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Förord 
Vi som har skrivit detta examensarbete har under vår studietid vid Mittuniversitetet i Härnösand 

samt Sundsvall haft verksamhetsförlagd utbildning på olika förskolor på olika platser i Sverige. Där 

har vi uppmärksammat att förskollärarens roll i barns lek kan se väldigt olika ut. I och med att vi 

uppmärksammat detta så har intresset för förskollärarens roll i barns lek vuxit fram. Eftersom att vi 

som skriver detta examensarbete bor på två olika platser i Sverige så har arbetet skrivits via Google 

docs, kommunikationen har skett via en Messenger chatt samt genom telefonsamtal. När vi utfört 

våra intervjuer så har vi gjort dem var för sig. 

 
Examensarbetet har varit roligt, intressant och utmanande då vi haft olika tider att kunna arbeta på. 

En av oss har arbetat heltid och skrivit på kvällar och helger medan den andra har skrivit på dagtid. 

En utmaning som vi haft har varit att snabbt kunna kommunicera och återkoppla till varandra då vi 

haft dessa olika skrivtider. Vi har dock löst detta genom att ha en bestämd dag i veckan vi alltid 

pratats vid, skrivit kommentarer i arbetet, skickat frågor och andra funderingar i Messenger samt haft 

ett schema som vi följt. Vi tycker att arbetet har flutit på bra och vi har lärt oss väldigt mycket om 

förskollärarens roll i barns lek och hur denna kan se olika ut, tack vare detta examensarbete. Den nya 

kunskapen kommer vi ta med oss in i vår framtida yrkesroll. 

 
Vi som gjort denna studie vill ge ett stort tack till de nio förskollärare som ställt upp på att bli 

intervjuade om sin roll och sitt deltagande i barns lek. Vi vill också tacka vår handledare Malin 

Norberg för bra handledning med vägledande och tankeställande kommentarer samt motivation som 

fört oss framåt under skrivandets gång. 
 



  

Abstrakt 
Syftet med vår studie har varit att studera och analysera förskollärares erfarenheter och uppfattningar 

om vuxnas roll och deltagande i barns lek. Den tidigare forskningen har visat att förskollärare 

antingen bör ha en närvarande roll i barnens lek eller en observerande roll över barnens lek samt att 

förskollärarna har i uppgift att ge barnen trygghet, vägledning och inspiration. Studien genomfördes 

med hjälp av nio förskollärare som intervjuades och resultatet visade att förskollärarna såg leken som 

en viktig del av barnens vardag för att barnen skulle kunna bearbeta tidigare händelser. Samtidigt 

framkom det att många av förskollärarna som intervjuades inte gärna deltog i den fria leken då de 

upplevde att de störde barnen. Förskollärarna som arbetar med de yngre barnen var mer deltagande i 

leken än vad de som arbetade med de äldre barnen var. I de pedagogstyrda aktiviteterna deltog 

förskollärarna i större utsträckning än vad de gjorde i den fria leken. Slutsatsen av detta är att 

förskollärarna deltog i de pedagogstyrda aktiviteterna oavsett ålder medan i den fria leken var det 

större fokus på att vara deltagande med de yngre barnen då förskollärarna ansåg att de behövde mer 

vuxenstöd än vad de äldre barnen behövde. 

 
Nyckelord: Barns lek, deltagande, erfarenheter, förskollärarens roll och uppfattningar. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Innehållsförteckning  

Inledning ......................................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ........................................................................................................................................................ 2 

Vad är lek i förskolans verksamhet? .............................................................................................................. 2 

Fri lek och pedagogstyrda aktiviteter ............................................................................................................ 2 

Lek och lärande i förskolan ............................................................................................................................. 3 

Förskollärarens roll i barns lek ....................................................................................................................... 3 

En deltagande förskollärare bland barnen ..................................................................................................................... 4 

Lekkompetent förskollärare ............................................................................................................................................ 5 

Miljön som den tredje pedagogen och dess betydelse för barns lek ......................................................... 5 

Sammanfattning ............................................................................................................................................... 6 

Syfte ................................................................................................................................................................ 7 

Metod .............................................................................................................................................................. 8 

Metodval ............................................................................................................................................................ 8 

Urval .................................................................................................................................................................. 8 

Genomförande .................................................................................................................................................. 8 

Analysmetod ..................................................................................................................................................... 9 

Etiska överväganden........................................................................................................................................ 9 

Metoddiskussion ............................................................................................................................................ 10 

Resultat......................................................................................................................................................... 12 

Fallbeskrivning av de deltagande förskollärarna ...................................................................................... 12 

Förskollärarnas uppfattningar om sin roll i barns lek ............................................................................... 13 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................ 14 

Förskollärarens erfarenheter av ditt deltagande i barns lek ..................................................................... 14 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................ 16 

Miljön som den tredje pedagogen ................................................................................................................ 16 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................ 17 

Förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar kopplat till den fria leken .......................................... 18 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................ 19 

Förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar kopplat till pedagogstyrda aktiviteter ..................... 19 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................ 20 

Diskussion.................................................................................................................................................... 21 

Observerande eller närvarande i leken ....................................................................................................... 21 

Två förhållningssätt till barns lek ................................................................................................................. 22 

Miljön som den tredje pedagogen’ .............................................................................................................. 23 

Sammanfattning av diskussion samt fortsatt forskning ........................................................................... 23 

Bilaga 1: Intervjufrågor ............................................................................................................................... 26 



