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Abstract 

The aim of this work is to gain more knowledge and understanding in how preschool teachers 

reason about their own participation in children’s play indoors at the preschool. It is also 

important to me to know in my future profession how I as a preschool teacher should relate to 

children’s play. Through qualitative interviews with active preschool teachers have I gain a 

better view on how they reason round their own participation in the play at their preschool. 

During my interviews the answers I got were robust and detailed so that I could answer my 

own questions: In what way are preschool teachers engaged in the children’s play at 

preschool? How do the preschool teacher create more friendly cultures with the children at the 

preschool? After analyzing the interviews I’ve obtained different qualities which I have 

connected to my literature review. The preschool teachers mentions how important playing is. 

It is one of the most important things according to the preschool teachers, the play interacts 

with many different subject fields and knowledge. One result that I’ve gained is that the 

preschool teachers participate in children’s play in different ways since it is very bound to the 

specific situation. It is important for the preschool teachers to be aware of how to react and 

why you react in certain ways in children’s play. 
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att få mer kunskap och förståelse om hur förskollärare resonerar kring 

sitt deltagande i barnens lek inomhus på förskolan. Det är också viktigt för mig att i min 

framtida yrkesroll veta hur jag som förskollärare ska förhålla mig till barnens lek. Genom att 

ha gjort kvalitativa intervjuer på verksamma förskollärare har jag fått en bättre bild av hur de 

resonerar kring sin delaktighet i leken på förskolan. När jag intervjuade fick jag fylliga och 

detaljerade svar så att jag kunde besvara mina frågeställningar som är: på vilket sätt är 

förskollärare delaktiga i barnens lek på förskolan? Hur skapar förskolläraren kamratkulturer 

tillsammans med barnen på förskolan? Efter att ha analyserat intervjuerna har jag fått fram 

olika kvalitéer som jag kopplat till min litteraturgenomgång. Förskollärarna nämner hur viktig 

leken är. Det viktigaste vi gör på förskolan tycker förskollärarna, vi får in många olika ämnen 

och kunskaper i leken. Ett resultat jag fått fram är att förskollärarna deltar i barnens lek på 

olika vis för det är väldigt situationsbundet. Det är viktigt att förskollärare har en medvetenhet 

om hur man agerar och varför man agerar på ett visst sätt i barnens lek.  
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Inledning 
I mitt arbete kommer läsaren få ta del av en studie som handlar om förskollärarnas delaktighet 

i barnens lek inomhus på förskolan. Hur förskollärarna genom sitt deltagande i leken 

tillsammans med barnen skapar kamratkulturer. Detta är viktigt att studera, eftersom leken är 

en så central och stor del i barnens vardag på förskolan. Det står i läroplanen för förskolan att 

leken är viktig för barns utveckling och lärande. Det ska ske ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande i verksamheten på förskolan. Barnen i förskolan ska 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2010). Utifrån mina tidigare erfarenheter från 

förskoleverksamheten så har jag konstaterat att det är svårt att veta hur jag som förskollärare 

ska delta/agera i barnens lek inomhus på förskolan. Det är också svårt att veta hur jag som 

delaktig förskollärare i lek, kan skapa kamratkulturer tillsammans med barnen. Jag som vuxen 

vill inte gå in i barnens lek och förstöra den lekvärld de redan har skapat tillsammans. Ibland 

har jag märkt att det räcker att titta in i rummet, så stannar leken upp eller avslutas helt. 

Utifrån mina tidigare erfarenheter kring förskollärarens delaktighet i barns lek, kamratkulturer 

och vad det står om leken i förskolans läroplan, vill jag nu i min studie förtydliga hur 

verksamma förskollärare resonerar kring sitt agerande och hur de skulle vilja delta/agera i 

barnens lek.  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att få mer förståelse och kunskap om hur förskollärare resonerar 

kring delaktighet i barnens lek inomhus på förskolan och hur deras delaktighet i leken 

tillsammans med barnen skapar kamratkulturer.  

Frågeställningar 

 På vilket sätt är förskollärare delaktiga i barnens lek på förskolan? 

 På vilket sätt skapar delaktiga förskollärare i barnens lek, kamratkulturer tillsammans 

med barnen på förskolan?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Jag kommer nu att presentera tidigare forskning och litteratur om leken i förskolan. Jag 

kommer skriva om vad lek är, vad det står om lek i förskolans styrdokument, hur förskollärare 

skapar kamratkulturer på förskolan och om förskollärarens delaktighet i leken.  

Vad är lek? 

Jag kommer under denna rubrik att skriva om olika benämningar och olika sätt att definiera 

lek. 

Olika benämningar på lek 

Pape (2001) skriver att lek är ett brett samlingsnamn för många olika typer av lek, det kan 

vara styrd lek och fri lek. Under fri lek och styrd lek så ingår bland annat bygglek, rollek och 

massa andra typer av lekar. I en styrd lek så är leken bestämd och planerad av en vuxen. Den 

fria leken är den tiden barnen leker utan att någon har planerat hur leken ska se ut. Pape 

skriver vidare att den fria leken är fri så länge inte en vuxen avbryter och så länge leken är på 

barnens nivå. Vad barn gör i den fria leken kan se olika ut. Vissa barn kan bara vara i den fria 

leken utan att ha deltagit i någon form utav social lek, det kan istället ha använt sin tid till att 

rita, cykla, gunga eller pärla pärlhalsband. Pape anser också att det är genom den fria leken 

barnen får träning i sina sociala färdigheter. Barnen tränas i att delta i olika roller där de går in 

i och ut ur rollerna. Barnen får då träning i att kommunicera med varandra och träningen kan 

medföra att de klarar av att lösa konflikter som uppstår genom att kompromissa.  

Lek och fantasi 

Lek ser olika ut och lek är ett tillstånd man går in i en stund. Det finns olika lekteorier och en 

är Vygotskijs, som betonar leken som en social process. Enligt Löfdahl (2004) anser Vygotskij 

att leken är den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja, känsla och i leken är de inte 

skilda från varandra. Vygotskij menar att leken går från det komplexa till det enkla, från det 

konkreta till det abstrakta och från ensamlek till social lek. Det är viktigt att förstå vad leken 

har för mening för barnen här och nu. Han menar också att sammanhanget och den miljö 

barnen befinner sig i har stor påverkan på barns lek. Det är i leken och samspelet med andra 

som lärandet sker. Vygotskij menar att leken är ett utryck för barns fantasi och att den skapar 

mening och betydelse i barnens vardag. Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007) har 

fantasin en stor roll i barns lek i förskolan. När barnen använder sin fantasi kan de förflytta sig 

i tankar bortom leken, detta gör att barnen skapar en inre fantasi.  

Leken och barnens egna erfarenheter 

Lindqvist (1996) skriver att leken är ett dynamiskt möte mellan barnets känslor och tankar, 

alltså det inre och den yttre verkligheten. I leken skapas fiktiva världar och situationer som 

gestaltar handlingar som barnen upplevt. Hon anser att genom att lägga till sin fantasi i 

handlingen skapar det ny betydelse genom att en verklig situation får en ny innebörd för dem. 

Lindqvist anser också att barn i leken tolkar sina erfarenheter i en omvändningsprocess där 

handlingar och föremål får nya och främmande betydelser. Samtidigt blir barns värld levande 

och påtaglig när barnet iscensätter fiktionen. Barnen ökar därför sin medvetenhet om världen. 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) skriver att barnen kan iscensätta och spegla sina 

upplevelser från olika erfarenheter. I barnens lek blir då verkligheten hanterlig och barnen har 

då skapat sammanhang kring sina erfarenheter. Vidare uttrycker författarna att barns lek har 
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sin karaktär och stil, beroende på barnens specifika erfarenheter, sammanshang och livsfaser. 

Greve (2013) skriver i sin studie att barns meningsskapande sker i interaktion med miljön och 

sådan lek utvecklar barnens lärande. Denna lek skapar interaktion mellan barn och världen. 

Lek i förskolans styrdokument 

Förskolans verksamhet styrs av Skollagen, som styr alla skolformer. Förskolan har även en 

egen läroplan. I den står det vad förskolan har för uppdrag, vilka värderingar förskolan ska 

vila på och den anger även strävansmål för verksamheten. I Skollagen (2010) som är ett av 

förskolans styrdokument, nämns inte leken som en specifik term. Det står att förskolan ska 

erbjuda barn omsorg och fostran genom pedagogisk verksamhet. Lek kan räknas in i 

pedagogisk verksamhet, det gör det i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Där står 

det att verksamheten ska präglas av en medveten användning av leken då den är viktig för 

barns lärande och utveckling. Flera av de strävansmål som är med i förskolans läroplan 

nämner leken. Vidare nämns det i Läroplanen för förskolan att förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att leka, lära och att de utvecklar sin förmåga att skapa och 

förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter i olika utrycksformer där lek nämns som första 

alternativ. Läroplanen för förskolan nämner vidare att arbetslaget ska samarbeta för att kunna 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande. De vuxna ska se möjligheter hos barnen 

och engagera sig i samspelet både i barngruppen och med det enskilda barnet.  

