultat att 

pedagogerna försöker respektera detta samtidigt som de ser saker utifrån sitt 

vuxenperspektiv vilket Arnèr och Tellgren (2006) menar är svårt att bortse 

ifrån. En annan faktor som visade sig påverka pedagogers deltagande är att 

när det händer olika saker samtidigt i barngruppen så behöver pedagogerna 
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finnas till hands för många barn samtidigt och de kan då inte delta som de 

önskar i barnens lek. Denna problematik menar Greve (2013) uppkommer när 

barngrupperna blir för stora och pedagogerna måste övervaka barnen istället 

för att delta i deras lek. Vi kan se en koppling mellan den övervakande och den 

förmanande rollen då pedagogerna går runt och övervakar barnens lek och 

kommer med förmaningar till barnen när de ser att det händer något. Förma-

ningarna kan då bli felriktade som vi tolkar det om pedagogen inte har hela 

händelseförloppet klart för sig. Greve problematiserar detta då hon menar att 

det blir svårt för pedagoger att förstå meningen med det barnen gör och det 

blir även en utmaning i att veta när och på vilket sätt de bör ingripa i barnens 

lek när de endast övervakar. En tanke väcks att pedagoger kanske skulle delta 

mer i barnens lek om personaltätheten varit större då det medför att fler peda-

goger lättare kan dela upp sig. Ett annat sätt att ordna för deltagande skulle 

kunna vara att organisera verksamheten på annat sätt. Vi är väl medvetna om 

att det finns rutiner som pedagoger kan ha svårt att styra över och som Knuts-

dotter Olofsson (2007) också nämner. Pedagoger kanske kan göra ändringar i 

vilken pedagog som gör vad, som pedagogerna i Knutsdotter Olofsson beskri-

ver. De turades om att vara med barnen och ta hand om praktiska göromål 

vilket bidrog till att de kunde vara med i barnens lek på ett helt annat sätt utan 

att bli störda.  

Den tredje faktorn som kan påverka pedagogers deltagande är deras förhåll-

ningssätt till att leka. Utifrån vårt resultat kan vi se att pedagogers upplevelser 

av att leka får betydelse för på vilken nivå pedagogerna går in i barnens lek. 

Lillemyr (2013) menar att det är av avgörande betydelse att pedagoger har en 

lekfull inställning, att de är öppna och kreativa i sitt sätt att leka. Detta är något 

som pedagogerna också gav uttryck för då de menar att det är viktigt att 

kunna bjuda på sig själv. Det kan som vi ser det finnas svårigheter i att bjuda 

på sig själv i leken om en pedagogs upplevelser av att leka är negativa, det 

skulle kunna leda till att pedagogen för över den känslan till barnen. Om pe-

dagogens upplevelser däremot är positiva så kan det smitta av sig till barnen 

och detta kan på så sätt påverka hur pedagoger väljer att delta. Det är inte bara 

pedagogernas förhållningssätt till att leka som påverkar deras deltagande utan 

även pedagogernas förhållningssätt till lek. Det visade sig finnas en osäkerhet 

bland pedagogerna om de ska delta eller inte i barnens lek, och det framkom 

att diskussioner förs kring detta om vad som är det rätta. Osäkerheten kring 

deltagandet skulle kunna handla om det Lindqvist (2002) och Lillemyr (2013) 

skriver om att den fria leken tidigare ansågs vara ”fri”. Detta har enligt dem 

medfört en osäkerhet hos pedagoger genom åren i hur de ska förhålla sig till 

barnens lek. Lillemyr menar att pedagogers människosyn påverkar hur de ser 

på barn och deras lek men också på hur de värdesätter leken. Detta går att för-

stå på flera sätt, det skulle kunna vara så att en pedagog ser ett stort värde i 

leken och på så sätt anser att leken ska vara fri från vuxnas inblandning och 

väljer därför att stå utanför barnens lek för att inte störa. Det skulle även kunna 

vara så att en pedagog ser samma värde i leken men anser att pedagoger bör 

delta för att finnas som stöd eftersom det försiggår så mycket i lek.  
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Pedagogers makt och styrning  
Gannerud och Rönnerman (2007) menar att det döljer sig en tydlig normativi-