  

Bilaga 2: Missiv till förskolechef ................................................................................................................ 27 

Bilaga 3: Missiv förskollärare ..................................................................................................................... 28 



 

1 

 

Inledning 
Leken är en viktig del av förskolans verksamhet, men vilken roll har förskollärarna i den? I läroplanen 

för förskolan, Lpfö-98 (Skolverket, 2016) framgår det att leken både som fri, där barnen själva kommit 

på sin lek, och styrd av personalen på förskolan, där personalen har planerat en aktivitet, är en viktig 

del i barns utveckling och lärandeprocess. Lek är en otroligt viktig del av förskolebarns liv, leken 

väcker barnens engagemang till utforskande och lärande (Lillemyr, 2013).  Det framkommer även av 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) att lärandet ska ske såväl mellan vuxen – barn som mellan 

barn – barn. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har det väckts ett intresse för 

förskollärares deltagande i leken, då vi sett olika förhållningssätt gällande deltagandet i barns lek.  

 
Lek kan definieras på många olika sätt. Flera forskare har definierat leken och dess innebörd bland 

annat Öhman (2011) som anser att barn använder sig av leken för att bearbeta något som de tidigare 

varit med om och att lek därför består av bearbetning och nya upptäckter. Ett annat sätt att se på lek är 

ett slags uttryckssätt för barns fantasier och leken är därmed något som bearbetar tidigare händelser 

och ger barnen betydelsefull tillvaro (Vygotskij, 1995). Barn utvecklar sin fantasi genom att förvandla 

föremål till något annat, öva samspel samt motorik i leken menar Knutsdotter Olofsson (2003). Leken 

kan också kännetecknas av lustfylldhet, glädje och spänning (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007; Öhman, 2011). Genom att leka uppnår barnen god hälsa och gott välmående (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007; Knutsdotter Olofsson, 2003; Löfdahl, 2007 & Öhman, 2011). Vi definierar 

lek som något självklart i barns liv. Barns lek är ett lustfyllt fenomen som finns inuti barnet och som 

hjälper barnet att dels bearbeta känslor och händelser men även för att få ge uttryck för barnets 

fantasier. 

 
Forskning visar att förskollärarnas roll i förskolan har betydelse för att barnen ska få en utvecklande 

och lärorik miljö så att både barnen och deras lek utvecklas (Fleer, 2015 & Godwin, 2007). Att som 

förskollärare leka tillsammans med barnen i deras lekvärld tar bort kraven på att barnen ska behöva 

prestera och vara duktiga (Knutsdotter Olofsson, 2003). När barn leker menar Knutsdotter Olofsson 

att barnen får ny kunskap genom att de släppt de krav som kan finnas och bara följer lekens gång. Det 

kan vara bra om förskollärare är tillåtande men också delaktig i barnens lek. I leken visar och låter 

barnen sin kreativitet flöda, de omvandlar ofta föremål och platser till något helt annat än vad det 

egentligen är. Med hjälp av förskollärarna kan leken föras framåt vilket innebär att det blir ett 

samspel, en bearbetning av tidigare erfarenheter och ett lärande i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003; 

Norén-Björn, 1990 & Vygotskij, 1995). 

 
Studien baseras på förskollärares erfarenheter och uppfattningar om vuxnas roll och deltagande i 

barns lek. Roll och deltagande är två begrepp som står nära varandra, men vi vill se närmare på 

förskollärares uppfattning om rollen som intas i barns lek samt hur ett deltagande kan se ut i leken. 

Miljön finns med i vår studie då de intervjuade förskollärarna ser den som ett pedagogiskt hjälpmedel 

för att kunna skapa inspirerande lekvärldar, precis som Öhman (2011) ger uttryck för då en 

stimulerande miljö främjar leken såväl som lärandet.  

 
Vi har i denna studie valt att fokusera på den fria leken, där barn tar eget initiativ till lek, miljön som 

den tredje pedagogen där miljön hjälper barnen att utveckla sin lek samt pedagogstyrda aktiviteter 

där pedagogen håller i en lek med barnen.  

 
I forskning om förskollärarens deltagande i barns lek från ett barns perspektiv framkommer det att 

förskollärare intar en observerande roll och endast deltar i leken under korta stunder (Einarsdottir, 

2014 & Fleer, 2015). Detta har medfört att vi i denna studie vill studera och analysera förskollärares 

erfarenheter och uppfattningar om vuxnas roll och deltagande i barns lek. 



  

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad tidigare forskning säger om hur lek kan förstås, 

relationen mellan lek och lärande, hur förskollärarens roll kan se ut i barns lek och hur miljön på 

förskolan kan påverka barnens lek. Vi väljer att börja med “Vad är lek i förskolans verksamhet?” följt 

av “Fri lek och pedagogstyrda aktiviteter” och “Lek och lärande i förskolan” då vi vill förtydliga vad 

leken och lärandet har för betydelse för barnen. Därefter kommer “Förskollärarens roll i barns lek” 

samt två underrubriker där vi går på djupet om vad forskningen säger om förskollärares roll i barns 

lek. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om “Miljön som den tredje pedagogen och dess betydelse för 

barns lek” och en sammanfattning av hela bakgrunden. 
 

Vad är lek i förskolans verksamhet? 