Att skapa kamratkultur och lekvärldar  

Löfdahl (2007) skriver att när barn i förskolan vistas en längre period tillsammans med 

varandra utvecklar de sin egen kamratkultur. Vidare beskriver hon att barn som deltar i 

förskolan ingår i en kamratkultur som innehåller kunskaper om den egna och om kompisarnas 

sociala statuspositioner. Vem kan vara med och leka, vem/vilka bestämmer i leken och hur 

beter man sig mot varandra. Detta blir barnens egna oskrivna regler. Löfdahl anser också att 

barn skapar sin egen lekkultur, genom att barnen på förskolan samspelar med varandra. Hon 

uttrycker att kamratkulturer inte finns bestämda innan utan skapas när barn möter andra barn 

och även när de möter vuxenvärlden och skapar erfarenheter från de olika världarna.  

I barnens gemensamma lekar menar Löfdahl (2004) att det är viktigt med spännande och 

fiktiva handlingar och möjligheten att interagera med andra barn och vuxna. Det är i 

konstruerandet av gemensamma kamratkulturer som leken blir ett uttryck för 

meningsskapande och förståelse för den gemensamma identiteten att vara barn. Eftersom att 

barnen samspelar med varandra på mer likvärdiga villkor än med vuxna. Johansson & 

Pramling Samuelsson (2007) skriver att sammanghangen förändras ofta och deltagare byts ut, 

det finns inget riktigt rätt eller fel i barnens lekvärldar. Regler måste istället ständigt 

bestämmas och göras om. Detta gör leken till arena för barn, att lära och utveckla 

kommunikativ kompetens. Löfdahl (2007) anser att leken är den arena där barn kan skapa och 

upprätthålla positioner i sin kamratkultur. Denna process där positioneringar ingår påverkar 

barnets utveckling av attityder, normer och värderingar som till exempel hur vi bemöter andra 

människor. Hon menar också att de sociala strukturer i barnens kamratkulturer liknar de som 

förekommer i vuxnas kulturer och barnen tolkar och gör det som de upplever runt omkring 

sig. En viktig del i arbetet på förskolan uttrycker Löfdahl blir då att se, lyssna in och förstå 

vad som faktiskt pågår i barns gemensamma aktiviteter, vilka normer och attityder som 

faktiskt existerar i barnens kamratkulturer på förskolan.  
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Lindqvist (1996) menar att om leken får stå i centrum i den pedagogiska verksamheten, kan 

barn och vuxna tillsammans bli medvetna om världen genom att skapa fiktiva lekvärldar på 

förskolan. För att skapa gemensamma lekvärldar på förskolan arbetar man med lekteman som 

innebär att de vuxna gestaltar figurer och handlingar. Hon menar att detta skapar en röd tråd 

som utvecklas i dialog med de vuxna och barnen. Förskollärarna gestaltar figurer, handlingar 

och ger liv åt lekvärldar som barnen kan bli delaktiga i. Figurerna skapar en relation till 

barnen och barnens lekrum förvandlas, det startar en dialog där barnen förs in i handlingen 

och där barnen efter föreställningen kan påverka händelseförloppet tillsammans med 

rollfigurerna. På så vis menar Lindqvist att gestaltarna och rummet lever och har fått en 

laddning, det har skapats en lekvärld. Hon skriver vidare att lekvärldar hjälper till att utveckla 

barns lek och de behöver ha ett innehåll som berör och intresserar dem, som även de vuxna 

måste dramatisera. Temat blir en kulturell värld, där vuxna och barn söker nya erfarenheter 

och utvecklar sin medvetenhet om världen. Lekvärlden hjälper oss att se tillvaron klarare och 

vi ser världen på ett nytt sätt som stimulerar våra kreativa möjligheter. Lindqvist menar också 

att i barnens lek speglas både samhälle och kultur, där aktuella situationer blandas med mer 

kulturella mönster. Löfdahl (2004) menar att i lekvärldar skapas situationer där barn och 

vuxna med fantasins hjälp skapar nya betydelser åt såväl föremål som handling. 

Förskollärarens delaktighet i leken 

Löfdahl (2004) skriver att de synsätt vuxna har på barn anses ligga till grund för hur vuxna 

möter och förhåller sig till barn. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014) menar att i 

en barncentrerad pedagogik är det helt och hållet barnets individuella erfarenheter som styr 

leken, den vuxna svarar på och möter barnet i det innehåll och de tankar barnet ger uttryck för. 

Broberg, Hagström, & Broberg (2012) skriver att trygga relationer är en förutsättning för 

lärande, särskilt för små barn. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på 

förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår och barnet känner sig ledsen. Barnet 

kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. 

Arnér & Tellgren (2006) menar att vuxna oftast uttrycker att de utgår ifrån ett barnperspektiv 

när de tolkar barnen men många gånger tenderar det att vuxna tolkar barnen utifrån sin egen 

synvinkel. De menar också att om barn är informanter är det viktigt att de blir lyssnade på och 

får sin röst hörd, oavsett hur de uttrycker sig och med vilken röst de talar. De menar att vuxna 

på förskolan måste reflektera över barnens underordning och den makt vuxna har och inte 

bara utgå från vuxnas tänkande. Perspektivtagandet blir mer komplext när vuxna försöker se 

barnens perspektiv eller tolka barnen utifrån vuxnas synvinkel. Johannesen & Sandvik (2009) 

skriver att förskollärare och de vuxna på förskolan alltid är i en maktposition i relation till 

barnen. Hur vuxna möter barn, om de ser barn som subjekt, om deras uppmärksamhet på den 

egna makten i förhållande till barnen påverkar deras möjlighet till inflytande och delaktighet, 

som de kan kräva. Detta formulerar författarna som viktiga frågor som förskollärarna på 

förskolan kan diskutera för att barnen ska få möjlighet till delaktighet och inflytande. Vuxna i 

förskolan ska tillåta sig själva att vara mer frågande i mötet med barnen och mindre ledande i 

samspelet. Johannesen & Sandvik (2009) hänvisar till Levinas, som menar att vuxna 

vanligtvis skiljer på barn och vuxna men att det istället handlar om varje människa och om 

individens ansvar i mötet med den andra. Det handlar inte bara om att vuxna ska beskydda 

barn utan att istället se barn som likvärdiga. Arnér & Tellgren (2006) påpekar att hur skall 

barnens kunskaper och erfarenheter kunna ses med hänsyn från vuxna om vuxnas aktoritet 

och mångåriga erfarenheter är det som alltid räknas. Barnen kommer då aldrig få en chans till 
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inflytande i samhället. Arnér & Tallgren menar också att för att kunna se den öppna 

människan är det viktigt att de vuxna närmar sig barnets egna perspektiv och barnets egna 

uppfattning av sin situation. Enligt Skolverket (2010) ska förskollärare ansvara för att barnen i 

barngruppen ska ges förutsättningar för utveckling och lärande, att barnen upplever att det är 

roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att de får stöd och stimulans  i sin sociala 

utveckling. Vidare nämns det att förskolläraren också ska ansvara för att barnen ges goda 

förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och att de känner sig trygga i gruppen på 

förskolan. Löfdahl (2007) skriver att förskollärarens inblandning i barns lek inte alltid får den 

önskade effekt man vill åt, detta för att barn och förskolläraren har olika föreställningar om de 

händelser de medverkar i.  

Greve (2013) skriver i sin studie att det är alltför stora barngrupper, så pedagogerna måste 

därmed ha mer uppsikt på vad som händer och kan därför inte integrera med barnen i deras 

lek. När förskollärare bara tittar på och har uppsikt, är det svårt att fånga innebörden i leken. 

Det är många gånger svårt att veta när och på vilket sätt pedagogen bör gå in i barnens lek. 

Greve menar att om leken ska fortsätta kan inte det pedagogiska arbetet bara styras av strikta 

mål, läromedel, tänkande eller kartläggning. Hon menar att förskollärarnas förhållningssätt 

ska variera från gång till gång. Ena gången behövs det stöd i leken och andra gången behöver 

förskolläraren övervaka barnens interaktioner/lek. Genom att vi pedagoger interagerar med 

barnen på ett lekfullt sätt utifrån barnens perspektiv, kan vi pedagoger stärka barnens 

upplevelser av att delta och bland annat utveckla sin demokratiska sida.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Jag har tänk att ta min teoretiska utgångspunkt i den kulturhistoriska teorin med inriktning på 

det sociokulturella perspektivet, som grundar sig i kommunikation och samspel mellan olika 

individer. Dessa teorier har Lev Vygotskij lagt grunden till. Han menar att en människas liv är 

ett oavbrutet skapande, det finns socialt band mellan barn och lärande. Förskolläraren ska vara 

utbildad, kreativ och varm i sitt sätt att vara (Vygotskij, 1999).  

