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Förord 

Vi vill tacka alla pedagoger som tagit sig tid till att delta i vår studie. Utan er hade den inte 

gått att genomföra. Tack också till vår handledare Anders Berg för ditt stöd, med råd och 

feedback, under hela processen. 



 

Sammanfattning 

Forskning visar att pedagoger historiskt sett underskattat hur mycket de kan bidra till barns 

utveckling genom att delta i deras lek. Syftet med den här studien var att se vilka roller en 

pedagog kan ta utomhus. Vi frågade oss vilka roller pedagoger tar, och tycker att de ska ta, 

vid den fria utomhusleken. Vi använde oss av observationer och intervjuer för att få fram 

svar. Resultatet visade att pedagogerna gick in i leken för att stötta barn som behövde det 

samtidigt som de, av rädsla för att förstöra leken, var tveksamma till att delta när den 

fungerade bra. Huruvida pedagogerna gick in för att stötta utveckling i stort skilde sig mellan 

olika pedagoger. Studiens slutsatser är att pedagoger kan gå in i barnens lek med goda 

resultat, bara de gör det på barnens villkor så att leken inte förstörs. 

Sökord: förskola, fri lek 
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1. Inledning 

Under våra möten med olika förskoleverksamheter har vi sett många mönster och tankegångar 

som upprepar sig. Att barnen ska leka och att den fria leken, så länge den inte missbrukas, är 

något som gynnar deras utveckling håller nog de allra flesta pedagoger med om. Den fria 

leken ses ofta som väldigt central och är något som barnen ges utrymme till att utöva varje 

dag. Vikten av lek stärks också av förskolans egen läroplan (Skolverket, 2010). Pedagogens 

betydelse som stöd till utveckling är inte heller något omstritt område. Det är pedagogernas 

uppgift att se till att alla barn får chans att utveckla sig inom olika områden. Men vad är 

pedagogens roll i barnens fria lek? Pedagoger kan ha olika uppfattningar om detta. En del är 

med ofta och mycket i barnens lekar, medan andra anser att barnen bör leka själva. I 

Australien undersökte Davies (1997) området för 18 år sedan. Genom att observera barns 

lekar och intervjua pedagoger såg hon att verksamma lärare vid den tiden inte tyckte att de 

skulle vara med i barnens lekar. Barnens utveckling var inte beroende av lärarnas involvering 

i leken och ett ingripande var onödigt, så länge aktiviteten i sig inte bedömdes som farlig eller 

opassande. Davies ansåg att lärarnas föreställningar inte stämde överens med forskningen på 

området, då de inte förstått hur mycket barns utveckling kan främjas med stöd från lärare. 

Vi valde att intervjua fem pedagoger på olika förskolor för att kartlägga vad de tyckte att 

pedagoger kan ta för roller vid den fria leken. Förutom intervjun har vi också observerat flera 

pedagoger på respektive förskola för att få fördjupad insikt i hur pedagogerna arbetar i ämnet. 

Vi har också gått igenom litteratur och studier som berör området och därmed bildat oss en 

uppfattning om vad nyare forskning sagt i frågan. Vi begränsade studien till den fria leken 

utomhus, då det är här vi upplevt den största skillnaden mellan olika verksamheter. Vi gjorde 

studien i norrländska förskolor. För att få ett så brett underlag som möjligt valde vi att studera 

både fristående och kommunala förskolor. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka roller en pedagog kan ta under barnens fria 

lek utomhus. Dessutom ville vi jämföra hur pedagoger i Sverige ser på området idag jämfört 

med de australienska lärarna som var med i Davies undersökning år 1997. 

1.2 Frågeställningar 

 Vad tycker pedagoger att de bör ta för roller i barnens fria lek utomhus? 

 Vad tar pedagoger för roller i barnens fria lek utomhus? 
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2. Bakgrund 

Det finns i dagsläget betydligt mindre forskning om den fria leken än om leken i stort. För att 

samla in tillräckligt med information valde vi att också ta med texter om lek och använda oss 

av de delar som också kan appliceras till den fria leken. 

2.1 Vad säger styrdokumentet om leken? 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det under uppdrag att barnen ska kunna växla 

mellan olika aktiviteter under dagen och att verksamheten ska utgå ifrån barnens egna idéer, 

fantasier och uppfinningsrikedom när det gäller lek både inomhus och utomhus. När barnen är 

ute ska de ges möjlighet till lek och andra aktiviteter på gården och även i naturmiljön. 

Förskolan ska dessutom skapa en miljö där barnen känner sig trygga, men som samtidigt 

utmanar och inspirerar till lek och aktivitet. Miljön ska också inspirera barnen till att 

undersöka sin omgivning. Barnen i förskolan ska känna att de möter vuxna som ser deras 

möjligheter och dessutom intresserar sig för samspelet med både det enskilda barnet och hela 

barngruppen. 

2.2 Tidigare forskning om lek 

Pedagogers förhållningssätt och deras syn på leken har varierat under olika tidsperioder 

(Tidningen förskolan, 2006; Öhman, 2011). Under 1960-talet till exempel sågs det som 

mindre lämpligt att pedagogen medverkade i barnens lek då leken sågs som barnens egen. 

Medverkan från pedagogen riskerade att göra leken för styrd, eller i värsta fall förstöra den. 

Vid barnstugeutredningen år 1978 rådde också en syn på lek som sa att den var barnens egen, 

det vill säga att den skulle vara helt fri från vuxna. Genom att leka lärde sig barnet att utveckla 

sina förmågor och samspela med andra (Socialstyrelsen, 1978, refererad i Öhman, 2011). 

1987 beskrevs leken som barnets sätt att leka de intryck, erfarenheter och upplevelser de fått 

med sig från miljön (Socialstyrelsen, 1987). 2010 reviderades förskolans läroplan. I 

revideringen nämns leken nästan inte alls, utan istället är det lärande och reflektion som får 

störst betydelse. Detta medför att leken fått en underordnad roll, vilket innebär att barnen 

leker när pedagogerna inte har någon aktivitet planerad (Skolverket, 2010; Öhman, 2011). 

För knappt två decennier sedan hade också en del forskare uppfattningen att en pedagog som 

går in i leken förstör den, och att pedagoger därför inte skulle gå in i en fungerande lek (Pape, 

2001; Pellegrini & Galda, 1993). Synen har förändrats till att pedagogens deltagande i 

barnens lek ses mer positivt. Bland annat därför att pedagogen kan stimulera och berika 

barnen i deras sätt att handla och tänka (Tidningen förskolan, 2006). 

Davies (1997) kom i sin studie fram till att lärare ansåg att barnen ska ha friheten att välja 

aktiviteter själva, utan onödigt ingripande från sina lärare. Lärarna ansåg att deras roll var att 

förbereda miljön där leken skulle ske och därefter hålla uppsikt och observera. Blanda sig i 

barnens lek var något vuxna gjorde först när barnens beteende ansågs opassande eller farligt. 

Utöver detta så skulle de också stödja barn med särskilda behov inom vissa aktiviteter. Davies 
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menar att lärarna tyckte att barnens aktiviteter utomhus skulle vara relativt fria från vuxnas 

inblandning då de ansåg att utvecklingen hos barnen sker utan några större krav på ingripande 

från pedagogerna. Av rapporten framgick att Davies anser att lärarna har en begränsad 

förståelse av sin roll utomhus, då de inte ser vilken viktig roll en lärare kan ha för barns 

utveckling. Samtidigt så skriver hon i sina avslutande ord att det är viktigt att pedagoger lär 

sig vilken betydelse frihet i utomhusmiljön kan ha för unga barns inlärning. Utomhusmiljön 

ger barnen möjligheter till utforskning, deltagande, val och självstartade aktiviteter, vilka alla 

har visats vara nödvändiga för barns positiva attityd till inlärning. En pedagog måste se till att 

barnen får styra sina lekar själva, så att dessa möjligheter inte går förlorade. 