Vad lek är varierar då forskare närmar sig leken från olika infallsvinklar. Leken kan ses som ett slags 

mysterium, då leken kan vara skör men också utgöra ett tillfälle att på ett kravlöst sätt prova och 

återskapa sådant barnen tidigare varit med om (Öhman, 2011). Lek kan också vara något som visas 

genom olika signaler som till exempel med sina ögon, sitt röstläge och sitt kroppsspråk (Knutsdotter 

Olofsson, 2003). Att som barn få lämna verkligheten och ge sig in i leken på ett kravlöst, eller 

karnevaliskt, sätt som Öhman (2011) beskriver leken då barnen frångår det logiska, vuxenbestämda 

och sanna för att istället låta lekens värld ta vid.   

 
Både Öhman (2011) och Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att leken är ett verktyg som hjälper 

barnen uttrycka sig och på samma gång övar barnens självkänsla, talspråk samt lekspråk. Lindqvist 

(1996) förklarar att leken genom historien länge haft en oklar roll inom förskolan, men ändå har leken 

setts som viktig även om den inte har prioriterats. Lindqvist ger även uttryck för att barnen har 

utvecklats i leken oberoende av yttre påverkan och ålder. Lillemyr (2013) lyfter lek som något som har 

varit mindre viktigt i den pedagogiska verksamheten. Författaren menar att detta har förändrats då 

leken har fått allt mer utrymme inom förskolans verksamhet. Leken skulle kunna ses som en 

gruppaktivitet eftersom det sker kommunikation mellan barnen och detta är en viktig del för att leken 

ska kunna utvecklas (Lindqvist, 1996). 

 

Fri lek och pedagogstyrda aktiviteter 

Fri lek är enligt Knutsdotter Olofsson (2009) när barn får möjlighet att använda sin fantasi och leka 

med hjälp av tidigare upplevda händelser och minnen som barnen har. Hon menar också att 

förskollärarens roll är att se till att barnen får tillräckligt med sammanhängande tid för att kunna 

utveckla sin lek. Förskollärarens roll blir framförallt med de yngre barnen att lära dem leka så de lär 

sig lekkoderna för att så småningom kunna leka på egen hand utefter deras egna idéer. Att de vuxna 

och däribland förskollärare har ett stort ansvar när det kommer till att lära barnen de koder som de 

behöver för att kunna lära sig leka är något som även Öhman (2011) ger uttryck för. Leken hos barn är 

något som förskollärare och andra vuxna inte kan bestämma över, men det som förskollärare kan 

hjälpa till med är att förse barnen med material, se till så att miljön är säker och att leken får utrymme 

att fortgå (Öhman, 2011). Lek hos barn är fri och baseras på barnens egna idéer och erfarenheter som 

gör att barn tillsammans med andra lekkamrater får en rolig och samtidigt lärorik stund (Öhman, 

2011). 

 
Tullgren (2004) förklarar hur vuxna som är verksamma inom förskolan använder pedagogisk styrning 

i barns lek för att antingen rikta in barnen på lekar som är mer lämpliga eller lekar som följer normen. 

Hjort (1996) förklarar hur den fria leken kan hamna i skymundan för de pedagogstyrda aktiviteterna. 

Tid för de planerade aktiviteterna går före barnens fria lek vilket författaren helst ser som ett 



  

förbättringsområde. Tullgren (2004) anser att de pedagogstyrda aktiviteterna allt för ofta har en 

undermedvetenhet att rikta sig mot sådant som pedagogerna anser att barnen behöver kunna inför 

framtiden. Genom att barn får möjlighet att leka med en vuxen, menar Knutsdotter Olofsson (2003) att 

barnet får lära sig att leka och detta tar barnet med sig i de lekar som de har med andra barn.  
 

Lek och lärande i förskolan 

Hjort (1996) hävdar att lek är något som bör få ta stor plats i förskolans pedagogiska verksamhet då 

den innehåller många utvecklingsverktyg som är nödvändiga för barnets fortsatta lärande. Redan 

tidigt i livet använder sig barn av lek för att upptäcka världen och leken förklaras som en upprepande 

handling som barnet utför utifrån glädje och lust (Knutsdotter Olofsson, 2003). Genom leken lär sig 

barn både individuellt och i samspel med andra barn och vuxna. Att leka tillsammans med andra barn 

ger kunskap och erfarenhet av omvärlden (Mårdsjö Olsson, 2010 & Williams, 2006). Lindqvist (1996) 

lyfter fram att förskollärare inte behöver lära barnen leka, leken är istället ett sätt för barnen att lära sig 

hantera händelser och ge dessa en struktur. 

 
Lek som sker utan prestation bygger även upp ett lärande, ett utforskande och en glädje hos barnen 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). Att få tillträde till lekens värld ger möjlighet för barnen att ge uttryck för 

sådant som de tidigare varit med om, en bearbetning av sina upplevda intryck av omvärlden 

(Vygotskij, 1995). I barns lek kan de som är utanför leken se hur barnen förhåller sig och anpassar sig 

efter de regler som finns i verkligheten, genom att barnen spelar upp dessa i sin fantasivärld. Barn lär 

av varandras erfarenheter av tidigare upplevda händelser men även av att hjälpas åt att på ett 

kravfritt sätt leka händelser som barnen tidigare varit med om (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) beskriver däremot att barns lek inte endast bygger på 

återskapande av erfarenheter barnen samlat på sig, utan leken används snarare som ett sätt att 

uttrycka känslor och erfarenheter i kombination med nya erfarenheter på ett kreativt sätt. Som 

förskollärare är det bra att vara närvarande och uppmärksam på vilka faktorer i leken som bidrar till 

utveckling och lärande. Leken i sig är lustfylld och det är den vuxne som hjälper barnen sätta ord på 

lärandet som uppstår (Lillemyr, 2013). 
 