Löfdahl (2004) skriver att Vygotskij menade att alla individer är sociala varelser redan från 

födseln. Han anser också att leken är den viktiga källan till utveckling av tanke, vilja, känsla 

och i leken är de inte skilda från varandra. Han menar också på att leken är ett utryck för 

barnens fantasi och att den skapar mening och betydelse i barnens vardag. 

Säljö (2014) skriver att det sociokulturella perspektivet innebär att, allt vi lär oss, lär vi oss i 

ett samanhang. Det vi människor lär oss om oss själv och hur vi ska agera i en viss situation 

lär vi oss i interaktion men andra människor. Vygotskij (1999) menar att barn utvecklas bäst 

genom att samspela med andra människor och utnyttja deras färdigheter som de själva ännu 

inte har. Nyckeln till socialt lärande är förmågan att imitera, observera och reflektera. 

Vygotskij ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation, det vill 

säga familjen, vänner och förskolepersonal med flera. Med utveckling menar han 

tankeförmåga, språk, mental och personlig utveckling. Det som påverkar samspelet är 

samhällets kulturer och normer men även personligheten hos varje individ. Vygotskij 

beskriver proximal utvecklingszon som innebär att individen lär sig i sin egen takt. Lärandet 

ska vara inspirerande, levande och mycket socialt. Det är även skillnaden mellan vad barn kan 

lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälp. Säljö (2014) menar att språket är 

ett viktigt redskap för lärande, det är länken mellan det yttre, alltså kommunikationen och det 

inre, alltså reflektionen. Vygotskij (1999) beskriver mediering som också är ett centralt 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Begreppet förklarar hur samverkan sker mellan 

människor och de artefakter (kulturella redskap) som människor använder för att förstå 

omvärlden.  
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Metod 
Jag kommer nu att presentera metoddelen. Där metodval, urval och avgränsningar, 

genomförande, forskningsetiska aspekter och studiens kvalitet kommer att presenteras.  

Metodval 

Jag kommer i mitt examensarbete att använda mig av kvalitativa intervjuer, med inriktning på 

semistrukturerad intervju. Det innebär enligt Bryman (2008) att jag som student har en lista 

med frågor som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt 

sätt. Han menar att frågorna inte behöver komma i samma ordning och frågor som inte finns 

med i listan kan också ställas i form utav följdfrågor. När intervjun är slut kommer alla frågor 

att vara berörda. När jag intervjuar vill jag ha fylliga och detaljerade svar så att jag kan 

besvara mina frågeställningar. Enligt Bryman är fylliga och detaljerade svar något jag 

kommer att få genom en kvalitativ intervju.  

Urval och avgränsningar 

Min studie har genomförts i en kommun i Mellansverige. Anledningen till att just denna 

kommun valts ut är för att jag haft min verksamhetsförlagda utbildning inom denna kommun. 

Jag valde att intervjua fem förskollärare som alla är kvinnor från tre förskolor som jag är väl 

förtrogna med sedan tidigare. Jag valde tre förskolor för att jag skulle få lite bredd i mina svar. 

På ena förskolan jag valt finns det fyra småbarnsavdelningar (1-3 år). Där har jag valt att 

intervjua två förskollärare från två olika avdelningar. På den andra förskolan jag valt finns det 

två äldre avdelningar (3-5 år). Där har jag valt att intervjua en förskollärare. På den tredje 

förskolan jag valt finns det fyra 1-5-årsavdelningar. Där har jag valt att intervjua två 

förskollärare från två olika avdelningar. När jag valde vilka jag skulle intervjua så fokuserade 

jag på att välja utbildade förskollärare eftersom att jag ville se förskollärarnas bild på 

delaktighet i barnens inomhuslek på förskolan. Jag ville också ta reda på hur förskollärare 

resonerar kring sitt sätt att tillsammans med barnen skapa kamratkullturer på förskolan.  

Genomförande 

Jag började med att skicka ut en förfrågan till förskolechefen, där jag skrev och förklarade vad 

min studie handlar om. Efter att jag fått godkännande från förskolechefen tog jag kontakt med 

de förskollärarna jag tänkt intervjua. Jag lämnade ett informationsbrev (bilaga 1), där det stod 

förklarat vad studien handlar om och vad syftet med den är. Intervjufrågorna (bilaga 2) 

lämnade jag ut på förhand i samband med informationsbrevet, för att förskollärarna skulle få 

tid att hinna tänka igenom sina svar och vara väl förberedda på vad intervjuen skulle handla 

om. Anledningen till att jag lämnade ut intervjufrågorna i förväg var att förskollärarna skulle 

var förberedda på följdfrågor så att jag skulle få mer detaljerade svar. Jag började intervjun 

med att lämna ett samtyckeskrav (bilaga 3) som jag ville att förskollärarna skulle skriva på, 

därefter startade vi intervjun. Intervjuerna såg olika ut, samtliga fem intervjuer berörde till slut 

alla frågorna, även fast vissa frågor skedde i en annan ordning. Varje intervju varade mellan 

10-30 minuter. Under intervjuerna medverkade endas jag och förskolläraren som blev 

intervjuad. Alla intervjuer spelades in med min Ipad/surfplatta, Ipad:en var inte kopplad till 

iCloud där material lagras uppe i molnet utan intervjuerna sparades enbart på min Ipad. Jag 
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har efter intervjuerna transkriberat dem ordagrant för att se till att all information från 

frågorna har kommit med och för att lättare kunna göra en analys och slutsats. 

Bearbetning och inledande analys 

Direkt efter intervjuerna transkriberat dem ordagrant för att se till att all information från 

frågorna har kommit med och för att lättare kunna göra en analys. Det är enligt Bryman 

(2008) viktigt att inte vänta med kodningen tills all data är insamlad. Redan under 

transkriberingen fick jag syn på olika mönster som ger mig kvalitéer till min resultatdel. Efter 

transkriberingen skrev jag ut intervjuerna så att jag lättare skulle kunna se och sortera de olika 

delarna och få en helhetsbild av vad förskollärarna svarade på mina intervjufrågor. Jag gick 

igenom varje intervju och delade in svaren jag fått i olika rubriker efter hur de hade svarat på 

frågorna. Rubrikerna som är studiens kvalitéer är allt från delta med försiktighet, barn har en 

egen kamratkultur till att man som förskollärare ska tillföra saker till leken. Detta är rubriker 

som jag bland annat kommer att presentera närmare i resultat- och analysdelen. I 

fortsättningen utav arbetet kommer jag att benämna förskollärarna jag intervjuat med 

förkortningen F1, F2, F3, F4 och F5. F:et i förkortningen står för förskollärare och siffran är i 

den slumpmässiga ordning jag valt att skriva dem.  

Forskningsetiska aspekter 

Det finns bland annat fyra etiska principer som är bra att ta hänsyn till när man ska genomföra 

sin undersökning. Löfdahl (2014) skriver att den första principen är informationskravet som 

innebär att man som student ska informera de personer som är berörda så att de vet vad 

undersökningen handlar om och dess syfte. All information ska ske både skriftligt och 

muntligt för alla berörda deltagare. Man ska också alltid först prata med förskolechefen på 

den tilltänkta förskolan och fråga så att hon/han tycker det är okej att genomföra 

undersökningen där. Hon menar att personerna som deltar ska veta att deras medverkan i 

undersökningen är frivillig och att de har rätt att dra sig ur när de vill, de ska också få reda på 

vad som kommer att ske under undersökningens gång innan den börjar. Vetenskapsrådet 

(2011) beskriver att den andra principen är samtyckeskravet som innebär att deltagarna i 

undersökningen har rätt att bestämma om de vill delta eller inte. Löfdahl (2014) menar att om 

man använder intervju på vuxna som metod behöver man först informera om undersökningen 

och hur processen kommer att gå till, sedan så lämnas samtycke ut. Vidare nämns det i 

Vetenskapsrådet (2011) att den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att data 

och de personuppgifter jag som student får in om de personer som deltar i undersökningen ska 

förvaras säkert så att ingen annan person kan komma åt dem. Det ska heller inte gå att lista ut 

utifrån arbetet, vilken förskola och vilka pedagoger och barn som deltar i undersökningen. 

Vetenskapsrådet nämner att den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som innebär att 

de uppgifter och data som samlas in ska endast användas till examensarbetet och inget annat. 

Enligt Löfdahl (2014) ska allt material som är insamlat förstöras efter att undersökningen är 

avslutad och när examensarbetet är godkänt.  

Studiens kvalitet 

Roos (2014) beskriver reliabilitet eller tillförlitlighet som innebär att man som student samlat 

in data på ett noggrant sätt. Bryman (2008) menar att om resultatet från studien blir detsamma 

om studien genomförs på nytt eller påverkas den av slumpmässiga eller tillfälliga saker. Han 

menar att det handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten på begreppen 
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och resultaten, forskaren har inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka utförandet av slutsatserna från studien, studenten ska agera i god tro. 