2.3 Den fria leken 

När vi talar om lek syftar vi ofta på den fria leken. Den är inget som styrs av vuxna utan 

barnen ska få leka fritt. Pedagogerna måste dock se vad barnen gör. Om det är så att ett barn 

alltid leker ensamt, eller gör samma sak hela tiden, måste den vuxne fundera över vilket 

socialt lärande det ger barnet (Pape, 2001). Fri lek är att barnen får komma med egna idéer om 

vad de vill leka. Den innebär dock inte att leken är helt fri från vuxna då barn behöver stöd 

och trygghet från de vuxna medan de leker. Det viktiga är att det är barnet som styr leken 

medan pedagogens roll handlar om att stödja barnen så de kan leka vad de tänkt sig (Jensen & 

Harvard, 2009). I den här studien definierar vi fri lek som en form av lek där barnen själva får 

bestämma innehåll och utförande. Det är viktigt att barnen styr leken, oavsett hur många 

pedagoger som är med. 

2.4 Pedagogens roll i relation till den fria leken 

Fri lek är något som förekommer i förskolor varje dag, men det är bara en liten andel 

pedagoger som är med i barnens lek eller ens intresserar sig för den (Harvard & Jensen, 2009; 

Olofsson, 2003). För det mesta passar pedagogerna på att göra andra saker under tiden. Det är 

först när det uppstår konflikter eller bråk som pedagogen går in i leken och medlar. 

Medlingen leder då oftast till att leken upphör (Jensen & Harvard, 2009). Vad barn leker är 

något de själva ska bestämma, men det är pedagogens uppgift att se till att barnen får chansen 

att leka. Det handlar mycket om att stimulera och stötta (Jensen & Harvard, 2009; Öhman, 

2011). Viktigast är inte hur många lekar pedagogen är med i eller hur ofta pedagogen 

intresserar sig för barnens lek. Det är hur pedagogen gör som räknas. Att pedagogen 

accepterar, kommunicerar och har ett bra samspel med barnen i leken har en avgörande 

betydelse (Öhman, 2011). Det är också viktigt att barnen ges rika möjligheter avseende 

material som de kan leka med eller omvandla till något helt annat som passar till just deras lek 

(Olofsson, 2003). 

Barn behöver inte bara kompisar för att leka, utan även vuxna. Pedagoger bör vara 

engagerade i barnens lek och finnas där som sällskap (Olofsson, 2003; Pramling Samuelsson 

& Asplund, 2014). En av de viktigaste lekarna och också en av de svåraste att lära sig är 

låtsasleken (Pramling Samuelsson & Asplund, 2014). Låtsasleken innebär att barnen använder 

material till något annat än vad det egentligen är till för. Till exempel kan det vara en penna 
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som får föreställa en telefon (Jensen & Harvard, 2009). Det är tillsammans med en vuxen 

barnen lär sig låtsasleken (Pramling Samuelsson & Asplund, 2014). Om pedagogen är passiv 

så påverkas lekutvecklingen negativt, bland annat på grund av att barnet inte får det stöd det 

behöver för att kunna utveckla leken. Detta kan i sin tur leda till att barnets lekar blir mer 

simpla och stereotypa, eller att det leker mer fysiska och bråkiga lekar. Pedagogen blir då den 

som bara tillrättavisar och ingriper vid konflikter (Johnson, Christie & Wardle, 2005, 

refererad i Öhman, 2011). En positiv inblandning av läraren hjälper däremot barnens lek att 

fördjupas och bli mer hållbar. Det leder även till att samspelet mellan barnen blir bättre, att 

lekarna blir mer socialt avancerade och får en högre grad av kognitiv aktivitet. Allt detta 

samtidigt som samtalen mellan barn och pedagoger blir längre. När pedagoger förvisar 

barnens lek till deras egen värld finns det risk för att viktiga delar av barnens lärande 

försvinner. Utmaningen för den vuxne blir då att gå in i barnens lek och behandla den varsamt 

och med respekt (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 

Alla barn har inte lärt sig leka, och det blir då pedagogens uppgift att lära dem detta. Det 

handlar om att lära dem lekkoder, leksignaler och lekregler. Det finns tre sociala regler som 

en individ måste behärska för att leken ska fungera. Den första är samförstånd och handlar om 

att alla deltagande parter är överens om vad som ska lekas och att alla förstår att aktiviteten är 

en lek, och inte på riktigt. Andra regeln är turtagande som innebär att alla får vara med och 

bestämma. Ibland är det ens egen tur att bestämma, och ibland kompisens. Sista regeln, 

ömsesidighet, handlar om att alla medverkande har rätt att påverka hur leken ska utspela sig 

och i vilken riktning (Jensen & Harvard, 2009). 

Pedagoger deltar i barnens lek mindre än en timme per dag (Mårdsjö Olsson, 2010). När de 

väl deltar i barnens lek är det oftast i en lek som kallas matleken. Den är en traditionell lek där 

barnet låtsasbakar något som andra får smaka. Att pedagogen är med beror på att denne ofta 

har en igenkänningsfaktor för just den leken, eftersom den i många fall lektes när pedagogen 

själv var liten (Tidningen förskolan, 2006). En av anledningarna till att pedagoger så sällan är 

med i barnens lek är troligen på grund av att de är rädda att förstöra den. Verksamma lärare 

har en stark befäst föreställning om att barnens lekar inte får störas. Det handlar då om att inte 

tränga sig in i eller ta över barnens lek. Den här ambitionen kan dock leda till att pedagoger 

missar viktiga ögonblick där barn bjuder in dem till möten mellan lek och lärande (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2007). På grund av detta är det viktigt att pedagogen vet när den ska 

våga störa eller bara hålla sig vid sidan om (Johnson m.fl., 2005, refererad i Öhman, 2011). 

Bland det svåraste för en pedagog att veta är vilken roll man ska ta i barnens lek. Pedagogen 

måste lära sig att svara på de behov och intressen som är representerade i leken. Hur 

pedagogen ska se på sin roll i leken beror på vilken betydelse denne anser att leken har. Det är 

även pedagogens kunskap och förmåga att leka som avgör hur bra och fängslade barnen, i sin 

tur, blir av att leka (Åm, 1986). Det finns olika roller som pedagogen kan ta i barnens lek. 

Fyra sådana roller är närgranskare, rekvisitör, medlekare och lekledare. För pedagogen är det 

lika viktigt att kunna anta en roll som att se vad situationen kräver och då kunna växla mellan 

de olika rollerna. Närgranskare, innebär att pedagogen observerar barnens lek. Pedagogen kan 

då få en uppfattning om vad barnen har för intressen, hur de samspelar med varandra samt få 

en inblick i deras utvecklingsnivå. Observationen kan leda till att pedagogen vill vara mer 
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aktiv i barnens lek för att utmana och lägga till fler saker. Rollen som rekvisitör innebär att 

pedagogen inte är lika aktiv i leken utan istället stödjer den med rekvisita såsom material och 

kläder. I den här rollen ska den vuxne finnas till hands, och det är barnen själva som bedömer 

vad de vill ha med i sin lek. Den tredje rollen, medlekare, handlar om att pedagogen har en 

aktiv biroll i leken även om det är barnen som har huvudrollerna. Ett exempel kan vara att 

barnen leker läkare medan pedagogen är patient. Det är då viktigt för pedagogen att hänga 

med i vad som händer i leken men inte glömma att det är barnen som ska leda den. Lekledare 

är den fjärde rollen en vuxen kan ta i barns lekar. Bland annat så kan den vuxne stödja och 

utmana i barnens lekar. Här är pedagogen mer aktiv och försöker berika leken. Pedagogen kan 

ta in nya saker, införa nya föremål och komma med förslag på nya lekteman. Om barn har 

svårt att komma igång med en lek är denna roll att föredra (Johnson m.fl., 2005, refererad i 

Öhman, 2011).  