tet och många begränsningar i det pedagogerna kallar den fria leken. Det var 

något som även framkom i vår studie. Genom pedagogernas beskrivningar om 

hur de deltar i barnens lek blev det tydligt att det förekommer en hel del styr-

ning från pedagogernas sida. Styrningen kan handla om att pedagogerna går 

in i barnens lek och styr i olika hög grad. Det kan handla om hur barnen leker 

och vad. Pedagogernas styrning kan även riktas mot ett visst fokus exempelvis 

lärande. När pedagogerna styr innehållet i barnens lek kan det handla om att 

barnen inte varit snälla mot varandra. I rollen som lekledare kan pedagogen 

genom sitt engagemang och deltagande i leken styra barnen till att välja den 

goda leken. Den goda leken är något som Tullgren (2004) menar till exempel är 

att laga och äta mat vilket vi också kunde se att pedagogerna styrde mot. När 

pedagogerna i studien ansåg att barnens lekar blev för våldsamma och stojiga 

ingrep de i leken genom att försöka styra barnen till att leka något annat. Tull-

gren menar att när barn leker lekar som innehåller våld konflikter och otäcka 

händelser vill pedagoger avstyra dessa lekar då de inte stämmer överens med 

förskolans krav på ordning och hänsynstagande. Pedagogerna normaliserar på 

så sätt leken enligt Tullgren för att bevara ordning och skapa en för barnen 

trivsam lek. Om barnen inte visste vad de skulle leka kunde pedagogerna i vår 

studie genom lekledarrollen styra upp en lek genom att själv börja leka vilket 

Tullgren benämner som lekfullhet hos pedagoger.  

När styrningen hos pedagogerna riktas mot ett visst fokus kan vi i vårt resultat 

se att det ofta handlar om att styra mot ett lärande. Det kan då handla om att 

lära barnen om social kompetens. Gannerud och Rönnerman (2007) menar att 

pedagoger kan använda sig av en ”osynlig styrning” i barnens lek. Genom att 

pedagoger intar ett lustfyllt förhållningssätt i barnens lek där de ger barnen 

utrymme och följer upp barnens förslag kan de på ett smidigt sätt lära barnen 

hur de ska vara mot varandra. Detta sätt att förhålla sig till barnens lek kan vi 

se har kopplingar till medlekarrollen. Författarna menar att den osynliga styr-

ningen plötsligt kan bli synlig när pedagogen går ur leken och frångår sin roll 

som lekkamrat till att bli en vuxen i maktposition. När pedagogen gör detta 

menar författarna att styrningen går över till att bli förmanande och fördö-

mande och vi kan då se kopplingar till att pedagogen intar den förmanande rol-

len. Författarna menar inte att pedagoger ska avstå från styrning då det är ett 

befogat sätt för pedagoger att verkställa sitt pedagogiska uppdrag utifrån lä-

roplanens intentioner. Vi kan dock se att när medvetenheten finns hos peda-

gogerna om den makt de besitter i sin roll som pedagog så har de också möj-

lighet att reflektera och diskutera kring detta. Vi tolkar det som att de pedago-

ger som visade på en medvetenhet om den makt de har var också de som gav 

uttryck för att de reflekterar kring detta. Det skulle kunna vara därför som pe-

dagogernas uppfattningar om makt blev mer eller mindre framträdande under 

intervjuerna. 
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Lek och lärande 

För pedagogerna innebär den fria leken att barnen själva får bestämma vad de 

vill leka eller göra, men pedagogerna har bestämt att det ska ske under en viss 

tid som de avsatt till fri lek. Den fria leken kan även uppstå vid spontana till-

fällen av barnen. Den fria leken är en av pedagogerna planerad aktivitet på så 

sätt att de avsätter tid till den, innehållsmässigt är det dock barnen som väljer. 

I andra planerade aktiviteter är det pedagogerna som planerat upp innehållet 

det kan vara vid exempelvis temaarbete eller åldersgrupper. Lillemyr (2013) 

och fler med honom menar att det inte finns något entydigt sätt att definiera 

lek på. Det vi kunde se var att samtliga pedagoger gav uttryck för att barnen 

själva fick välja, det som skiljde sig åt var uppfattningarna om den fria lekens 

plats i verksamheten. Som Lillemyr beskriver det så har alla som arbetar i pe-

dagogisk verksamhet en pedagogisk grundsyn oavsett om de är medvetna om 

det eller inte. Detta kan förstås som att pedagoger har olika sätt att se på leken 

och det i sin tur medför att leken prioriteras olika. Det visade sig att vissa pe-

dagoger ibland valde bort en planerad aktivitet till förmån för barnens fria lek 

när de såg att barnen var mitt inne i en lek, de ville då inte gå in och störa le-

ken. Några andra pedagoger gav uttryck för att de höll fast vid att de plane-

rade aktiviteterna genomfördes vid fasta tider och de avbröt då barnens fria 

lek. Det skulle kunna vara så att pedagoger har svårt att frångå planerade akti-

viteter till förmån för barnens fria lek då de i sitt uppdrag har lärandemål att 

sträva mot. Detta är något som Greve (2013) framhåller som en oro då hon me-

nar att barnens rätt att leka hamnar i skymundan för regeringens fokus på 

skolförberedande aktiviteter och lärande. Vi ser det som att det skulle kunna 

finnas en motsättning mellan lek och lärande men att det inte behöver vara så. 