Bryman skriver vidare att det ska finnas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser 

av forskningsprocessen så som problemformulering, val av undersökningspersoner, 

intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och så vidare. Enligt Roos (2014) handlar 

validitet om att använda en användbar metod, med lämpliga frågor, passande ord eller andra 

sätt för att kunna förstå det jag avsett att försöka förstå i arbetet. För att som student kunna 

besvara syftet med studien behöver man enligt Bryman (2008) tänka på att allt man gör i 

arbetet ska svara på syftet och inte på något annat, de slutsatser som generaliserats från 

studien ska hänga ihop. 

Resultatet som presenteras i nästa del är baserade på förskollärarnas svar från intervjuerna. 

Något som kan ha påverkat förskollärarnas svar och därmed även resultatet är att 

intervjufrågorna gavs ut på förhand för att förskollärarna skulle kunna förbereda sig. 

Förskollärarens svar kan även ha påverkats av mig som intervjuare. Bryman skriver att jag 

som intervjuare omedvetet ger uttryck för mina värderingar och förväntningar, vilket gör att 

förskollärarnas svar i detta fall påverkas. Samtliga intervjuer har utförts utav mig och alla 

under lika förhållanden och med samma frågor.  
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Resultat och analys 
 

Jag kommer i denna del att presentera mitt resultat av de kvalitéer jag fått fram utifrån mina 

frågeställningar: På vilket sätt är förskollärare delaktiga i barnens lek på förskolan? På vilket 

sätt skapar delaktiga förskollärare i barnens lek, kamratkulturer tillsammans med barnen på 

förskolan? Jag har sett likheter på en del svar jag fått från intervjuerna och dessa har jag delat 

in i olika rubriker/områden. Andra svar är lite olika och jag har där tittat på vad som skiljer 

svaren åt. Jag har sedan analyserat svaren/resultatet utifrån mitt teoretiska perspektiv och min 

forsking- och litteraturgenomgång. Jag kommer under varje frågeställning göra en samman-

fattning av resultatet.  

På vilket sätt är förskollärare delaktiga i barnens lek på förskolan? 

Barns bearbetning i leken 

I intervjuerna nämner F1, F2 och F3 att barn bearbetar saker de varit med om i leken, för att 

testa på hur det är för det enskilda barnet.  

”Genom bearbetningen befäster barnen nya erfarenheter och 

kunskaper” (F1). 

F3 nämner även att vuxna kan upptäcka om barnen har varit med om något hemskt eller något 

annat innan barnen faktiskt berättar något. Detta genom att se på barnens lek när de bearbetar 

sina erfarenheter och upplevelser.  

Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007) speglar barn sina upplevelser från olika 

erfarenheter som de har, barnens lek blir då verklig och barnen har skapat ett samanhang till 

sina erfarenheter.  

Fantasi och kreativitet  

F3, F4 och F5 upplyser om att leken är fantasi och att det flödar kreativitet.  

”Barnen använder sin fantasi och kreativitet när de hittar på nya saker 

men att det samtidigt ska vara roligt och utmanande” (F4).  

Löfdahl (2004) kopplar till Vygotskij som menar att leken är en symbol för barns fantasi och 

att leken skapar mening och betydelse i barns vardag med hjälp av barns fantasi. Johansson & 

Pramling Samuelsson (2007) skriver att fantasin har en stor betydelse i leken på förskolan, när 

barnen använder sin fantasi förflyttar de sig långt bortom leken, detta gör att barnen skapar en 

inre fantasi. 

Socialt samspel  

F1, F3 och F5 nämner alla vikten av att leka bidrar till att barnen lär sig socialt samspel.  

”Leken är socialt samspel” (F5). 

F1 och F3 menar att barnen lär sig socialt samspel och vuxna kan i leken se hur samspelet 

fungerar.  

Enligt Löfdahl (2004) så menar Vygotskij att leken går från ensamlek till social lek, då är det 

viktigt att förstå vad leken har för mening här och nu för barnen. Det är i leken och samspelet 

med andra som lärandet sker. Pape (2001) skriver att det är i den fria leken barn får träna sina 
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sociala färdigheter, de tränas i att delta fast med olika roller, där man som barn går in i och ut 

ur rollerna. Barnen tränar då att kommunicera med varandra och detta kan medföra att de 

klara av att lösa problem och konflikter som uppstår. 

Makt 

F3 berättar att vuxna på förskolan har en oerhörd makt gällande sitt deltagande i leken, 

förskollärarna kan styra åt vilket håll leken ska gå. F2 nämner att det är lätt att vuxna tar över 

barnens lek. Både F2 och F3 menar på att det kan finnas hinder med att förskollärare deltar i 

leken. Förskollärare har en stor makt i leken och påverkar den många gånger.  

”Jag kan ju faktiskt utföra makt, jag hoppas att jag inte gör det” (F3).  

F3 säger även att förskollärare påverkar säkert mycket i leken både på gott och ont.  

Enligt Arnér & Tellgren (2006) så måste vuxna på förskolan reflektera över barns 

underordning och den makt vuxna faktiskt har och inte bara utgå från vuxnas tänkande. Det är 

vanligt att förskollärare försöker se barns perspektiv eller tolka barnen utifrån vår egen 

synvinkel. Johannesen & Sandvik (2009) skriver att förskollärare på förskolan är alltid i en 

maktposition i relation till barnen. Vuxna på förskolan måste tillåta sig själva att vara mer 

frågande i mötet med barnen och mindre ledande i samspelet. Johannesen & Sandvik kopplar 

vidare till Levinas som menar att vuxna i vanliga fall skiljer på barn och vuxna men att det 

handlar om varje människa och om vårt eget ansvar i mötet/samspelet med den andra 

personen. Det handlar om att vuxna måste se barn som likvärdiga. 

Delta med försiktighet 

F1 tycker att förskollärarna ska vara lyhörda så att man inte förstör en pågående lek. F2  

”Jag vill delta i leken men med försiktighet så att jag inte ska ta över 

leken” (F2). 

Enligt Löfdahl (2007) får förskollärarnas inblandning i barns lek inte alltid den effekt man 

önskat, detta för att barn och förskollärare har olika föreställningar om det som händer i leken. 

Greve (20013) menar att när förskollärare bara tittar på och har uppsikt är det svårt att fånga 

meningen med barnens lek, det blir också många gånger svårt att veta när och hur 

förskolläraren bör gå in i leken.  

Konflikter, stötta barn in i leken och vara en trygghet 

”Jag får ofta gå in och översätta det barnen säger och vad barnen gör, man 

blir liksom deras tolk” (F1). 

 

Hon säger att hon är en person som fredar leken, som ser till så att leken inte blir förstörd av 

någon annan. F3 berättar att när barn inte känner sig inkluderade är det vår uppgift som 

förskollärare att slussa ihop barnen så att ingen blir exkluderad, men vissa barn passar man 

bättre med än andra. F5 berättar att det sker mycket konflikter i leken så man måste många 

gånger kliva ur en lek för att reda ut konflikterna. Men är vi vuxna med i leken där det uppstår 

konflikter från början kan vi hjälpa till eller komma på olika lösningar och barnen känner sig 

då trygga och stannar kvar i leken. F4 deltar i leken när barn inte leker och försöker då 

locka/stötta barnen in i leken. F1 berättar att många gånger i leken gäller det att bara finnas 

där som en trygghet.  
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Enligt Greve (2013) ska förskollärarnas förhållningssätt variera. Ena gången behöver barnen 

stöd i leken och andra gången behöver förskolläraren övervaka barnens interaktioner i leken. 

Hon menar vidare att om förskollärare samspelar med barnen på ett lekfullt sätt utifrån 

barnens perspektiv, kan förskollärare stärka barnens upplevelser av att delta och utveckling av 

barnens demokratiska sida. Den proximala utvecklingszonen som Vygotskij (1999) beskriver 

innebär skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens 

hjälp. 

Ta en roll och vara med  

”Vissa gånger går jag in och är med i leken, men barn måste få leka och ha 

kul, de ska ju äga leken och vi vuxna ska inte peta i allt” (F1). 

   

F3 berättar att det är det roligaste som finns att få vara med i barnens lek. F3 vill vara en 

förskollärare som är på tåspetsarna och på alerten hela tiden där hon kan gå in i leken och 

utmana dem. F4 menar att om hon känner barnen då är hon gärna med och tar en roll och kan 

nog vara drivande och lite bestämmande i leken. Men är det ett barn hon inte känner så bra då 

har hon en mer avvaktande roll.  

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014) nämner att i en barncentrerad pedagogik är 

det helt och hållet barnets individuella erfarenheter som styr leken och vuxna svarar och 

möter barnen i deras lek som de ger utryck för.  

Tillföra saker 

F2 tillför saker till leken så att den går vidare.  