Pedagoger kan hjälpa barnen att utveckla lekar som blivit tråkiga, oroliga eller helt enkelt kört 

fast. Med hjälp av bara några få ord kan pedagogen utveckla en helt ny lek (Jensen & 

Harvard, 2009). Det har tagits fram tre olika principer för att stimulera barns fria lek där den 

första principen handlar om att se till att det finns tid för barnen att leka utan 

störningsmoment. Idag är det mycket rutiner och planerade aktiviteter som styr vardagen på 

förskolan. I ett projekt testade pedagogerna att säga till barnen att de fick leka vidare och att 

de helt enkelt kunde få äta mellanmålet när det passade dem. Detta visade sig skapa ett 

otroligt lugn hos barnen. Den andra principen handlade om att pedagoger inte ska störa 

barnens lek samtidigt som de också ska lära barnen att inte störa andras lek (Olofsson, 1996). 

Barn är bättre än oss vuxna på att inte störa andra barns lekar. Den vuxne måste lära sig att 

respektera att barn leker och inte köra över leken (Olofsson, 2003). För att barn ska kunna 

utveckla leken är det viktigt att de får leka ostört. Den tredje och sista principen handlar om 

att pedagogens deltagande i barnens lek ska ske på barnens villkor. Pedagogens uppgift blir 

då att stötta barnen i deras lek och hålla koll på lekens olika regler. Ibland kan det räcka med 

att pedagogen bara sitter där och på så vis inger trygghet hos barnen (Olofsson, 1996, 2003). 

När pedagogen finns i närheten så skapas en trygghet hos barnet som uppmuntrar det till att 

våga utforska. Genom att pedagogen ger trygghet på detta sätt kan barnet göra sina egna val 

och utgå ifrån sina egna intressen (Santer, Griffiths & Goodall, 2007). En vuxen som är med 

och leker med barnen på deras villkor blir populär hos barnen (Jensen & Harvard, 2009; 

Olofsson, 2003). Ett barn på en förskola har sagt: ”Det är kul med vikarier. Dom leker med 

oss. Sen blir dom som dom andra…” (Jensen & Harvard, 2009, s. 88). Genom att delta i leken 

lär pedagogen känna barnen och komma dem närmre. Pedagogen får då också se hur barnen 

utvecklas (Olofsson, 2003).  

Vuxna som stödjer barns lek med sikte på ett lärandemål och samtidigt följer barnens styre 

och intressen skapar en väldigt effektiv språkinlärningsmiljö. Detta fenomen kallas för guided 

play. När barnen själva får styra leken så kommer de i regel att tycka att det är roligare att lära 

sig, vilket gör att guided play kan leda till dramatiskt mer effektiva kunskapsinlärningsresultat 

än vad som uppstår vid didaktiska situationer. Att använda sig av den barnledda aktiviteten är 

alltså en väldig tillgång för att hjälpa barnen att erövra ny kunskap (Skolnick Weisberg, Zosh, 

Hirsh-Pasek & Michnick Golinkoff, 2013; Skolnick Weisberg, Kittredge, Hirsh-Pasek, 
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Michnick Golinkoff & Klahr, 2015). Det är dock viktigt att inte gripa in för tidigt i barnens 

lekar, eftersom deras möjligheter att lära sig att själva hitta lösningar till misstag och 

konflikter riskerar att tas ifrån dem (Santer m.fl., 2007; Alvestad, 2010, refererad i Öhman, 

2011).  

2.5 Pedagogen och leken utomhus 

Många förskollärare anser att lärandet är det centrala i förskolan. Ofta ses inomhusaktiviteter 

som viktigare än utomhusaktiviteter och får därmed en högre värdering eftersom de anses 

vara mer betydelsefulla för barnens lärande. Uteleken har lyfts fram som betydelsefull i 

läroplanen för förskolan men undervärderas ändå ofta ur inlärningssynpunkt då kopplingen 

till lärande inte är lika tydlig (Brodin & Sandberg, 2008; Skolverket, 2010). Samtidigt står 

uteaktiviteterna traditionellt för frihet då inomhusaktiviteterna är mer planerade och 

förutbestämda. Inomhus är leken mer styrd av regler. På grund av detta värdesätts leken ute 

högt ur ett frihetsperspektiv. Det bestäms inte hur barnen ska leka vilket ger varje individ 

chans att utforma sin lek fritt. Utomhusmiljön ger också en större yta att röra sig på där 

barnen får utforska efter egen utvecklingsnivå och sina förutsättningar (Brodin & Sandberg, 

2008). Utomhus ägnar vuxna däremot inte lika mycket tid till att hjälpa barnen att organisera 

sina lekar eller hjälpa dem att reda ut sina konflikter. Det handlar istället främst om att se till 

barnens säkerhet (Jensen & Harvard, 2009). Men att barnen har tillgång till vuxna som är 

villiga att leka med dem är lika viktigt ute som inne (Granberg, 2000). 
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3. Metod 

3.1 Observation & Intervju 

För att kunna besvara vår första forskningsfråga, vad pedagoger tycker att de bör ta för roller i 

barnens fria lek utomhus, ansåg vi att intervjuer var den mest relevanta metoden för att få 

fram information om vad pedagogerna själva ansåg. Vi valde att använda oss av en kvalitativ 

intervjumetod då det skulle ge oss möjligheten att gå djupare när det kändes nödvändigt. 

Kvalitativ data ger en bredare bild av det material som samlas in och säger till skillnad från 

kvantitativ data, något om icke-siffermässig information. De mer omfattande svaren som 

uppstod vid en kvalitativ intervju samt möjligheten att ställa följdfrågor gör att vi byggt en 

bättre förståelse av det material vi samlat in och rett ut eventuella missförstånd under 

intervjun. (Kylén, 2004; Larsen, 2009).  

För att besvara vår andra forskningsfråga, vad pedagoger tar för roller i barnens fria lek 

utomhus, valde vi att använda oss av observation. Observationen, kompletterad med 

intervjun, bör ha gett oss en bild som stämmer väl överens med hur verkligheten ser ut, då vi 

från pedagogerna både fått höra vad de berättat och sett vad de gjort. Valet att ha med en 

observation var också för att motverka intervjueffekten. Intervjueffekten, eller 

kontrolleffekten, är en välkänd nackdel som kan uppstå i kvalitativa intervjuer när 

informanter, istället för att svara sanningsenligt, svarar det som denne tror att forskaren vill 

höra. Det kan då handla om att försöka skapa ett gott intryck, dölja brist på kunskap eller 

svara det som upplevs vara allmänt accepterat. Det insamlade materialet blir då inte särskilt 

användbart (Larsen, 2009). Genom att jämföra intervju och observationsresultat hos enskilda 

pedagoger gav vi oss själva möjligheten att kontrollera att intervjuuppgifterna inte sa emot 

vad vi sett i praktiken. På grund av en miss från vår sida så intervjuades en pedagog som inte 

var med under observationen på en förskola, men i alla andra fall har informanten som 

intervjuades också observerats. Vid förberedelserna av vårt observationsunderlag utgick vi 

ifrån Davies (1997, s.8) redovisningstabell. Översatt till svenska ser den ut som följande: 

Tabell 1. Procentandel av lärares beteenden i barns aktiviteter. 

Lärarnas beteenden % 

ingen lärare närvarande 

lärare närvarande* 

* ingen inblandning 

* verbal kommentar 

* beteendehantering 

* leker med 

* fysisk hjälp i lek 

* stödjer lek 

* omsorg 

* hanterar miljö 

* annat 

71.4 

28.6 

10.8 

4.4 

3.7 

1.9 

1.8 

1.6 

0.5 

0.5 

3.4 

Totalt 100.0 

För oss kändes det däremot inte rimligt att följa alla barnen på gården samtidigt då vi bara var 

två observatörer med endast papper och penna som stöd. Vi hade inte heller den tid eller 

budget som skulle krävas för att utföra en sådan studie som Davies (1997) gjort. Istället valde 
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vi att följa pedagogerna, eftersom deras antal var betydligt lägre än barnens och då vi även här 

skulle få se alla situationer där pedagogerna närvarade i barnens lek. Dessutom gav det oss 

möjligheten att se vad pedagogerna gjorde när de inte interagerade med barnen. I och med 

detta fick vårt underlag en viktig skillnad jämfört med Davies, då vi inte längre kunde utgå 

ifrån barnens totala mängd aktiviteter vid bearbetningen av data. Vår observation (Bilaga 1) 

motsvarar snarare de 28,6 procenten som närvarade vid barnens lek i Davies undersökning. 