Förskollärarens roll i barns lek 

Förskollärarens roll i barns lek är att ge barnen stöd för att leken ska kunna fortgå och utvecklas samt 

att ofta vara närvarande i leken men på barnens villkor (Knutsdotter Olofsson, 2009). En av de 

viktigaste uppgifterna är att få barnen att känna sig trygga vilket både Knutsdotter Olofsson (2003) 

och Öhman (2011) ger uttryck för. Som förskollärare bör du ge barnen möjlighet till att vara kreativa, 

känna trygghet, kunna gå in i lekens värld samt uppmuntra barnen till att ta egna initiativ 

(Knutsdotter Olofsson, 1996). Att tillhandahålla med allt för mycket färdigt material är något som 

Öhman (2011) inte ser som förskollärarens uppgift. Ett annat sätt att se på förskollärares 

förhållningssätt menar Öhman (a.a.) är att se dem som observatörer, som tar tillvara på barnens 

intressen och hjälper barnen framåt i det som intresserar dem. Det kan ofta räcka med att som 

förskollärare finns i rummet som en trygghet för barnen (Jensen & Harvard, 2009). 

 
Lekens olika sätt att gestalta sig på beror på hur förskolläraren ser på lek och om leken ska ha en 

viktig del i den pedagogiska verksamheten eller inte. Även förhållningssättet förmedlar en viktig 

faktor för barns lekutveckling då det är förskollärarens förhållningssätt som påverkar om barnen 

vågar prova på nya saker eller nytt material (Granberg, 2001 & Lillemyr, 2013). Framförallt med de 

yngre barnen är det av fördel om förskollärarna deltar i de aktiviteter som barnen gör för att kunna 

visa barnen rörelser eller hur ett visst material används (Granberg, 2001). Att förskollärarna ger barn 



  

tid och utrymme för lek är också viktigt då leken sällan blir tillräckligt utvecklad och lustfylld om tid 

och utrymme saknas (Öhman, 2011). 

 
Lindqvist (1996) förklarar hur förskollärare kan vara goda lekkamrater eftersom de har mer erfaren- 

heter och kan hjälpa barnen att skapa större lekvärldar med rikare innehåll. Tsai (2015) lyfter fram 

förskollärarens lyhördhet kring barns lek där förskolläraren bör se till sin egen roll och medverkan i 

barns lek. Detta är också något som Lillemyr (2013) menar på då förskollärare i ett sociokulturellt 

perspektiv har en aktiv roll i barns lek och bör planera in ett specifikt lärande för barnet med hjälp av 

leken. Genom ett samspel mellan förskolläraren och barnet menar Tullgren (2004) att barnet även lär 

sig att samarbeta. Vygotskij (1995) lyfter begreppet proximal utvecklingszon där barnet bör utmanas 

lite över sitt nuvarande kunnande för att utvecklas vidare. Lindqvist (1996) menar att i leken lägger 

sig barnen själva över sitt nuvarande kunnande utan en förskollärares hjälp vilket innebär att barnet 

då lär sig på egen hand och tillsammans med andra barn. Tullgren (2004) ger uttryck för hur Piaget 

ansåg att leken endast tillhörde barnen och att den bör vara fri från vuxnas inblandning. Vuxna kan 

lättare basera sina handlingar och sina perspektiv efter sina egna erfarenheter, kunskaper samt 

värderingar vilket Lillemyr (2013) beskriver att det kan begränsa lekens möjligheter om de vuxna inte 

förbiser dessa faktorer. I och med detta är det viktigt att komma ihåg att det är barnen som är det 

centrala i leken (Lillemyr, a.a.). 

En deltagande förskollärare bland barnen 

Som deltagande förskollärare i barns lek menar Tsai (2015) och Knutsdotter Olofsson (2009) att 

förskollärare bör välja en diskretare roll i leken samt att de bör delta på barnens villkor. Många 

förskollärare anser att tiden till att samtala med barnen inte räcker till medan Arnér och Tellgren 

(2006) menar på att det handlar om att som förskollärare lära sig att prioritera. En utmaning som 

förskollärare kan möta är att försöka ta tillvara på barnens nyfikenhet inför sin omvärld och att 

återskapa nyfikenheten som vuxen (Forssell, 2005). Det handlar mycket om att låta sig inspireras av 

barnen och deras nyfikenhet, ta sig an deras frågor på ett nyfiket och utforskande sätt tillsammans 

med barnen (Forssell, a.a.). Att kunna ta emot en känsla eller något barnen visar intresse för, 

omvandla det och skapa en lekvärld där barnen vill fortsätta lära sig om det de visat intresse för, för 

att på så sätt ge barnen en djupare förståelse kring det som de gör, detta kan vara en bra egenskap hos 

en förskollärare (Arnér & Tellgren, 2006). 