”Det är min roll som förskollärare att tillföra material och saker till 

leken, om jag ser att det behövs eller fattas något för att stimulera 

leken så ska jag fixa de” (F5).  

F3 menar att om man är med och tillför vissa saker till leken kan det bli en möjlighet till 

lärande, att man är med och utvecklar och sätter ord på det barnen gör på så vis får man in 

många olika kunskaper.  

Enligt Skolverket (2010) ska arbetslaget sammarbeta för att kunna erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande. Greve (2013) menar att barns meningsskapande sker i samspel 

med miljön och sådan lek utvecklar barnens lärande och utveckling. Denna lek skapar 

interaktion mellan barn och världen. Vygotskij (1999) menar att genom att tillföra artefakter 

till leken som förskollärarna berättar erbjuder förskollärarna en god miljö som skapar de bästa 

förutsättningarna till lärande och utveckling.  

Barnen vill att vi är med och barn är där vuxna är 

Alla fem förskollärarna hade liknande erfarenheter om att barnen vill att förskollärarna är med 

och deltar/leker med dem.  

Barnen vill att jag är med och många gånger kommer barnen och 

hämtar mig och säger kom, kom, då vill barnen att jag ska titta på 

något eller att jag ska vara med och leka (F1).  

F2 menar att det är stor skillnad när man är med i leken, barnen är mer aktiva då och vuxna 

kan föra leken framåt. F4 berättar att barnen tycker det är kul när hon deltar och barnen vill att 
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man är med. Många gånger känns det som om man inte räcker till och hon är en person som 

fastnar i det hon gör, fast många gånger behöver hon ha koll på flera ställen samtidigt. Hon är 

gärna nere på golvet och leker med barnen och det vet barnen om. F5 menar att barnen 

stannar kvar i leken längre om en vuxen är med och de tycker att det är roligt att vuxna är 

med. Förskollärarna var också överens om att barnen är där vuxna är och barnen vill att vuxna 

ska vara med och leka. F3 berättar att barnen gör det vuxna gör (imiterar) och om 

förskolläraren försvinner från leken så gör barnen också det. Förskollärare är därför väldigt 

viktiga i barnens lek. F4 menar att eftersom att hon lätt blir fast i leken och barnen vet om det 

så upplever hon att barnen ofta är vid henne, kanske inte alltid men ofta.  

Enligt Vygotskij (1999) utvecklas barn bäst genom att samspela med andra människor och 

utnyttja deras färdigheter som de själva ännu inte har. Nyckeln till socialt lärande är förmågan 

att imitera, observera och reflektera. Enligt Skolverket (2010) ska förskolläraren ansvara för 

att barnen i barngruppen ska få stöd och stimulans i sin sociala utveckling och att barnen ges 

goda förutsättningar att bygga relationer och känna sig trygga i barngruppen på förskolan. 

Barnen ska också ges förutsättningar för utveckling och lärande.  

Respektera barn 

”Säger barnen att de vill vara ifred så måste vi vuxna respektera det och ta 

ett steg tillbaka” (F1).  

F3 berättar att en del barn tycker att det kan vara jobbigt att vuxna deltar i leken och då måste 

vuxna än en gång respektera barnen.  

Enligt Johannesen & Sandvik (2009) menar Levinas att förskollärare vanligtvis skiljer på 

vuxna och barn men vuxna måste se att det handlar om människor istället. Levinas nämner 

vidare att vuxna inte kan beskydda barn utan måste istället se barn som likvärdiga. Arnér & 

Tellgren (2006) undrar hur barnen ska kunna få en chans till inflyttande på förskolan om 

vuxnas aktoritet och erfarenheter alltid räknas. För att kunna se barn som människor är det 

viktigt enligt författarna att vuxna närmar sig barnets egna uppfattningar av situationen, vi 

måste också respektera barnen. 

Mycket som sker runt om 

”Allt är schemastyrt och vissa tidpunkter på dagen är det mindre med 

personal, då upplever jag att det är svårt att räcka till och har man mycket 

annat att göra och väljer att göra det så kan det bli ett problem” (F4).  

F1 menar att det finns saker som ska göras och det är mycket annat också så det är svårt att 

räcka till, men barnen går alltid först.  

Eftersom förskollärarna tycker att det är ett hinder att det ska göras så mycket runt om. Hinner 

de kanske inte alltid göra integrera med barnen så som de vill göra. Enligt Greve (2013) ska 

förskollärarna integrera med barnen på ett lekfullt sätt utifrån barnens perspektiv och 

förskollärarna stärker då barnens upplevelser i leken så att barnen utvecklas. 

Barngruppen 

F1 berättar att det är 14 barn i barngruppen på hennes småbarnsavdelning och det finns 

kommuner som har fler barn i barngrupperna, hon tycker det finns både hinder och 

möjligheter med barngruppens storlek.  
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”Är alla barnen här, då är det mycket” (F1). 

F2 menar att barngruppen inte är något hinder eftersom hon bara har 14 barn, hon har arbetat i 

större barngrupper också. F4 tycker att  

”Barngruppen är för stor, för att kunna ta tillvara på det enskilda 

barnet” (F4).  

F4 har jobbat med barngrupper som är stora men det är så individanpassat om det fungerar 

eller inte. Har barngruppen barn i behov av stöd, exempel barn som är utåtagerande så 

fungerar det bra i en mindre grupp och när barnet kommer till en större grupp så fungerar det 

mindre bra.  

Enligt Greve (2013) framgår det att barngrupperna är för stora och förskollärarna måste därför 

ha mer uppsikt på vad som händer och kan inte integrera med barnen i deras lek på samma 

sätt.  

Anknytning 

”Om barn knyter an för mycket till mig, så att jag hindrar barnen i deras 

utveckling” (F4).  

F4 menar att detta kan vara ett hinder. 

I läroplanen står det att vuxna ska se möjligheter hos barnen och engagera sig i samspelet 

både i barngruppen och tillsammans med det enskilda barnet (Skolverket, 2010). 

Förutsättningar till lärande, särskilt för de yngsta barnen är barn som utvecklat en trygg 

relation till någon vuxen på förskolan. Barnen litar på att de blir tröstade när de blir ledsna 

och kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande (Broberg, Hagström, & Broberg, 

2012).  

Springlek 

F5 vill vara den förskollärare som kliver in i springleken/lekvärlden och avleda dem till något 

annat istället för att springa runt, men ibland blir man den vuxna som säger stopp, sluta, här 

springer vi inte. F1 berättar att när ett gäng springer runt, runt på mattan, då är hon inte med 

och springer, hon läser av situationen och väntar och ser vad barnen har för interaktion med 

det de gör.  

”Ser jag att en springlek fungerar och att barnen har roligt och inte 

förstör något annat då tycker jag att det är okej att de springer, barnen 

är i behov av att röra sig” (F1).  

Det är ju något barnen är uppe i. F3 menar att hon hör hur negativ hon låter om hon säger 

stopp, sluta, gör inte så. Men det gäller att bryta där. F4 är en person som säger stopp, sluta 

springa. Arbetslaget har sagt att de ska börja uttrycka sig på andra sätt, till exempel Vad gör 

ni? Hur gör vi här på förskolan? Vad får vi göra? Försöka leda bort det från det negativa och 

drömscenariot vore att hon själv hoppade in och sprang med, men då kan det leda till att det 

blir värre samtidigt som man kan bromsa in och avleda leken till något annat, men hon kan 

inte säga att hon gör så.  

Hur förskollärare agerar i situationer som springlek ligger till grund för vad förskollärarna har 

för synsätt. Enligt Löfdahl (2004) är det vuxnas synsätt på barn som ligger till grund för hur 

vuxna möter och förhåller sig till barn. 
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Leken är viktig 

F2 tycker att leken är väldigt viktig, leken är det viktigaste barnen gör på förskolan. Många 

säger att barnen bara har lekt men i leken tränar barn allting, kommunikation, samspel, språk, 

matematik, teknik. Förskollärarna får med hela läroplanen i leken. Förskollärarna på hennes 

avdelning vill få in leken ännu mer och att vuxna inte bryter den så att barnen kan få leka 

färdigt. Förskollärarna ska försöka bryta så lite som möjligt i alla fall. F5 menar att om hon 

och barnen har en rolig stund tillsammans i leken så återkommer dessa lekar och det blir 

viktigt för barnens utveckling och lärande.  

”Synen på barns lek har ändrats med tiden och nu får barns lek ta 

plats” (F4). 

Detta kopplar jag till Skolverket (2010) där det står att verksamheten ska präglas av en 

medveten användning av lek då den är viktig för barns lärande och utveckling. 