Observationen vi gjorde kan klassificeras som en blandning mellan strukturerad och 

ostrukturerad. Detta för att vi i förväg skrivit ned områden, inspirerade från Davies (Tabell 1), 

som vi valde att lägga uppmärksamhet på under vår observation, samtidigt som våra 

anteckningar blev mer fria och övergripande och kunde ge oss en bild närmare helheten av 

situationen (Kylèn, 2004). 

Vi använde oss av en intervju som var semistrukturerad.  Det innebar att vi hade frågor kring 

olika ämnen som vi ville rikta fokus på under intervjun samtidigt som frågorna var av en 

öppen karaktär där vi lät den intervjuade berätta om sina tankar och utveckla dessa. Vi såg det 

som vår uppgift att låta pedagogerna berätta medan vi själva ingrep så lite som möjligt 

(Dalen, 2015; Denscombe, 2009). Intervjun inleddes med lite lätta bakgrundsfrågor då de är 

lätta att svara på och ger en bra öppning på intervjun (Larsen, 2009). Intervjun delades sedan 

upp i två delar, där den första bestod av våra intervjufrågor och den andra delen var tänkt att 

vara lite friare och handla om utevistelsen vi observerat (Bilaga 2). Vår tanke var 

ursprungligen att del ett och två av intervjun skulle ske vid separata tillfällen. Det hade gett 

oss chans att bearbeta observationsmaterialet mellan de två intervjuerna. För att göra det 

lättare för alla involverade, som redan gett oss tillräckligt med tid och energi som det var, 

beslutade vi att ta båda delarna av intervjun vid samma tillfälle och ha dessa ganska direkt 

efter observationen. Det innebar att vi istället fick diskutera observationssituationerna från 

våra minnen, men eftersom intervjun skedde direkt efter observationen så ansåg vi att den 

kompromissen inte skulle skada vårt intervjuresultat nämnvärt. Under del två av intervjun 

tittade vi också på observationsunderlaget och diskuterade kring det med informanten innan 

intervjun avslutades. Vi försökte medvetet få med exempel från observationstillfället under 

hela intervjun.  

3.2 Informanter 

För att samla in så bred information som möjligt valde vi att besöka förskolor med olika 

inriktningar. Vi hade inte någon tidigare erfarenhet av fristående förskolor, och för att få ett 

bredare material valde vi att ta med både fristående och kommunala förskolor. Av de fem 

förskolor som deltog i vår studie var två kommunala och tre fristående. Ingen av de 

kommunala förskolorna som deltog i studien hade någon specialinriktning på sin verksamhet. 

Alla fristående förskolor som deltog hade däremot tydliga inriktningar och att få se om detta 

skulle skapa skillnader var förstås intressant. Två av de fristående förskolorna jobbade med en 

inriktning som heter I Ur och Skur. I Ur och Skur är en verksamhet som grundar sig på 

upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik och friluftsliv. På en I Ur och Skur-förskola är 

personal och barngrupp ute större delen av tiden och ser naturen som det perfekta rummet för 

att lära sig nya saker. Deras arbetssätt går ut på att arbeta nära barnen. Pedagogen ska vara 
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medupptäckare, medundersökande och medupplevare tillsammans med barnen 

(Friluftsfrämjandet, u.å.). Den tredje fristående förskolan utgick från ett eget koncept som 

även det gav ett stort fokus på utomhusvistelsen.  

Tabell 2. Översikt av vår studie. Vi ser hur många förskolor och respektive pedagoger som deltagit i studien. 

Tidsmarkeringarna visar hur länge varje pedagog deltagit i observation/ intervju. Namnen på förskolorna är fiktiva och 

uppdelade i olika kategorier för att underlätta läsningen. De kommunala förskolorna har namngetts utifrån träd och de 

fristående har fått sina namn efter djurarter. 

Förskola Björken Granen 

Form Kommunal Kommunal 

Deltagande Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 

Observation 50 min 40 min 20 min 50 min 40 min -* 

Intervju 30 min - - - - 20 min 

Förskola Abborren Älgen Hjorten 

Form Fristående  

 

Fristående 

I Ur och Skur 

Fristående 

I Ur och Skur 

Deltagande Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 1 

Observation 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 

Intervju - 20 min - 40 min - - 50 min 

*Pedagog 3 på förskolan Granen intervjuades, men närvarade inte vid observationen. 

Observationen var tänkt att ta 50 minuter och alla pedagoger som befann sig utomhus skulle 

observeras. I vissa fall var inte alla pedagoger ute då vi påbörjade vår observation vilket 

gjorde att några pedagoger inte deltog under hela den avsatta tiden. Intervjuns längd varierade 

stort beroende på hur mycket som sades. Samtliga informanter har dock svarat på alla våra 

frågor. 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Vi har utgått ifrån vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. I samband med att vi informerade 

förskolorna om studien så förklarade vi att allt deltagande var helt frivilligt och att varje 

deltagare hade rätt att avbryta sitt medverkande när som helst. Materialet vi samlat in 

användes enbart till vår studie och alla som deltagit i undersökningen var och förblir 

anonyma. Vi använde oss av fiktiva namn på både pedagogerna och förskolorna. Det var 

endast pedagogerna som följdes under utevistelsen men för att föräldrarna skulle få reda på 

vad vi gjorde på förskolan skickades informationsbrev ut till varje verksamhet (Bilaga 3). 

Breven sattes antingen upp på anslagstavlor eller mailades vidare till föräldrarna. 

3.4 Datainsamling 

Vi valde att göra en pilotundersökning för att få en direkt uppfattning över hur vårt 

observationsunderlag (Bilaga 1) och våra intervjufrågor (Bilaga 2) fungerade i praktiken. 

Pilotundersökningen gav oss möjlighet att revidera vårt material innan vi påbörjade 

datainsamlingen på riktigt. Vi testade också vår tekniska utrustning så att ljudinspelningen 

skulle fungera problemfritt och tillräckligt hårddiskutrymme fanns tillgängligt (Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén, 2014).  
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Pilotundersökningen genomfördes på en förskola och en verksam förskollärare observerades. 

Här märkte vi att vår ursprungliga tanke, där vi planerade att följa två pedagoger var under 

observationstillfället inte skulle fungera på det sätt vi tänkt oss. Istället kom vi överens om att 

sprida ut oss på gårdarna och observera de pedagoger som för tillfället fanns i närheten. Under 

intervjun blev det också tydligt att vår inledande fråga, berätta om hur du ser på leken 

utomhus, inte var så lätt att svara på. Då frågan dessutom delvis blir besvarad via fråga ett och 

fyra (Bilaga 2) så valde vi att stryka frågan. 

Vi tog i god tid kontakt med de förskolor vi ville ha med i vår undersökning och berättade via 

telefon vad vårt arbete handlade om, därefter frågade vi om vi fick observera en utevistelse 

och intervjua en av pedagogerna i arbetslaget. De flesta förskolor vi kontaktade valde att ta 

emot oss och vi fick ihop vårt mål på fem deltagande förskolor. Därefter kontaktade vi 

respektive förskolechef för att få även deras tillstånd. Förskolorna fick själva bestämma 

vilken tid och dag vi skulle komma. 