 
Lika viktigt som det är för förskolläraren att delta i leken lika viktigt menar Granberg (2001) att det är 

att låta barnen få utforska på egen hand. Författaren framhåller vikten av att som förskollärare vara 

den som iakttar, uppmärksammar och ser till att barnen har de adekvata verktyg och det material som 

behövs. Lillemyr (2013) däremot lyfter kritiskt förskollärarens deltagande i barns lek, eftersom leken 

länge varit något som tillhört just barnen själva och inte de vuxna. Författaren menar att det blivit allt 

vanligare att förskollärarna deltar i barnens lek men att detta måste ske på ett nästan passivt och 

försiktigt sätt. Ett annat sätt att se på förskollärarnas deltagande i leken är att de ska finnas där för att 

skapa en trygghet hos barnen samtidigt som de bör vägleda, inspirera, tillföra ny kunskap och ge 

barnen ro i det de gör (Granberg, 2001). Förskollärarna bör agera respektfullt och vara lyhörda samt 

träda in i leken utan ett större bakomliggande motiv förutom att utveckla barnets självkänsla och 

sociala förmåga. Lillemyr (2013) visar även på att det perspektiv som förskolläraren har på barnet och 

dess kompetens påverkar hur de ser på sitt eget deltagande i leken samt på leken som helhet. En 

deltagande förskollärare är en person som skapar trygghet, vägleder och inspirerar barnen i deras lek 

och utforskande (Granberg, 2001). 

 
Att delta i barns lek är ett engagemang där pedagogens förhållningssätt har betydelse men också att 

som förskollärare gå in som deltagare i leken både psykiskt och fysiskt för att barnen ska känna 

trygghet och våga utmana sig i sin lek (Granberg, 2001). Det är även viktigt att förskolläraren skapar 

ett gott lekklimat vilket bygger på ostördhet där förskolläraren inte går in och avbryter barnens lek 



  

(Öhman, 2011). Författaren lyfter även att det är viktigt att förskolläraren finns i närheten för att stötta 

leken vid behov, men framförallt för att skydda lekens integritet.  
 

Lekkompetent förskollärare 

En kompetent förskollärare bör utgå från det individuella barnet då barnen på förskolan kommer dit 

med olika erfarenheter som förskollärarna sedan ska förhålla sig till men också använda för att stötta 

barnen i deras utveckling (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Ett annat sätt att utgå från som 

förskollärare är att planera ett visst innehåll i bland annat de pedagogstyrda aktiviteterna och i det 

omkringliggande, exempelvis miljön (Sheridan, Pramilng Samuelsson & Johansson, 2010). Förutom 

förskollärarens planering kring barnets lek, både i den fria leken men också i de pedagogiskt styrda 

aktiviteterna krävs det en självmedvetenhet om sin egen roll som lekkompetent förskollärare. En 

förskollärare som agerar aktivt och är lyhörd för barnens leksignaler minskar risken för att störa 

barnen i deras lek (Öhman, 2011). Det är inte frågan om hur mycket en förskollärare deltar i barns lek 

utan hur förskolläraren går tillväga för att bli inbjuden och hur denne agerar i leken (Öhman, a.a.). 

 
Något som Folkman och Svedin (2003) ger uttryck för är att barn som inte leker själva behöver få hjälp 

att hitta en mening i leken. Förskolläraren bör agera handledare och ge inspiration till barnet för att 

denne ska kunna finna ett eget driv in i leken. Författarna förklarar att ett barn som har svårt att kliva 

in i lekens egen bubbla har även svårt att se en mening i att fortsätta försöka leka. Låtsaslek är en svår 

lek att lära sig men samtidigt den viktigaste Öhman (2011). Låtsasleken är något som barnen 

tillsammans med en förskollärare eller annan vuxen behöver träna på för att lära sig. Förskollärarna 

behöver under denna träning finnas där som en hjälpande hand och en guide för att barnen ska lyckas 

lära sig låtsaslek (Öhman, 2011). Att som förskollärare använda leken som ett verktyg för att barnets 

fantasi och lust till lärande ska utvecklas är något som Lillemyr (2013) lyfter fram. 
 

Miljön som den tredje pedagogen och dess betydelse för barns lek 

Miljön på förskolan har stor betydelse för hur barnen tar sig an materialet. Miljöns uppbyggnad är 

viktig för hur barnen ska kunna utveckla sitt lärande och förskollärarna bör skapa en trygg, 

inspirerande och stimulerande miljö som lockar till lek och utforskande både på egen hand och 

tillsammans med andra (Öhman, 2011). På en förskola är det bra om rummen och miljön erbjuder så 

många handlingsutrymmen som möjligt, att barnen tydligt ser vad som är tänkt just på denna plats 

men också att materialet ska kunna användas på många olika sätt och att barnen ska kunna vara med 

och påverka miljön (Granberg, 2001). Ett annat sätt att se på miljöns betydelse är att om barnen tydligt 

ser vad tanken är med de olika miljöerna och om miljöerna är förbestämda som tillexempel en 

hemvrå, menar Eriksson Bergström (2013) att det finns en möjlighet att barnen begränsas från att 

vidga sin fantasi och sitt handlingsutrymme. Om miljöerna däremot är mer neutrala menar hon att 

barnen får mer utrymme för att upptäcka och utforska de handlingsutrymmen som kan skapas, dock 

ger författaren uttryck för att regler och förhållningssätt begränsar barnen till viss del även i de mer 

neutrala miljöerna.  