Sammanfattning 

Eftersom förskollärare har en oerhörd makt i barnens lek och kan styra leken åt det hållet de 

vill så måste förskollärarna delta med försiktighet så att de inte tar över barnens lek. När man 

som förskollärare deltar i leken så är man en trygghet som kan översätta det barnet menar så 

de andra barnen förstår och att leken flyter på. Förskollärarna kan också avleda den pågående 

leken så fokus från den tidigare leken hamnar på något annat och leken får ett annat innehåll. 

Förskollärarna blir också konflikthanterare i leken och fredar leken så att den inte blir förstörd 

av någon annan eller någon deltagare i leken. Tar förskolläraren en roll och är med vill hon 

utmana barnen. Detta genom att till exempel tillföra saker i leken som barnen kanske behöver 

för att utveckla sin lek, utifrån detta så blir lärande möjligt. Leken går då vidare och tar nya 

vägar och hittar andra utmaningar och barnen utvecklar då sina kunskaper. Förskollärarna 

menar på att barnen vill att de ska vara med, eftersom barnen många gånger kommer och 

hämtar dem och barnen leker oftast där de vuxna är. Många barn tycker det är roligt när 

förskollärarna deltar i leken, men de barn som inte vill att förskollärarna ska vara med måste 

respekteras. Genom att ta ett steg tillbaka och övervaka leken istället så har förskollärarna 

respekterat de barn som vill vara ifred. Det finns hinder med att vara delaktiga i barnens lek. 

Det kan vara allt ifrån att det är mycket annat som ska göras som tar tid för barngruppen och 

förskollärarnas deltagande i leken. Det kan också vara barngruppens storlek som gör att det är 

svårt att delta i leken när förskollärarna ska ha koll på flera ställen samtidigt. Barnens 

anknytning kan också vara ett hinder om anknytningen blir för stor, men det kan också vara 

en möjlighet för barn som skapat en trygg relation till en vuxen kan slappna av och ägna sig åt 

lek och utforskande. Förskollärarna tycker att leken är så oerhört viktig för man får in så 

många olika områden och ämnen i leken, bland annat socialt samspel, fantasi och kreativitet 

och många av läroplanens mål. När förskollärarna deltar i leken får man också syn på barnens 

sätt att bearbeta sina kunskaper och erfarenheter.  

På vilket sätt skapar delaktiga förskollärare i barnens lek, kamratkulturer 

tillsammans med barnen på förskolan? 

Värdegrundsarbete 

F1 förklarar att kamratkulturen bygger på värdegrundsarbetet och att det handlar om normer 

och värden, vilket är det viktigaste arbetet förskollärarna gör på förskolan. F2 menar att alla 

barnen ska få vara med och leka och barnen kan inte utesluta någon i leken. Förskollärarna 
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arbetar därför mycket med barnlitteratur som har det målet i boken att alla ska vara med och 

barnen kan då koppla det som händer i boken till sin lek.  

”Värdegrundsarbetet är oerhört viktigt, det handlar mycket om hur vi 

ska vara mot varandra, den ”gyllene regeln” behandla andra så som 

du själv vill bli behandlad” (F3).  

F5 berättar att hon ser till så att alla mår bra i leken exempel lyfta en roll som inte betyder så 

mycket. Hon uppmärksammar det barnet lite extra och rollen blir mer attraktiv och de andra 

barnen kanske också vill göra så.  

Dessa synpunkter från intervjuerna kopplar jag till Löfdahl (2007) som menar att leken är en 

arena där barn skapar och upprätthåller positioner i sin kamratkultur. Under denna process där 

positioneringen ingår påverkas barnens utveckling av attityder, normer och värden. Det vill 

säga mitt bemötande mot andra människor.   

Barn har en egen kamratkultur  

Samtliga förskollärare jag intervjuade tror eller vet att barnen har en egen kamratkultur som 

vuxna inte är delaktiga i. F5 menar att det finns en kultur som inte riktigt är synlig med det är 

ändå några starka individer som bestämmer och försöker ändra på saker. Barnen har en egen 

kamratkultur och hon märker tydligt att vissa barn är annorlunda när vissa andra 

starka/bestämmande barn är där. 

”Det bildas mycket kulturer, det kan vara en sådan sak som att barnen 

sitter vid bordet och barnen börjar slå med händerna i bordet, det är ju 

toddlarkulturen, börjar en börjar alla och på så vis så imiterar de 

varandra” (F1).  

F2 menar att barnen har en egen kamratkultur och hon tycker att det är bra att barnen har det. 

F3 tycker att det är spännande med barnens kamratkultur och det är viktigt att ta ett steg 

tillbaka och se vad som verkligen händer i leken. F4 tror att barnen har en egen kamratkultur 

men det beror på vad de har med sig, men många gånger så löser barnen saker själva. Barnen 

får en kultur som fungerar, så det gäller att inte vara för vuxen dömande när man går in och 

iakttar leken. F4 lyssnar in barnen och försöker ta en roll som en i gänget. För även om hon är 

förskollärare ska hon kunna vara med, fast på barnens villkor. 

”En ökad tolerans hos barnen ger en bättre kamratkultur och 

kamratanda” (F3). 

Enligt Löfdahl (2007) står det att när barn i förskolan är där en längre period tillsammans 

utvecklar de sin egen kamratkultur. Barnen ingår då i en kamratkultur som innehåller kunskap 

om den egna och kompisarnas statuspositioner. Vem får vara med och leka, vem/vilka 

bestämmer i leken och hur beter man sig mot varandra i leken. Denna kamratkultur är inte 

bestämd utan skapas när barnen möter andra barn. Vygotskij (1999) nämner att barnen 

utvecklas genom samspel med andra människor. Detta genom att barnen imiterar och utnyttjar 

andras färdigheter som de själva ännu inte har. Löfdahl (2007) skriver att de sociala strukturer 

som finns i barnens kamratkultur liknar de som finns i vuxnas kulturer och barnen ser och 

tolkar det som de upplever. Viktigt blir då utifrån detta att på förskolan se, lyssna in och förstå 

vad barnen faktiskt gör, vilka normer och attityder som existerar i barnens kamratkultur på 

förskolan. 
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Lekvärldar 

”Vi vuxna skapar lekvärldar tillsammans med barnen, det är väldigt roligt 

och det är ett sätt att bearbeta rädslor för barnen” (F1). 

Barnen leker också ibland det som de har upplevt i lekvärlden, oftast de äldre barnen. F5 

berättar att om de har en rolig sund tillsammans så återkommer oftast de lekarna. 

När jag tittar på vad Lindqvist (1996) skriver kan jag koppla det till detta resultat. Hon menar 

för att skapa gemensamma lekvärldar på förskolan så arbetar man med olika lekteman där de 

vuxna gestaltar figurer och handlingar och ger på så vis liv åt lekvärldar som barnen kan bli 

delaktiga i. Barnen skapar en relation till figurerna och barnens lekrum förvandlas detta startar 

med en dialog där barnen förs in i handlingen och efter föreställningen kan påverka 

händelseförloppet tillsammans med rollfiguren och på så vis lever gestalterna och rummet har 

fått en laddning och vi har tillsammans skapat en lekvärld. Lekvärlden hjälper barnen i sin 

utveckling av leken och innehållet behöver intressera dem. 

Sammanfattning 

Förskollärarna jobbar mycket med värdegrundsarbetet på förskolan när det gäller att skapa 

kamratkulturer tillsammans med barnen. Detta för att påverka barns attityder, normer och 

värden, alltså hur är man är en bra kompis. Detta görs på lite olika vis, bland annat så lånar 

förskollärarna böcker som har ett innehåll som visar på hur man ska behandla varandra och 

som barnens sedan kan återkoppla till sin lek. Eller så deltar förskollärarna i barnens lek som 

en i gänget, fast på barnens villkor. Förskollärarna kan också skapa lekvärldar tillsammans 

med barnen och på så vis visa på hur man ska vara en bra kompis. Förskollärarna lyfter också 

i leken de roller som inte betyder så mycket så att alla barnen ska få en chans att vara aktiva i 

leken. Förskollärarna menar också på att barnen har en egen kamratkultur som förskollärarna 

inte är delaktiga i, där barnen har olika hälsnings sätt, olika sätt att förhandla i leken. Många 

gånger så löser barnen konflikterna själva så det gäller att ta ett steg tillbaka och se vad som 

verkligen händer i leken och avvakta och se om barnen kan lösa problemen själva.  
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Diskussion 
Jag kommer nu att presentera min diskussion. I diskussionen av resultatet och analysen har 

jag valt att bara diskutera de områden jag tyckte var mest intressanta utifrån mina 

frågeställningar. Jag kommer sedan att ta upp metoddiskussion, mina lärdomar och fortsatt 

forskning. 

Diskussion av resultat och analys 

Utifrån mina resultat jag fått och analyserat så finns det många olika intressanta synpunkter 

att diskutera. Först och främst vill jag lyfta att förskollärarna tyckte att barn bearbetar sina 

erfarenheter i leken. Detta är intressant att förskollärarna nämner, att det är i leken som barnen 

får testa på saker som de sett eller upplevt kanske hemma eller på förskolan. Enligt Johansson 

& Pramling Samuelsson (2007)  så barn bearbetar barn sina erfarenheter genom leken. Det 

låter som om förskollärarna är väldigt medvetna i sitt sätt att tänka och resonera kring barnens 

lek i förskolan.  