Observationerna utfördes under ca 50 minuter efter att första pedagogen kommit ut. I några 

fall så kom vissa pedagoger ut senare än andra, vilket gör att de deltog i observationen under 

en kortare tid (Tabell 2). Under observationstillfällena placerade vi oss så att vi fick överblick 

över gården och därmed hade uppsikt över pedagogerna. Vi försökte hålla oss mellan fem till 

tjugo meters avstånd från händelserna för att höra vad som sades samtidigt som vi inte ville 

komma för nära, och riskera att störa någon lek eller påverka pedagogerna för mycket med 

vår närvaro. Vi antecknade vad vi såg och annan information som var relevant utifrån de 

kategorier vi utarbetat (Bilaga 1). Vårt material fördes över till ett gemensamt dokument 

samma dag för att vara säkra på att vi skulle minnas så mycket som möjligt. Vi jämförde vad 

vi observerat på olika förskolor för att se likheter och skillnader. Eftersom intervjuerna 

bearbetades kunde vi också jämföra observationerna med respektive intervju. Observationerna 

sammanställdes sedan med varandra där vi valde att redovisa de data som var relevant till våra 

forskningsfrågor. 

Under intervjun såg vi till att informanten fick god tid på sig att vidareutveckla eventuella 

svar. För att inte missa information tog vi det lugnt mellan frågorna så att pedagogerna fick 

chans till att fundera i lugn och ro när tystnader uppstod (Kylén, 2004). Vi var båda med 

under intervjun, en av oss med rollen som intervjuare medan den andre antecknade vad som 

sades. Anteckningarna användes för att i slutet av intervjun ge den intervjuade en empatisk 

återkoppling, vilket innebar att informanten fick en sammanfattning av vad som sagts under 

intervjun och därmed en chans till att bekräfta information eller rätta till eventuella fel 

(Denscombe, 2009). Det visade sig ha en mycket positiv inverkan på intervjun då det ofta 

kom fram ytterligare information under den här fasen. Under intervjuerna spelade vi också in 

det som sades via appen Voice Record. Ljudinspelningen hjälpte oss att fokusera på intervjun, 

då vi inte behövde lägga vikt vid att få ned allt som sades på papper. Den gav oss också 

möjlighet att lyssna på hela intervjun vid fler tillfällen, vilket behövdes för vår transkribering 

(Löfdahl m.fl., 2014). Intervjuerna varierade stort i längd från pedagog till pedagog. De 

kortaste intervjuerna tog cirka 20 minuter medan den längsta höll på i 50 minuter. 

Allteftersom intervjuer hölls transkriberades de sedan skriftligt. När alla transkriberingar 
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gjorts sammanställdes svaren från respektive pedagog under respektive intervjufråga. Det gav 

oss en bra överblick över likheter och skillnader. Efter sammanställningen plockade vi ut den 

information som var relevant för vår studie. 
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4. Resultat 

4.1 Pedagogers syn på fri lek 

Fri lek uppstod när pedagogerna inte planerat någon specifik aktivitet. Alla pedagogerna var 

överens om att fri lek var när barnen själva fick friheten att bestämma vad de skulle leka och 

med vem. ”Fri lek, tycker jag, är egentligen all lek. All lek som inte vi har planerat gå in i: ’nu 

leker vi hunden och benet’ eller ’nu björnen sover’.” (Pedagog på förskolan Björken). 

Pedagogen på förskolan Hjorten ansåg att lek inte kunde klassificeras som fri när en vuxen 

deltog. Detta på grund av att vuxna ofta tar större plats och då riskerar att ta över leken. Hon 

menade också att även om den vuxne försökte haka på barnens initiativ så upplevdes leken 

inte lika fri. 

Pedagogerna tyckte att fri lek var väldigt viktig för barnens utveckling och lärande. En av de 

intervjuade förklarade att alla mål gick att få in i den fria leken. En annan pedagog berättade 

att barnen lärde sig mycket av varandra genom den fria leken. Ett exempel var hur de skulle 

bete sig gentemot sina lekkamrater. Flera pedagoger berättade att verksamheten styrdes 

mycket utifrån barnens fria lek och att den fick väldigt stort utrymme. Bland annat beskrev 

förskolläraren på förskolan Granen den fria leken som A och O i deras verksamhet. 

Personalen på Hjorten hade en sådan respekt för leken att de valt att försöka lägga planerade 

aktiviteter i anslutning till bland annat måltider för att inte riskera att avbryta barnens lekar. 

Vi fick också höra att de ibland tog med måltiderna in i barnens lek. 

4.2 Vad tar pedagoger för roller i barnens lek? 

Gemensamt för alla förskolor var att när konflikter uppstod tog pedagogerna snabbt tag i 

situationen och hjälpte till att reda ut den. Vi fick se exempel på handlingar från pedagogerna 

som förebyggde och därmed troligtvis förhindrade ytterligare konflikter. Förskolan Granens 

personal arbetade mycket med att ha uppsikt över barnen och deras aktiviteter. Observationen 

visade att de ofta rörde sig runt på gården för att titta till barnen. Även personalen på 

Abborren såg ut att lägga ett starkt fokus på det här området. När det kom till de andra 

förskolorna var det inte lika uppenbart för oss som åskådare i vilken utsträckning de kollade 

till barnen, men det syntes ibland då de upptäckte saker som att ett barn tappat vanten eller 

snabbt kikade runt hörnet där några barn lekt ett tag. Under samtliga observationer fick vi 

också se hur omsorgen till barnen uttrycktes, vare sig det handlade om att se till att alla var 

rätt klädda, att trösta ett ledset barn eller att helt enkelt finnas i närheten för att inge trygghet. 

Rollerna som de olika förskolornas personal tog i förhållande till leken skiljde sig ganska 

mycket mellan olika förskolor. På förskolan Granen stöttade personalen leken främst genom 

att hjälpa barn att starta upp lekar, och då ofta i form av att ge idéer. Vi såg något exempel på 

hur en pedagog busade med några barn under en kort period, men i regel så lät pedagogerna 

barnen leka i fred. De tog då något mer av en övervakarroll. Observationen på Abborren 

visade ett liknande mönster där pedagogerna valde att inte direkt vara med i barnens lek, 

bortsett från några få korta tillfällen. Däremot såg vi att pedagogerna ofta kommenterade 
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leken på olika sätt. Ett exempel är hur ett barn som inte riktigt förstått lekreglerna i en 

pågående lek fick stöttning av pedagogerna som stod en bit därifrån. Stöttningen bestod då av 

uppmaningar och direktiv i turtagande. Förskolan Björken lade mycket av sin tid på att leka 

med barnen. Vi fick både se en pedagog som kröp på alla fyra i en lek och en annan som 

sprang och fångade barn som lekte tjuvar. Det vi såg mest av var dock att pedagogerna 

kommenterade händelser, i lek och utanför, för att få barnen att reflektera. Bland annat så 

lekte några barn med vatten när en pedagog ställde frågor som var de trodde att vattnet kom 

ifrån och vad de trodde skulle hända med det när det blev kallare ute. Observationen på 

förskolan Älgen visade att pedagogerna deltog mycket i leken, vare sig det handlade om att 

bygga torn eller att åka tåg. I stort sett hela barngruppen var med i den sistnämnda leken, och 

den pågick under större delen av vår observation. Några äldre barn ledde leken och alla tre 

pedagogerna hann vara med någon gång under passet. Förutom att personalen åkte med i tåget 

så såg de också till att lekreglerna följdes och hjälpte barnen reda ut de konflikter som 

uppstod. På förskolan Hjorten var det bara en pedagog ute under observationstillfället. Denne 

var med i barnens lek väldigt aktivt under hela observationspasset. Det var en 

sammanhängande lek som bytte både innehåll och skepnad flera gånger under utevistelsen. 

De flesta barn var med i den. Pedagogen var tydligt med i leken, och hade en roll som alla 

andra. Rollen bröts bara då omsorgssituationer eller konflikter uppstod, och då för att lösa 

dessa. Ursprungligen så planerade pedagogen här att dra igång en aktivitet, men valde att 

hoppa in i barnens lek när hon märkte att deras intresse låg där. Förskolan Abborren hade 

också en kort styrd aktivitet alldeles i början av vår observation. Personalen och barnen 

samlades vid en björk och barnen förklarade fotosyntesen och klorofyllets roll i att löven hade 

fallit ner. 