 
Hur miljöerna byggs upp och hur den pedagogiska verksamheten planeras påverkas av den barnsyn 

som förskollärarna har (Lillemyr, 2013). Miljön kan spegla hur förskollärare tänker kring vad barn är 

och vad barn skulle kunna vara (Forssell, 2005). Miljön sänder enligt författaren ett budskap om vad 

som förväntas ske i de olika rummen och miljöerna på förskolan. Förskollärarens roll är att skapa en 

lustfylld miljö för barnen att leka i, en miljö som är en stimulerande lekmiljö där inredningen är 

flyttbar och anpassad efter barnen (Knutsdotter Olofsson, 2003). Det förskollärarna behöver göra är att 

stödja leken genom att skapa dessa stimulerande miljöer, bidra med rekvisita samt vara närvarande 

(Granberg, 2001 & Öhman, 2011). Vygotskij (1995) beskriver barnens fantasi som ett verktyg för att 

kunna göra om den befintliga miljön till något som är mer anpassat till barnens lek. Barns förmåga till 



  

fantasi gör att barnen får lättare till problemlösningar men fantasin ger även ett kreativt skapande. 

Däremot bör leken stöttas upp utifrån med hjälp av en stimulerande miljö samt rekvisita. På så sätt 

främjar förskolläraren den fria leken för att varje barn ska få en individuell utvecklingsmöjlighet med 

leken som verktyg (Tullgren, 2004).  
 

Sammanfattning 

Fenomenet lek är något Öhman (2011) ser som något värdefullt och skört men också som ett verktyg 

vilket Knutsdotter Olofsson (2003) också gör. Leken hjälper barnen att utveckla bland annat sin 

självkänsla, sitt språk och sin fantasi. Hjort (1996), Knutsdotter Olofsson (2003), Lillemyr (2013), 

Öhman (2011) beskriver att leken behöver ta plats i förskolan då barnen genom leken utforskar och lär 

för livet.  

 
Att som förskollärare finnas nära barnen för att ge dem trygghet men också tillföra material, 

uppmärksamma det barnen gör och utmana barnen i det de gör menar Granberg (2001), Knutsdotter 

Olofsson (2009) och Tsai (2015) är kännetecken för en närvarande förskollärare. En närvarande 

förskollärare har en betydande roll för att barnen och deras lek ska kunna fortgå och utvecklas genom 

att se till att miljön är inspirerande och inbjudande för barnen (Granberg, 2001 & Öhman, 2011). 

Knutsdotter Olofsson (2003) anser att förskollärarens deltagande i leken är viktig då det är de som 

hjälper barnen att föra leken framåt och nytt lärande tar vid. Lindqvist (1996) anser däremot att leken 

är något som tillhör barnen och att förskollärare inte behöver delta i leken då författaren menar på att 

barn vet hur leken fungerar. Jensen och Harvard (2009), Lillemyr (2013), Lindqvist (1996) och 

Vygotskij (1995) är eniga om att förskollärare bör finnas i barnens lek, men de ska endast agera utefter 

barnens önskan. Lillemyr (2013) lyfter problematiken för ett vuxet deltagande i leken då denne kan ha 

svårt att släppa taget om de erfarenheter samt värderingar som bärs med för att helt kunna kliva in i 

lekens värld. Om en förskollärare ska delta i leken så bör denne ta en diskretare roll i leken (Granberg, 

2001; Knutsdotter Olofsson, 2009 & Tsai, 2015). 

 
En lekkompetent förskollärare bör utgå från det individuella barnet samtidigt som de planerar 

pedagogstyrda aktiviteter och ser över miljön (Sheridan et al, 2010). Miljöns betydelse kan vara 

avgörande för hur lekens utveckling fortgår. Förskolläraren behöver skapa en rik miljö som inspirerar 

barnen till utforskande och lek (Granberg, 2001; Tullgren, 2004 & Öhman, 2011). Det är förskollärarens 

uppgift enligt Granberg och Öhman att se till att barnen i förskolans verksamhet får en stimulerande 

miljö som främjar lärandet samt lockar till lek och utveckling. 



  

 

Syfte 
Syftet med studien är att studera och analysera förskollärares erfarenheter och uppfattningar om 

vuxnas roll och deltagande i barns lek. Detta kommer att göras med fokus på den fria leken, miljön 

som den tredje pedagogen samt pedagogstyrda aktiviteter.  



  

Metod 
I metodkapitlet kommer vi att redogöra för vår forskningsmetod och hur vi gjorde vårt urval. Vi 

kommer att beskriva hur vi gått tillväga för att samla in och analysera vårt datamaterial och redogöra 

för de etiska övervägandena som vi tagit hänsyn till under vår studie. Avslutningsvis kommer 

metoddiskussionen. 
 

Metodval 

Vi ville i denna studie få en djupare förståelse för förskollärarens roll och deltagande i barns lek. Vi 

genomförde kvalitativa intervjuer som innebar att vi kunde anpassa de intervjuer vi genomförde 

beroende på hur situationen såg ut (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne). Intervjuerna var semi-

strukturerade vilket innebar ett mer uppstrukturerat frågeformulär [se bilaga 1] istället för fria frågor, 

vilket gav oss en viss struktur för vad vi ville få reda på samtidigt som det gav oss en frihet i att kunna 

gå på djupet i vissa av frågorna (Eliasson, 2013). På så sätt kunde vi skapa en bild av förskollärarnas 

uppfattningar gällande sin roll och erfarenheter av sitt deltagande i barns lek. 