Ett annat intressant svar är makt, förskollärana nämner att vuxna har en stor makt gällande 

barns lek. Deltar vuxna i leken på ett aktivt sätt är risken att vi går in och tar över barnens lek, 

men vi kan också styra leken åt det håll vuxna vill om förskollärarna väljer att delta i barnens 

lek. Samtidigt som det är bra att delta för att kunna stötta vissa barn i leken och för att kunna 

tillföra ett lärande i leken. Det gäller att vara flexibel och inte alltid göra likadant kring sitt 

deltagande i leken, för leken ser oftast olika ut från gång till gång och det är nästan aldrig 

samma gruppkombination. Jag tycker att det var bra att förskollärarna faktiskt var medvetna 

om att vuxna har en maktposition i barnens lek när de deltar, detta visar ju att förskollärarna 

faktiskt har läst litteratur som menar att förskolläraren alltid är i en maktposition när det gäller 

barnen. Enligt Johannesen & Sandvik (2009) som hänvisar till Levinas menar att vuxna måste 

se varje människa istället för att skilja på barn och vuxna, det handlar om vuxnas ansvar i 

mötet med den andra personen, vuxna måste se barnen som likvärdiga. Det kan ju vara så att 

förskollärarna bara utgår från sina tidigare erfarenheter och traditioner som de har. Detta visar 

att de har förståelsen kring sin makt mot barnen, vilket är väldigt bra tycker jag.  

En förskollärare nämner för mig att det finns ett hinder med att vara delaktig i leken och det är 

att vissa barn knyter an för mycket så att det hämmar deras utveckling och lärande istället för 

att vara en tillgång. Broberg, Hagström, & Broberg (2012) nämner det här med anknytning 

men där menar de på att det är positivt att barn utvecklar en trygg relation med någon vuxen 

på förskolan för det är förutsättningar till utveckling och lärande, särskilt för de allra yngsta 

barnen på förskolan. Författarna menar vidare att barnen litar på att de blir tröstade när något 

händer och de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Så på det här viset kan 

anknytning till en förskollärare på förskolan vara något positivt. Samtidigt som jag förstår 

förskolläraren som menar på att om anknytningen blir för stark och barnet bara vill vara med 

förskolläraren och inte vill samspela med övriga barn i barngruppen. Detta kan hämma 

utvecklingen hos barnet och jag tycker att det är bra att förskolläraren ändå är medveten om 

att det faktiskt kan vara så. När just detta barn befinner sig i leken menar förskolläraren att 

hon vill avvakta och ta ett steg tillbaka och inte delta för att låta barnet få samspela med sina 

kompisar i leken. Istället för att gå in i leken och barnet bara drar sig till förskolläraren och 

glömmer bort att leka med de andra.  

Förskollärarna nämner att barnen vill att de ska vara med och att barnen oftast är där de vuxna 

är, känns det som om förskollärarna har en bra balans gällande sitt deltagande i leken och vad 
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de har för roll när de deltar. Förskollärana nämner att det är så situationsbundet hur de deltar i 

leken. Vissa gånger kanske de är mer avvaktande och bara övervakar leken eller deltar fast 

med försiktighet som en förskollärare uttryckte sig under intervjun, då man som förskollärare 

får läsa av situationen och se hur barnen reagerar när man som förskollärare deltar. Andra 

gånger så tar förskolläraren större plats i leken och är med och styr, men det är oftast en 

avvägning hur styrande man ska vara i leken för risken är ju som sagt att man går in och tar 

över för mycket.  

När vi diskuterar barn som springer runt ur vuxnas synvinkel, fast barnen kanske har en avsikt 

med det de faktiskt gör, så får jag många olika svar på hur förskollärarna vill delta i denna lek. 

Någon förskollärare berättar att stopp, sluta springa är det som används i sådana situationer. 

En annan nämner att de använder stopp, sluta, men att det kan bli väldigt negativt. Istället har 

de bestämt att använda sig av andra metoder, där de frågar vad barnen gör och vad barnen får 

göra och vad barnen ska göra istället för att springa. Förskollärarna berättar att de egentligen 

vill hoppa in i leken och börja springa de också. Vad hade hänt då ställer jag mig frågan, det 

värsta som kan hända är att fler barn börjar springa men jag som förskollärare är ju nu i leken 

och deltar och kan på så vis bromsa springleken och avleda den till något annat. Varför gör vi 

då inte så här utan istället upprepande gånger får säga stopp, sluta. Förskolläraren menar att 

det handlar om ork och energi som inte finns för att det är så mycket annat som ska göras och 

för att man ska ha koll på flera ställen samtidigt, för går jag in i denna lek, kanske leken på ett 

annat ställe slutar fungera och jag kan inte dela på mig. Enligt Grave (2013) som menar att 

förskollärarna ska agera olika från gång till gång. Ena gången kanske barnen behöver stöd i 

leken och andra gången behöver förskolläraren övervaka barnens interaktioner/lek. Det finns 

kanske inget direkt svar på hur man ska delta i leken, utan det gäller att läsa den forskning 

som finns och samla på sig kunskap. Det gäller även att ha med sig sina tidigare erfarenheter 

och traditioner och läsa av situationen just där och då för att veta hur jag som förskollärare på 

bästa sätt ska delta.  

På min frågeställning: På vilket sätt är förskollärare delaktiga i barnens lek på förskolan? Blir 

mitt slutliga svar på denna fråga att det är situationsbundet och man kan delta på många olika 

vis. Det är också mycket viktigt att man som förskollärare har en medvetenhet om hur man 

agerar och varför man agerar på ett visst sätt i barnen lek.  

Att skapa lekvärldar tillsammans med barnen tycker förskollärarna är jätteroligt och barnen 

kan i lekvärlden bearbeta olika saker, bland annat rädslor. Barnen, framförallt de äldre, leker 

ofta det de har upplevt i lekvärlden. För att skapa lekvärldar på förskolan enligt Lindqvist 

(1996), arbetar man med lekteman där förskolläraren gestaltar figurer och handlingar och ger 

liv åt en lekvärld barnen kan delta i. Hon menar vidare att om innehållet intresserar barnen 

hjälper lekvärlden att utveckla barnens lek. Om vi tillsammans med barnen skapar lekvärldar, 

kan vi än en gång vara med och styra innehållet i barnens lek. Här kan barnen själva också 

välja om de vill gå in i lekvärlden eller om de vill hålla sig utanför. Har förskollärarna valt ett 

innehåll som inte intresserar barnen så sker det då ingen utveckling av deras lek. Några utav 

förskollärarna jag intervjuade kopplar värdegrundsarbetet, som de tycker är oerhört viktigt på 

förskolan, till kamratkultur vilket jag tycker är intressant eftersom värdegrundsarbetet handlar 

om normer och värden och hur man är mot sina kompisar. Kamratkulturen handlar om, enligt 

Löfdahl (2007), att leken är en arena där barnen skapar och upprätthåller sina positioner i sin 

kamratkultur och under denna process där de hittar sina positioner i kamratkulturen utvecklar 

barnen attityder, normer och värden. Så det är genom kamratkulturen barnen utvecklar sitt sätt 

att bemöta andra människor. Förskollärarna tror att barnen har en egen kamratkultur som 
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vuxna inte är delaktiga i. Löfdahl (2007) skriver vidare att när barn är på förskolan under en 

längre period så utvecklar de sin egen kamratkultur. Barnen vet då om den egna och 

kompisarnas positioner i leken. Kamratkulturen är inte bestämd utan skapas när barn möter 

andra barn och på så vis kan den hela tiden förändras, vilket är bra för då kan förskollärarna 

genom sitt värdegrundsarbete påverka barnen hur vi ska behandla varandra i leken. En 

förskollärare nämner att hon lyssna in barnen och försöka ta en plats i gänget, även fast hon är 

förskollärare så måste hon kunna vara med i deras kultur, fast på deras villkor. Viktigt enligt 

Löfdahl (2007) blir att se, lyssna in och förstå vad som faktiskt händer i barnens lek, vilka 

normer och värden som existerar i barnens lek.  

Svaret på min frågeställning: På vilket sätt skapar delaktiga förskollärare i barnens lek, 

kamratkulturer tillsammans med barnen på förskolan? Förskollärarna jag intervjuat arbetar 

mycket med värdegrundsarbete för att göra barnen medvetna om hur man är en bra kompis 

och hur man ska behandla varandra i leken. Detta tar barnen med sig in i leken och använder i 

sin kamratkultur, där barnen sen själva utvecklar sina attityder, normer och värden i leken. 