Vi har inte kunnat se vad pedagogerna gjort i förhållande till barnens totala mängd aktiviteter, 

som Davies (1997) gjorde i sin studie (Tabell 1). Men vi har sett att pedagogernas aktiviteter i 

väldigt hög grad har handlat om barnen. Det var få gånger pedagogerna varken deltog i lek, 

hjälpte barn eller höll uppsikt över deras lekar, och när de inte gjorde det så pratade de i regel 

om barnen och verksamheten. Det var väldigt tydligt genom observationen att pedagogerna 

var där för barnen, och la sitt fokus därefter. 

4.3 Vad tycker pedagoger att de har för roll vid barnens fria lek utomhus? 

När det kommer till pedagogernas uppgifter utomhus så nämnde alla pedagoger att de måste 

se till barnens välmående. Trygghet, inkludering och att se alla barn var ledord som 

diskuterades av pedagogerna. Rollen som dialogpartner togs i olika former upp av fyra av de 

fem intervjuade. Förskolläraren på förskolan Björken gav oss exempel på hur hon ofta ställde 

frågor för att få barnen att börja fundera. Som exempel berättade hon om en traktor som körde 

förbi under utevistelsen, och hur hon då diskuterade och funderade tillsammans med ett barn 

om vart traktorn var på väg och vad den skulle göra. Pedagogerna på förskolorna Älgen och 

Hjorten nämnde också vikten av att vara med och upptäcka tillsammans med barnen. 
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Och hittar någon en mask så kan jag också vara nyfiken och: ”Vad har du hittat för något?” 

Utan att ta över tillställningen. Men att man är med och upptäcker och man kan vara med och 

undersöka för att man själv tycker att det är roligt, inte bara för att nu ska jag vara 

superpedagogen så att de lär sig något. (Pedagog på förskolan Hjorten) 

Samtliga pedagoger ansåg att de behövde göra en avvägning innan de visste om de skulle gå 

in i barnens lek. Flera av pedagogerna berättade att de inte ville riskera att förstöra barnens 

lek. ”Ibland om man går in för fort så kan man faktiskt förstöra leken. Så man ska som ha en 

överblick och känna av” (Pedagog på förskolan Älgen). Vi fick höra att det som pedagog är 

en onödig risk gå in i en lek som fungerar bra. 

Men om det är några barn som leker i ett rum. Dom har stängt dörren, nu har vi ju sådana 

kikhål överallt, och är där och leker och jag hör att det är lugnt och stilla. Men av vilken 

anledning ska jag gå in då? (Pedagog på förskolan Björken) 

Ja men ett exempel kan ju vara om de satt igång en rollek och leker väldigt, och man kan se på 

håll att de leker väldigt fint tillsammans i den här leken. Ett turtagande, ett givande och 

tagande mellan varandra i leken och man ser att de har roligt tillsammans. Kommer jag då in 

så kanske jag förstör någonting som flyter så bra. (Pedagog på förskolan Granen) 

Informanterna på förskolorna Granen, Björken, Abborren och Hjorten sa alla att pedagoger 

med fördel kan gå in när det handlar om att hjälpa barn att lära sig leka. Genom att agera stöd 

åt dessa barn kan personalen ge dem de verktyg de behöver. Vi fick exempel på att lekregler 

och att hitta vägar in i pågående lekar är saker som kan behöva tränas på. 

Jag ska gå in, det är ju när ett barn behöver stöttning. När man ser att det inte funkar att det 

inte kan leka. Då ska man gå in. Och kanske vara den där hunden som också går på golvet och 

visa, nu går vi och kryper här och så sakta så vi inte river det där tornet där. (Pedagog på 

förskolan Björken) 

Ibland när man kommer in i leken kan man ju tillföra väldigt mycket, man kanske får in något 

barn som inte riktigt var med från början, man hittar en roll till det här barnet och man kan 

jobba med barnet i den här leken. (Pedagog på förskolan Granen) 

Många gånger så kan de ju behöva lite, alltså hjälpstart brukar jag säga ibland. Det är som när 

man gungar, så behöver man ju lite hjälp att börja gunga för att kunna gunga sedan. Och det 

blir samma sak i leken, men en del kanske inte har samma förmåga som andra har att leka. 

Och då helt plötsligt kan man ju ta en roll själv att jamen jag är hund och då kryper jag såhär. 

Eller jamen sen har man med sig alla på det, att alla tycker det är roligt. Och på så vis kan man 

ju få ihop olika konstellationer av barn också. Att helt plötsligt började de här leka för de 

tycker att det var jätteroligt. (Pedagog på förskolan Abborren) 

Pedagogen på förskolan Björken gav oss ett exempel på vad en pedagog kunde göra i leken. 

Hon berättade hur hon under vårt observationspass lekt en lek med bland annat ett barn som 

behövde träna motoriken. I leken började hon då få barnen att springa upp och ned för backen 

för att få in den träningen barnet behövde i leken. 
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5. Diskussion om pedagogens roll i uteleken 

5.1 Resultatdiskussion 

Det mest intressanta vi sett från våra intervjuer är hur flera av pedagogerna inte tyckte att de 

skulle gå in i barnens lekar så länge lekarna fungerade bra, vilket vi sett stöd för i tidigare 

forskning (Pape, 2001; Pellegrini & Galda, 1993). Vi ser alltså en likhet här med 

undersökningen Davies publicerade år 1997 där pedagogerna inte heller ansåg att de skulle 

blanda sig i barnens lekar så länge det inte bedömdes vara nödvändigt. Två av pedagogerna 

berättade dock om hur en pedagog i leken kunde stötta barnens lärande ytterligare, vare sig 

det handlade om att utmana barnen i något de behövde träna sig i eller att vara med och 

upptäcka fenomen tillsammans med dem. Nyare forskning ger oss exempel på hur en lärares 

inblandning kan stärka barnens inlärning under leken så att den till och med blir större än 

jämförbara didaktiska situationer (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Skolnick m.fl., 

2013; Skolnick m.fl., 2015). 

Det är tydligt att pedagogerna tyckte att de ska gå in i leken för att stötta de barn som behövde 

det, för att lära ut lekregler och andra viktiga färdigheter det lekande barnet behöver behärska. 

Några pedagoger berättade till och med att det är en av de viktigaste roller de har utomhus. 

Detta står i kontrast till Davies (1997) rapport som visar att lärarna då inte såg det som en stor 

roll att gå in i leken för att stödja barnens utveckling. En annan roll som pedagogerna lyfte 

fram som viktig var att de ska vara en trygghet för barnen. De menade att det handlar om att 

pedagoger ska se alla barn och jobba för att samtliga ska trivas på förskolan, men också se till 

att inget barn är utanför utan att alla inkluderas. Pedagogerna får stöd i sina tankar av Santer 

m.fl. (2007) och Jensen och Harvard (2009) som hävdar att bara genom att vara i närheten av 

barnen inbringar pedagogen en trygghet. Det ger även barnen chansen att våga göra saker och 

att utgå ifrån sina intressen. (Santer m.fl., 2007; Jensen & Harvard, 2009). Genom att barnen 

känner en trygghet från pedagogen kan det även innebära att barnen vågar betydligt mer och 

att de även vågar göra misstag då de vet att de kan få hjälp på traven av pedagogen om det är 

något. 