 

Urval 

Vi valde att genomföra intervjuerna med nio stycken förskollärare på åtta olika förskolor. Två av de 

intervjuade förskollärarna arbetade på montessoriförskolor och sju förskollärare arbetade i traditionell 

förskola. Det som skiljer dessa två sorters förskolor är bland annat den styrda och förberedda 

inomhusmiljön som Montessori erbjuder. Miljön är anpassad efter barnets intressen, ålder samt 

erbjuder färdigt material som varje barn kan arbeta med. I den traditionella förskolan är miljön mer 

fri, på så sätt att förskollärarna utgår från barnens intresse när de planerar miljön och handlings-

utrymmen för barnen. Fyra förskolor låg i en större stad i Mellansverige och fyra förskolor på en 

mindre ort i Mellansverige. Förskolorna vi valde låg både i en större stad och på en mindre ort för att 

vi ville se om det fanns någon variation i hur förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar om 

vuxnas roll och deltagande i barns lek såg ut. 
 

Genomförande 

För att kunna få syn på förskollärarnas uppfattningar om sin roll och erfarenheter av sitt deltagande i 

barns lek tog vi kontakt med förskolecheferna till de valda förskolorna på de orter där vi valt att 

genomföra intervjuerna. Efter att vi lämnat vårt missiv [se bilaga 2] och fått förskolechefernas 

godkännande vände vi oss till förskolorna. Vi tillfrågade förskollärarna som arbetade på förskolorna, 

två av de nio förskollärare som deltog i vår studie deltog först i en pilotstudie där vi skulle prova på 

vårt metodval i början av studien. De tillfrågade var personer som vi mött förut men inte känner. Vi 

valde förskollärare som vi tidigare mött, det vill säga att vi tillexempel vikarierat på samma förskola 

som de arbetar på, för att lättare kunna skapa en mer avslappnad stämning under intervjuerna. Vi 

informerade om syftet med vår studie samt lämnade vårt missiv [se bilaga 3]. När vi talats vid några 

dagar senare och bokat datum och tid för intervjun var det dags att ge sig ut för att börja intervjua. 

 
Vi satt i ett avskilt rum under genomförandet av intervjuerna. Vi anpassade oss efter var det fanns 

lediga rum på förskolan som vi kunde använda oss av. De förskollärare som deltog i intervjuerna 

hade arbetat mellan tre och femton år och arbetar med barn både på yngre barns-, äldre barns- och 

syskonavdelningar. Inför varje intervju tillfrågade vi förskollärarna om vi fick ta ljudinspelning med 

våra smartphones vilket gick bra under alla nio intervjuer men vi hade även med oss penna och 



  

anteckningsblock för att kunna anteckna vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver som 

en fördel vid intervjuer och vi började alltid intervjuerna med några neutrala frågor så som hur länge 

de hade arbetat som förskollärare och så vidare. Vi hade avsatt maximalt 45 minuter för varje intervju 

för att förskollärarna lättare skulle veta hur länge de behövde vara ifrån barngruppen men också för 

att vi tänkte att det är lättare för både oss och förskolläraren att ha en maxtid så intervjun inte tar för 

lång tid. Att genomföra kvalitativa intervjuer där man på en liten grupp individer ska gå på djupet i 

de frågor man har så behöver man begränsa tiden för intervjun med tanke på att man efter ska 

transkribera och analysera intervjuerna vilket kräver mycket tid (Stukát, 2011). Intervjuerna tog sedan 

ca 15 - 20 minuter. Vi hade inte skickat ut frågorna i förväg då vi ville få så spontana svar om deras 

uppfattningar om sin roll samt erfarenheter av sitt deltagande i barns lek som möjligt. Efter att vi 

genomfört intervjuerna transkriberade vi dem för att kunna påbörja analysarbetet. 
 

Analysmetod 

För att kunna ta oss an de intervjuer vi genomfört på varsitt håll, transkriberade vi intervjuerna i sin 

helhet med undantag av de små ljud som uppstod såsom “mmmm”, “ehh”, “jaa” och så vidare. Vi 

gav förskollärarna fiktiva namn, transkriberade intervjuerna för att vi sedan skulle kunna skicka 

transkriberingarna till varandra. Sedan började vi läsa, kategorisera och se samband mellan svaren vi 

fått. 

 
För att på ett bra sätt kunna ta oss an det datamaterial vi samlat in och bearbeta det så behövde vi göra 

detta hanterbart genom att sortera, reducera och argumentera materialet (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Det första som behövdes göras var att sortera materialet då det till en början kan kännas 

oorganiserat och oöverskådligt. Här utgick vi från vårt syfte och fick då fram följande kategorier, 

“Förskollärarnas uppfattningar om sin roll i barns lek”, “Förskollärarnas erfarenheter av sitt 

deltagande i barns lek”, “Miljön som den tredje pedagogen”, “Förskollärarnas erfarenheter och 

uppfattningar kopplat till den fria leken” och “Förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar kopplat 

till den pedagogstyrda leken” för att ha en grund att börja med. Som analytiker behöver materialet 

först läsas i sin helhet för att sedan kunna börja se samband och kategorisera det som uppkom bland 

förskollärarna (Rennstam & Wästerfors, a.a.). När vi sorterat och kategoriserat vår empiri så började vi 

reducera det då vi i vårt resultat inte kan visa all empiri. Genom att sortera och välja bland den 

information som vi funnit relevant så kunde vi lättare se det som var mer intressant och relevant till 

studiens syfte. När vi sedan kom till att argumentera vår empiri bör det enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) ske i en relativt allmän form men det kan vara klokt att använda vår empiri med 

stöd till andra forskares teorier. Utifrån våra analyser av intervjuerna valde vi ut det förskollärarna 

talade om som vi ansåg relevant till det vi ville undersöka. I intervjuerna berättade förskollärarna vad 

de hade för uppfattningar om sin roll och erfarenheter av sitt deltagande i barns lek. Vi såg det som 

viktigt att vi synliggjorde de likheter och skillnader som uppkom mellan dem för att vi på ett 

intressant sätt skulle kunna närma oss vårt empiriska material (Ahrner & Svensson, 2014 & Stúkart, 

2011).  
 