Lekens egenvärde och leken som verktyg för lärande är något som borde 

kunna genomsyra förskolans verksamhet förutsatt att pedagoger är medvetna 

om hur de vill använda sig av dessa vilket Lillemyr (2013) också problematise-

rar. 

Slutsatser 
När det kommer till pedagogers deltagande har vi med vår studie visat på hur 

pedagoger intar olika roller och genom dessa deltar i barns lek på olika sätt. 

Synliggörandet av dessa roller tänker vi kan bidra till att verksamma pedago-

ger lättare kan avgöra hur de kan närma sig barnens lek och hur de kan vara 

stöttande. Samtidigt finns det yttre faktorer som pedagogerna inte kan påverka 

men som kan vara avgörande för vilka förutsättningar pedagogerna ges att 

kunna inta vissa roller. Beroende på vilken roll pedagogerna intar i barnens lek 

och hur de förhåller sig till barnens lekar så blir den makt och styrning som 

pedagogerna kan utöva mer eller mindre framträdande. Medvetenheten hos 

pedagogerna om vilken roll som kan passa bäst att ta till utefter situation kan 

underlätta valet om att delta och på vilket sätt.  
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Förslag till vidare forskning 

Ett annat sätt att undersöka pedagogers deltagande i lek skulle kunna ske ge-

nom barns perspektiv. Hur uppfattar barn pedagogers närvaro i deras lek? En 

annan tanke skulle kunna vara att observera hur pedagoger deltar för att sedan 

genomföra intervjuer.   

Tack!  

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Ulrika Bergstrand som har 

stöttat och väglett oss genom vårt arbete.  



33 

 

 Referenser   
Arnér, E., & Tellgren, B. (2006). Barns syn på vuxna – att komma nära barns per-

spektiv. Lund: Studentlitteratur.  

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Carlsson Asplund, M., & Pramling Samuelsson, I. (2014). Det lekande lärande 

barnet: i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber AB.  

Charmaz, K. (2002). Qualitative interviewing and grounded theory analysis. I 

Jaber F. Gubrium & James A. Holstein (Red.), Handbook of interview 

research: context & method. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Emilsson, A. (2003). Sätta barnet i centrum- en fråga om perspektiv. I Johans-

son, E., & Pramling Samuelsson, I. (Red.), Förskolan barns första skola (s.31-

54). Lund: Studentlitteratur. 

Emilson, A., & Folkesson, A-M. (2006, maj). Children´s participation and 

teacher control.  Early Child Development and Care. Vol. 176, Nos 3&4, May 

2006, pp. 219-238. Nerladdad: 8/2-2015 

http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/03004430

500039846 

Gannerud, E., & Rönnerman, K. (2007). Att fånga lärares arbete- bilder av vardags-

arbete I förskola och skola. Stockholm: Liber AB. 

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (2006[1967]). The discovery of grounded theory: strate-

gies for qualitative research. New Brunswick, N.J.: Aldine Transaction (a 

division of Transaction Publishers). 

Greve, A. (2013). Play for learning and learning for play: Children´ s play in a 

toddler group. Nordisk barnhageforskning. (2013). Vol. 6, NR. 27, SID. 1-7  

Nerladdad: 8/2-2015 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/440/658 

Hartman, J. (2001). Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund. Lund:    

Studentlitteratur. 

Johnson,E., Christie, J.&Wardle,F. (2005). Play,development and early 

education.Pearson AB 

http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/03004430500039846
http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/03004430500039846
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/440/658


34 

 

Kihlström, S. (1995). Att vara förskollärare –om yrkets pedagogiska innebörder. Gö-

teborg: Vasastadens bokbinderi AB. 

Knutsdotter Olofsson, B. (2007). De små mästarna – Om den fria lekens pedagogik. 

Stockholm: HLS Förlag.  

Kvale, S. (2007). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S. (2005). Om  kvalitet i kvalitativa studier . i Nordisk pedagogik. Vol. 

25, nr. 1, sida 16-35. 

Lillemyr, O F. (2013). Lek på allvar- en spännande utmaning. Stockholm: Liber AB. 

Lindqvist, G. (2002). Lek i skolan. Lund: Studentlitteratur AB. 