Förskollärarna försöker också att ta en plats i gänget och vara med i barnens kultur, fast på 

barnens villkor och utifrån barnens kultur.  

Förskollärarna nämner också hur viktig leken är. Förskollärarna menar att många som inte är 

insatta i förskolans och barnens vardag påstår att vi bara har lekt på förskolan, men vi tränar 

så mycket i leken, allt från kommunikation, samspel, språk och så mycket mer, vi får faktiskt 

in hela läroplanen för förskolan i leken. Det står bland annat i läroplanen för förskolan att 

verksamheten ska präglas av en medveten användning av lek då den är viktig för barns 

lärande och utveckling (Skolverket, 2010). 

Metoddiskussion  

Jag valde att intervjua fem förskollärare som jag är väl förtrogna med sedan tidigare. Jag 

tycker att det blev bra diskussion runt mina intervjufrågor. Men jag är också medveten om att 

det kan vara en nackdel att känna intervjupersonerna sedan tidigare, eftersom det kan påverka 

hur de svarade på frågorna. Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer med inriktning 

på semistrukturerade intervjuer. Vilket innebar att jag hade en lista med intervjufrågor och 

följdfrågor (bilaga 2) som intervjupersonerna, i mitt fall förskollärarna, fritt fick svara på. 

Frågorna behövde inte komma i någon specifik ordning, bara alla frågorna blev berörda vilket 

de blev. Meningen med att lämna ut intervjufrågorna i samband med informationsbrevet 

(bilaga 1) i förväg, var att förskollärarna skulle få möjligheten till att fundera hur det tycker 

och tänker gällande frågorna och för att jag som student skulle få så fylliga och detaljerade 

svara som möjligt. Det finns både för och nackdelar med att lämna ut intervjufrågorna i 

förväg. Nackdelen är att försskollärarna läser på om ämnet och svarar så som de tror att jag 

vill att de ska svara och inte utgår från vad de själva tycker och tänker, att de redan har skrivit 

ner ett helt papper på att så här tycker jag. Jag upplevde dock inte att det var så utan att några 

hade med sig anteckningar som stöd men att vi ändå hade en bra diskussion runt omkring 

frågorna. Jag hade ju även följdfrågor som de fick svara på som de inte hade fått tagit del av 

på förhand och då var de kanske inte riktigt lika förberedda på dem. Eftersom vi ändå 

diskuterade runt en fråga så kunde de ändå svara bra på följdfrågorna. Fördelen med att lämna 

ut frågorna på förhand är att förskollärana var beredda på vad det var för frågor som skulle 

finnas med och att det blev en trygghet för dem under intervjuernas gång. Jag kanske borde ha 

ställt fler följdfrågor och varit mer nyfiken på deras svar som de gav och frågat om de kunde 

ha utvecklat sina svar lite mer men eftersom det var första gången jag intervjuade någon så 
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tycker jag att det gick bra ändå. Det är lätt att vara efterklok och tänka; varför ställde jag inte 

den frågan när förskolläraren svarade på det sättet. Men jag tycker att jag gjorde ett bra val 

genom att välja intervjuer.  

När jag intervjuade förskollärarna, kan deras svar ha påverkats utav mig som intervjuare. 

Enligt Bryman (2008) så finns det risk att jag som intervjuare omedvetet ger uttryck för mina 

verderingar och förväntningar. När jag lyssnat på inspelningarna utav intervjuerna är detta 

dock inget som jag upplever har skett i någon utsträckning, det är i stort sett bara 

förskollärarna som pratar och kommer med sina tankar och åsikter. Min roll som intervjuare 

har varit lite mer tillbakadragen och jag har inte uttryckt mig så mycket om mina tankar och 

åsikter vad jag kan urskilja från inspelningarna. Hade jag haft mer tid på mig att göra studien 

så hade jag kanske valt att göra observationer också för att se om förskollärarna faktiskt deltar 

i leken på det viset de säger att de gör. Men då hade det blivit en jämförande studie och 

kanske inte så kvalitativ. Om jag hade valt att bara göra observationer finns risken att jag lagt 

in min egen tolkning i det jag hade fått syn på i leken. Vilket kanske hade resulterat i att jag 

inte hade fått fram det resultat som jag faktiskt fick utav mina intervjuer. Utan jag hade fått 

fram min tolkning av hur förskollärarna hade deltagit i leken på förskolan. 

Mina lärdomar  

Syftet med detta arbete är att få mer förståelse och kunskap om hur förskollärare resonerar 

kring delaktighet i barnens lek inomhus på förskolan och hur deras delaktighet i leken 

tillsammans med barnen skapar kamratkulturer. Arbetet med denna studie har varit intressant 

och väldigt givande. Jag tycker att jag har fått en bättre förståelse och kunskap om hur 

förskollärare resonerar kring sitt deltagande i barnens lek inomhus på förskolan. Mycket av 

det som förskollärarna lyfte under intervjuerna kommer jag att ta med mig i min framtida 

yrkesroll. Tillsammans med den forskning och litteratur jag läst har jag utvecklat mig själv 

som förskollärare och min syn på förskollärarnas delaktighet i barnens lek. Leken är så 

oerhört viktig och man kan som förskollärare arbeta med den eftersom den är så utvecklande 

och stimulerande för barnen. I leken läggs grunden till allt barnen behöver ha med sig i livet 

och jag tror att barn som fått möjligheten att leka på förskolan klarar sig bättre i livet. Jag 

tycker att alla förskollärare ska använda sig av leken i arbetet på förskolan och vara med och 

delta för att se och lyfta barnens utveckling. ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska 

stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg” (Skolverket, 2010. s. 5) 

Fortsatt forskning 

Under studiens gång har jag fått tagit del av hur viktigt det är att vara medveten om 

maktpositionen vuxna har gentemot barnen på förskolan. Jag skulle vilja titta närmare på hur 

vuxnas maktposition påverkar barnen på förskolan. Att förskollärarna är medvetna om det 

förstår jag har betydelse för hur barns utveckling ser ut. Om förskollärarna inte är medvetna 

om maktpositionen gentemot barnen i förskolan, får det konsekvenser för hur barns 

utveckling i leken utvecklas? Eller vilka konsekvenser får det om vi förskollärare arbetar 

medvetet kring vår maktrelation i barnens lek? 
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Hej! 

Mitt namn är Rebecca Hagström och jag läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag 

läser termin 6 och ska skriva ett examensarbete som ska handla om förskollärarnas delaktighet 

i leken. Mina frågeställningar är: 

 På vilket sätt är förskollärare delaktiga i barns lek inomhus på förskolan? 

 På vilket sätt skapar delaktiga förskollärare i barnens lek, kamratkulturer tillsammans 

med barnen på förskolan?  

 

Syftet med detta arbete är att få mer förståelse och kunskap om hur förskollärare resonerar 

kring delaktighet i barnens lek inomhus på förskolan och hur deras delaktighet i leken 

tillsammans med barnen skapar kamratkulturer.  

I min studie kommer jag att använda mig av intervjuer som jag kommer att spela in för att få 

ett bra underlag för mitt analysarbete. Deltagandet är frivilligt. Förskolan samt förskollärarna 

kommer att vara helt anonyma då svaren inte kommer att kunna kopplas till enskild individ. 

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i 

studiesyfte till denna studie. Efter avslutad studie kommer allt insamlat material att förstöras. 

Examensarbetet kommer att publiceras så att andra kan ta del utav studien.  

Frågor som kommer att beröras under intervjuen är: 

 Vad är lek för dig?  

 Hur ser du på din delaktighet i leken?  

 Vad är din roll som förskollärare i leken?  

 Vilken respons får du som förskollärare från barnen när du deltar i deras lek? 

 Hur skapar du som förskollärare en kamratkultur tillsammans med barnen? 

 Är det något i ditt arbetssätt gällande barns lek du skulle vilja förändra?  

 Ser du några hinder med att vara delaktig i leken? 

 

 

Vid frågor gällande studien, kontakta mig gärna. 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Hagström 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx@hotmail.com
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 Vad är lek för dig? Vad kännetecknar lek för dig? 

 Hur ser du på din delaktighet i leken? Ska vi delta eller inte delta? 

 Vad är din roll som förskollärare i leken? Aktiv/inaktiv 

 Vilken respons får du som förskollärare från barnen när du deltar i deras lek? 

 Hur skapar du som förskollärare en kamratkultur tillsammans med barnen? 

 Är det något i ditt arbetssätt gällande barns lek du skulle vilja förändra?  

 Ser du några hinder med att vara delaktig i leken? 
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Jag behöver ditt samtycke till att du ska delta i min studie. Du kommer att vara anonym och 

allt material kommer bara att användas i studiesyfte, till detta arbete. Efter avslutad studie 

kommer allt material att förstöras och studien kommer att framskrivas i ett examensarbete 

som kommer publiceras så att du kan få ta del utav arbetet. Du som medverkar får när som 

helst avbryta ditt medverkande. 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie   
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