Vi tycker att barncitatet: ”Det är kul med vikarier. Dom leker med oss. Sen blir dom som dom 

andra…” som Jensen och Harvard (2009, s. 88) tar upp är väldigt intressant. Det vi frågar oss 

är hur det kommer sig att det är så. Vad är det som gör att vi slutar leka med barnen när vi inte 

längre är vikarier? Kan det vara så att förskolepersonal lägger all energi på planerade 

aktiviteter? Pedagogerna behöver tid att varva ner och prata ihop sig innan det är dags för 

nästa aktivitet, och det kan passa bra att använda en del av tiden utomhus till det. Tidsbrist har 

varit ett återkommande diskussionsämne när vi varit ute i verksamheten. Stress är inte hållbart 

i längden och vi tror det är tveksamt ur inlärningssynpunkt att ständigt presentera nya saker 

för förskolebarnen. De behöver tid att bearbeta sina intryck. Pedagoger är olika, och alla 

tycker inte det är så lätt att delta i lek. Den pedagog som inte finner leken naturlig för egen 

del, kanske inte heller har så lätt att använda sig av den för att hitta och stödja barns lärande.  
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Pedagogerna berättade att de ofta observerar barnen utomhus. De ser vem som leker med vem 

och hur gruppkonstellationerna ser ut. Observationen ger också möjlighet att se om någon är 

utanför, så att pedagogen kan ge det stöd som behövs. När pedagogen iakttar vad barnen leker 

och vad de är intresserade av, kan denne få idéer till andra aktiviteter att göra med 

barngruppen. Att en del pedagoger verkar mer passiva utomhus skulle kunna förklaras av att 

de lägger ett starkt fokus på den fria delen av leken. Vi märkte vid intervjuerna att barnens 

frihet är väldigt central för pedagogerna. De är rädda för att förstöra något som är så 

betydelsefullt. Vi ser också stöd i forskningen att det är viktigt att barnen får styra leken 

(Jensen & Harvard, 2009; Öhman, 2011). Det är även vår uppfattning att pedagoger måste se 

till att inte ta kommandot i onödan. Samtidigt kan det vara riskabelt att ha inställningen att 

aldrig gå in i barnens lekar. Visserligen är grundtanken god, att respektera leken och dess 

utövare, men hur ska pedagogen kunna fånga dessa ypperliga tillfällen till lärande om denne 

alltid väljer att hålla sig utanför leken? En annan nackdel som pedagogen utsätter sig genom 

att aldrig delta i barnens lek är att denne inte riktigt får hela bilden av leksituationen. Vi tror 

att det ofta är samma barn som är högst upp i lekhierarkin, och som då bestämmer och styr 

över lekarna. Förhoppningsvis så får alla barn vara med och leka, men ibland är det nog inte 

så, och det är knappast gynnande om det alltid är samma barn som får den lägsta rollen i 

leken. En pedagog som är med får en annan infallsvinkel till hur leken går till, vilket bör 

skapa ännu ett verktyg att kunna upptäcka och stödja situationer där det behövs. Vi tror att det 

är en balansgång pedagogen måste gå. Pedagoger kan lära barnen mycket genom att 

medverka i deras lekar och den processen kan nog ofta vara rolig för alla inblandade parter, 

stora som små. Samtidigt finns risken att ta leken ifrån barnen och omvandla den till något 

annat, som inte längre är deras. Att som pedagog inte bara styra iväg till det som ska läras ut 

på lekens bekostnad är en kunskap som knappast är lättlärd. Därför tror vi att pedagoger 

måste vara väldigt lyhörda och tänka sig för innan de går in i en lek, samtidigt som de inte ska 

välja att alltid stå på sidan. Kanske kan en bra måttstock vara att låta barnen själva ta 

initiativet att bjuda in pedagoger. Att låta det ske på deras villkor helt enkelt. Barnen får då 

själva välja om och när de vill ha med en vuxen i leken. En nackdel med detta 

tillvägagångssätt kan dock vara att alla barn inte har lika lätt att bjuda in pedagoger. 

Pedagogen måste då vara uppmärksam så att denne inte missar dessa barn. 

När vi jämför de olika observationerna i vårt resultat kan vi se hur förskolorna med 

inriktningen I Ur och Skur var de förskolor där pedagogerna hade absolut störst delaktighet i 

barnens lek. Vi såg också se att de två kommunala förskolorna skiljde sig åt, där den ena hade 

ett större fokus på att utmana barnen medan den andra la mest vikt vid övervakarrollen. På 

grund av vår studies storleksbegränsning valde vi att inte lägga vikt vid dessa skillnader i vårt 

resultat. Fem deltagande förskolor ger för litet underlag för att det ska vara relevant och 

trovärdigt att dra slutsatser mellan och inom de olika kategorierna. 

5.2 Metoddiskussion 

I den här studien har vi behandlat fem olika förskolor och sammanlagt har tretton pedagoger 

deltagit, varav fem i intervju och tolv i observation. Vi tycker inte att det är en tillräckligt stor 

mängd för att kunna dra slutsatser om hur det generellt ser ut i förskolor. Vi är väl medvetna 



 21 

om detta, men vi tycker ändå att vi kanske kan ha fått en indikation till hur det kan se ut i 

många verksamheter. 

Vi utgick ifrån Davies (1997) redovisningstabell (Tabell 1) för att skapa vårt underlag trots att 

hennes observationer redovisades kvantitativt medan våra observationer planerats vara mer 

kvalitativa. Vi står för det beslutet. Hennes utarbetade mall gav oss en bra indikation till vad 

vi kunde studera under utomhusvistelsen. Att lämna den mer kvantitativa 

resultatredovisningen visade sig också gynna oss. På en förskola var en pedagog med i en lek 

i stort sett hela utevistelsen, leken utvecklades och tog många former under observationen. 

Enligt den kvantitativa redovisningsformen vi först tänkt oss hade det här gett oss resultatet 

att en pedagog deltog i en lek, vilket inte alls pekar mot att pedagogen deltagit i närmare en 

timme. En pedagog som är med i en lek i 30 sekunder och sedan åker hem hade gett samma 

redovisningsresultat. Vår observation gav en ganska tydlig bild av hur vi upplevt 

situationerna. Samtidigt ökar den mer kvalitativa inriktningen på observationen risken att 

materialet blivit färgat av oss som observatörer. 

Underlaget (Bilaga 1) som användes till observationen underlättade för oss att sammanställa 

vad vi sett under observationerna eftersom vi direkt kunde föra in anteckningar under 

respektive rubrik när pedagogerna gjorde något. Det som dock var lite svårare var att många 

av rollerna som pedagogerna tog gick in under flera av rubrikerna i underlaget. Vi kunde se 

hur en konfliktlösning övergick till att pedagogen hjälpte barnen igång med en ny lek, vilket 

helt plötsligt gjorde att aktiviteten passade in i två fack. Då vi antecknade hela 

händelseförlopp kunde vi i efterhand se till att sådana situationer blev representerade i alla 

relevanta kategorier, oavsett hur vi till en början klassificerat handlingarna. 

Tyvärr så observerades aldrig en av pedagogerna som intervjuades. Det är viktigt att ha i 

åtanke att vår observation i det här fallet inte hade någon inverkan på kontrolleffekten. Vi tror 

inte att det skadat vårt resultat nämnvärt då en intervjuare i viss mån måste kunna lita på 

personerna som intervjuats för att intervjun ska ha fyllt något syfte. Vi får inte heller glömma 

att kollegorna observerades, och troligtvis har de en någorlunda gemensam praktik i 

arbetslaget, vilket ger oss en indikation till hur de arbetar i verksamheten. Däremot så fick vi 

inte chans till att prata om utevistelsen och specifika händelser från observationen då den 

intervjuade pedagogen inte varit med utomhus. När det kommer till de andra intervjuerna har 

de förhållningssätt och tankar som uttryckts stämt väl överens med vad vi sett under vår 

observation. Det visar att pedagogerna följt sina tankar kring hur de bör göra vid barnens lek 

samt att dessa tankar är deras, och inte något som hittats på under intervjun för att framstå 

som bättre i våra ögon. 

En viktig aspekt är ju att olika dagar kan se olika ut på förskolorna. Var det vi såg undantag 

eller något som snarare kan ses som regeln i pedagogernas praktik? Vi vet själva att 

pedagoger kan ta väldigt olika roller olika dagar beroende på yttre faktorer. Risken att 

personal såväl som barn inte betedde sig som de brukar är inte något vi kan utesluta. 