Pramling Samuelsson, I., & Johansson, E. (2006 januari). Play and learning- 

inseparable dimensions in preschool practice.  Early Child Development 

and Care. Vol. 176, No. 1, January 2006, pp. 47-65.  Nerladdad: 8/2-2015 

http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/03004430

42000302654 

Sandberg, A., & Pramling Samuelsson, I. (2005, april). An interview study of 

gender differences in preschool teachers attitudes toward children´s 

play. Early Childhood Education Journal, Vol. 32, No. 5 April 2005.  Ner-

laddad 8/2-2015 

http://download.springer.com.proxybib.miun.se/static/pdf/625/art%253A

10.1007%252Fs10643-005-4400-

x.pdf?auth66=1423417587_f581678c3c3bf0094a236914635d27d8&ext=.pdf 

Strauss, A.L. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory 

procedures and techniques. Newbury Park, Calif.: Sage. 

Stukàt, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Stu-

dentlitteratur.  

Tallberg Broman, I. (1995). Perspektiv på förskolans historia. Lund: Studentlittera-

tur AB. 

Thornberg, R ., & Forslund Frykedal,K. (2009). Grundad teori. I Fejes, A., 

Thornberg, R. (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s.38-61). Stockholm: Li-

ber AB. 

Tullgren, C. (2004) Den välreglerade friheten. Att konstruera det lekande barnet. 

Malmö: Malmö Högskola 

Utbildningsdepartementet. (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö98. Reviderad 

2010. Stockholm: Skolverket.  

http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/0300443042000302654
http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/0300443042000302654
http://download.springer.com.proxybib.miun.se/static/pdf/625/art%253A10.1007%252Fs10643-005-4400-x.pdf?auth66=1423417587_f581678c3c3bf0094a236914635d27d8&ext=.pdf
http://download.springer.com.proxybib.miun.se/static/pdf/625/art%253A10.1007%252Fs10643-005-4400-x.pdf?auth66=1423417587_f581678c3c3bf0094a236914635d27d8&ext=.pdf
http://download.springer.com.proxybib.miun.se/static/pdf/625/art%253A10.1007%252Fs10643-005-4400-x.pdf?auth66=1423417587_f581678c3c3bf0094a236914635d27d8&ext=.pdf


35 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vickerius, M., & Sandberg, A. (2006 februari). The significance of play and the 

environment around play.  Early Child Development and Care. Vol. 176, 

No.2, February 2006, pp. 207-217. Nerladdad: 8/2-2015 

http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/03004430

42000319430 

Øksnes, M. (2011). Lekens flertydighet- Om barns lek i en institutionaliserad barn-

dom. Stockholm: Liber AB.

http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/0300443042000319430
http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/0300443042000319430


 

 

BILAGA 1: Analysmodell 
Vad innebär fri lek 

för  

pedagoger? 
 

Vilket deltagande 

framträder i pedago-

gers uppfattningar om 

fri lek? 

Vilka faktorer kan 

enligt pedagogerna 

påverka deltagande i 

barnens lek? 

Barnen får själva välja 
 

Den fria lekens plats i 

verksamheten 

 

Fri lek och lärande 

 

Fri lek och styrning 

 
 

 

Betraktare 

 

Förmanare  

 

Medlekare  

 

Rekvisitör  

 

Lekledare  

 

Övervakare 

 
 

När pedagogerna inte 

räcker till 

 

Barnens vilja eller ovilja 

 

Pedagogers förhållnings-

sätt till lek och att leka 

 

För att underlätta kategoriseringen av vårt insamlade datamaterial gjorde vi 

denna analysmodell. I den översta raden skrev vi fram våra syftesfrågor. Un-

der dessa syftesfrågor skrev vi fram tänkbara kategorier. I slutändan blev 

dessa kategorier ovan de som var mest framträdande under analysen och som 

besvarade syftesfrågorna. Kategorierna under den första och tredje syftesfrå-

gan kom vi fram till med hjälp av öppen kodning. Kategorierna under den 

andra syftesfrågan fanns redan befintliga i bakgrunden. 

 



 

 

BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

Berätta om en dag på förskolan? 

Har ni tillfällen när ni gör särskilda aktiviteter (lek) under veckan? 

När barnen leker på förskolan, vad är din roll?  

Vad är syftet med leken? 

Kan du ge exempel på leksituationer? 

Hur ser du på din roll i pedagogstyrda aktiviteter? 

 

Vi utgick ifrån dessa grundfrågor, följdfrågorna varierade utifrån 

respondenternas svar. 

 