Dagsformen hos en pedagog kan ha gjort att denne inte engagerat sig i barnens lek, medan en 

annan kanske lekt mer än vanligt. Vi har dessutom det faktum att vi som observatörer fanns 
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närvarande att ta i beaktande. Pedagoger som vet att vi är där och observerar kan mycket väl 

vilja visa upp sitt bästa jag, vilket då kanske leder till att de beter sig på ett annat sätt än 

vanligt. Barnen var också medvetna om vår närvaro, vilket kan ha lett till att de sökt sig mer 

till de trygga pedagogerna än vad de annars gjort. Vi gjorde vad vi kunde för att inte störa 

verksamheten, men vi kan aldrig säkert påstå att vi inte påverkat resultatet med vår närvaro. 

Hade vi hunnit sammanställa observationen inför del två på intervjun hade vi kanske fått ut 

mer information. Vi hade då kunnat visa vår sammanställning av hur pedagogerna agerade ute 

utifrån våra rubriker i observationsschemat (Bilaga 1) och prata med dem om det samt varför 

de gjorde just som de gjorde. Pedagogerna hade då också fått en tydlig bild av hur de agerade 

ute ifrån vårt perspektiv. På så sätt hade vi också kunnat gå in betydligt djupare i ämnet.  

Resultatet vi fått från samtliga intervjuer och observationer är något vi själva analyserat och 

tolkat. Risken finns att vi misstolkat något, vilket då också kan leda till att vi inte fått fram ett 

sanningsenligt svar på våra forskningsfrågor. Vi har gjort det vi kan för att få fram ett resultat 

som speglar verkligheten i så hög grad som möjligt. Särskilt användningen av två metoder, 

observation och intervju, bör ha lett till att vi byggt en bättre helhetsförståelse, och därmed 

fått fram en någorlunda sanningsenlig information. 

Det finns en risk att vi fått fram vår information som ett resultat av en definitionsfråga. Vi 

talade om pedagogens roll i den fria leken. Var gränsen går mellan lek och fri lek är en fråga 

som kan skilja sig från pedagog till pedagog. Till exempel så berättade en informant för oss 

att hon inte tyckte att vuxna kunde delta i fri lek utan att ändra klassificeringen på leken. Med 

den här definitionen av fri lek hade hon inte kunnat anse att en pedagog ska vara med i den, 

eftersom den vuxnes deltagande gör att kriterierna för den fria leken inte längre uppfylls. Som 

tur var hade vi också vår observation att stå på. Vi kunde här se att det som vi definierat som 

fri lek i det här arbetet, var något som både uppstod och som pedagogen deltog i under vår 

vistelse på förskolan. Därmed såg vi, att enligt vår definition, var hon troligen inte emot att 

pedagoger är med i den fria leken ändå. 

5.3 Lärdomar för verksamhet 

Vi har lärt oss att det är en ständig övervägning huruvida pedagoger bör gå in i barnens lek 

eller inte. Vi som pedagoger har stora möjligheter att stödja barnens utveckling genom att 

delta i lek där barnen själva styr. Då inlärningen kan bli så pass effektiv i dessa sammanhang 

tror vi att det är viktigt att pedagoger faktiskt ser det som ett alternativ att ibland vara med i 

leken. Det är dock inget som bör göras hela tiden, emedan det är viktigt att barnen får en 

chans att leka själva, inte minst för att få prova på att göra fel och dra lärdomar av det. Risken 

finns också att leken blir förstörd då det är så lätt att den vuxne tar över, och istället styr den 

mot egna mål. Det viktigaste är att komma ihåg att leken är barnens och när pedagogen går in 

i den så görs det som en medlekare och på deras villkor. Respektera leken, men glöm inte att 

se möjligheterna till lärande som finns där. 
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5.4 Vidare forskning 

En liknande studie, fast i betydligt större skala, skulle vara väldigt intressant att följa. Med 

fler förskolor kan det dras mer generella slutsatser om hur pedagoger ser på frågan runt om i 

landet. Observationerna skulle kunna utökas till flera gånger per förskola, eftersom detta dels 

ger en mer rättvis bild av hur det ser ut i praktiken när undantag inte riskerar att färga 

observationen i samma grad, men också för att deltagarna vänjer sig vid observatören vilket 

förhoppningsvis leder till en avslappnad stämning där verksamheten kan flyta på så naturligt 

som möjligt. Att få in barnens synpunkter på pedagoger som deltar i deras lek hade också 

varit intressant då ytterligare ett perspektiv kommer in i bilden. Kanske kan forskarna ha en 

gruppintervju eller ta hjälp av pedagoger som känner barnen för att skapa trygghet under 

datainsamlingen. Vi tror dock att datainsamlaren måste vara mer medveten om fördelar och 

nackdelar med olika intervjumetoder när det är barn som ska intervjuas. Vi känner att både 

intervju och observation kan användas med fördel i en sådan undersökning, eftersom dessa 

kompletterat varandra väl i vår studie. 

Det hade också varit intressant att se mer ingående på hur pedagoger ska bära sig åt när de väl 

är inne i leken. Vi har sett att den vuxnes närvaro i leken öppnar upp för lärandesituationer, 

men även riskerar att förstöra leken. Hur den vuxne då konkret gör för att inte ta över leken i 

sitt försök att fånga upp dessa lärandesituationer är en fråga som vi inte svarat på. I en sådan 

undersökning skulle konkreta tips kunna ges till hur pedagoger bör bete sig när de väl blivit 

inbjuden till lek. Här tror vi att intervjuer med personal som är insatta i området skulle kunna 

ge ett intressant resultat, och studien skulle kunna hjälpa många pedagoger som vill utvecklas 

inom området. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Observationsunderlag 

Pedagogernas handlingar Antal och tid 

Stöttar lek  

 

 

Deltar i lek  

 

 

Leder lek  

 

 

Kommenterar leken  

 

 

Omsorg  

 

 

Löser konflikter  

 

 

Hjälper till med material  

 

 

Annat  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Vart gick du din utbildning? 

2. Hur länge har du jobbat som förskollärare/ barnskötare? 

3. Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 

4. Varför ville du bli förskollärare/ barnskötare? 

Del 1 

1. Hur skulle du beskriva fri lek och vad anser du att den innebär för barns utveckling 

och lärande? Är den viktig, och i så fall varför? 

2. Vilket utrymme får den fria leken i er verksamhet? 

3. Berätta vad ni gör för att stötta barnens fria lek. Vilka hinder och möjligheter finns? 

4. Finns det skillnader på den fria leken ute gentemot inne? I så fall vilka? Skiljer sig er 

roll till den fria leken inom- och utomhus? 

5. Berätta om er styrda lek. Hur ofta har ni det? Vad är det då ni leker/ gör? Skiljer sig er 

roll här gentemot den fria leken? Hur då? 

6. Vad anser du att man som pedagog har för roll/ uppgifter utomhus? Är vissa viktigare 

än andra? Varför? 

7. Tycker du att man bör gå in i barnens lek (fördelar/ nackdelar)? Upplever du att det är 

viktigt att pedagoger är med och leker med barnen? Vid vilka tillfällen bör man/ bör 

man inte gå in i barnen lek? 

8. Upplever du att pedagoger tar olika roller i de små/ stora barnens lek? Hur visar sig 

skillnaderna? Varför tror du att det är så? 

Empatisk återkoppling 

Del 2 

 Mindre styrd del av intervjun, använd resultat av våra observationer som underlag för 

diskussionen. 

 Vad får de för tankar/väcker de för tankar hos dig? 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet i Umeå. Just nu håller vi 

på att skriva vårt examensarbete som handlar om uteleken i förskolan. För att undersöka 

området närmare besöker vi några förskolor för att samla in material. Under vårt besök 

kommer vi att ha ett observationstillfälle och en efterföljande intervju med en pedagog i 

arbetslaget. 

Observationsdelen kommer att ske under en förmiddag på förskolan och ha fokus på leken. Vi 

kommer varken att ta foto eller videofilma under observation utan endast använda oss av 

papper och penna. Alla som är med i undersökningen är förstås helt anonyma. 

Ett stort tack på förhand! 

Hälsningar Jonathan Rask och Emelie Andgren 

 

********** - Jonathan 

********** - Emelie 