Etiska överväganden 

I en studie är det av vikt att ta hänsyn till och följa de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) 

hänvisar till. Innan genomförandet av intervjuerna tog vi kontakt med förskolecheferna till de 

förskolor vi valt att genomföra intervjuerna på och när vi fått godkännande av dem så gav vi oss ut till 

de förskolor som vi valt. Förskollärarna fick ett missiv [se bilaga 3] där de forskningsetiska 

principerna framgick vilket innefattar informationskravet där vi informerade om vad studiens syfte 

var, samtyckeskravet som innebär att förskollärarna själva fick bestämma om de ville delta och om de 

ville delta så hade de rätt att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång, 



  

konfidentialitetskravet där det framgick att förskollärarna kommer att avidentifieras samt 

nyttjandekravet där informanterna informerades om att materialet endast kommer att användas inom 

kursens ramar (Vetenskapsrådet, 2002). Avslutningsvis gav vi information om att vi inom kort skulle 

återkomma för att bestämma tid för intervjun och att förskollärarna då även skulle kunna ställa 

eventuella frågor gällande studien. 
 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer vi diskutera hur metodval, urval, genomförande och analysmetod kan 

ha påverkat studiens tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). Studien baseras sig på ett relativt litet 

urval av informanter då vi under denna studie hade en begränsad tidsplan. Samtidigt när det gäller 

att genomföra kvalitativa intervjuer är det inte mängden datamaterial som är det viktigaste utan 

innehållet i materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Datamaterialet som samlades in anser vi har 

god tillförlitlighet då förskollärarna fick möjlighet att själva uttrycka sina uppfattningar om sin roll 

och erfarenheter av sitt deltagande i barns lek. 

 
Vi som genomför studien bor på två olika platser vilket gjorde att vi valde att genomföra intervjuerna 

på varsitt håll. Detta kan ha bidragit till en lite bredare bild av hur förskollärare ser på sin roll och sitt 

deltagande i barns lek då vi genomfört intervjuer i både en större stad och en mindre ort i Mellan- 

Sverige. 

 
I denna studie har vi valt att fokusera på yrkesgruppen förskollärare och deras uppfattningar om sin 

roll i barns lek samt de erfarenheter förskollärare har av sitt deltagande i barns lek. Vi vill trots detta 

klargöra att vi är medvetna om att det förekommer andra yrkesgrupper inom förskolans verksamhet 

som kan inta en liknande roll i barns lek samt vara deltagande i barns lek utan att vara förskollärare. 

Vi valde att studera förskollärare då de har ett utökat uppdrag och ifall detta då kan påverka deras 

roll och deltagande i barnens lek. 

 
Inför denna studie genomförde vi en pilotstudie. Pilotstudien gick ut på att vi fick gå ihop i mindre 

grupper där vi tillsammans skulle utgå från den metod vi valt att pröva för att sedan gå ut en och en i 

verksamheter, utföra- i vårt fall, en semistrukturerad intervju för att sedan tillsammans i den grupp vi 

tillhör diskutera genomförandet. Vi genomförde varsin intervju med en förskollärare och använde oss 

av de frågor vi hade formulerat inför denna studie [se bilaga 1]. Vi tyckte båda två att intervjuerna 

gick bra och att frågorna var relevanta till det vi ville studera så med förskollärarnas godkännande tog 

vi med även dessa intervjuer i vår studie.  

 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med semistrukturerade intervjufrågor då vi ansåg att 

detta gav oss bra information. Kvalitativa intervjuer innebär att man inte från början behöver 

bestämma hur många intervjuer man ska genomföra, utan det är en kombination av att genomföra 

intervjuer och analyser av dessa som man kan se när man uppnått ett tillräckligt rikt datamaterial 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjufrågorna valde vi att inte skicka ut i förväg då vi ville ha 

så spontana svar som möjligt från förskollärarna. Hade vi lämnat ut frågorna i förväg så tror vi att vi 

hade fått mer genomtänkta och korrekta svar, alltså svar som förskollärarna förberett innan, och 

intervjuerna hade inte fått samma spontanitet och flöde. Intervjuerna tyckte vi gick bra då vi under 

alla nio tillfällen fick tillåtelse att ta ljudupptagning. Vi genomförde intervjuerna på var sitt håll och 

kände att det var lite svårt att hinna ta anteckningar och samtidigt hålla fokus och intresset på 

förskolläraren som intervjuades. Detta medförde att anteckningarna uteblev i ganska stor utsträckning 

och om vi inte hade haft ljudupptagning hade det blivit svårt att genomföra intervjuerna på egen 

hand. Fördelen med att vara två vid intervjuer är att arbetsuppgifterna kan delas upp, att den ena 

intervjuar och den andra för anteckningar, särskilt om möjlighet till ljudupptagning inte funnits 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 



  

 
Hade vi haft större erfarenhet av intervjuer samt bott närmare varandra hade vi antagligen genomfört 

intervjuerna tillsammans vilket skulle kunnat ge oss mer utförligare anteckningar av det som skedde 

runt omkring och det kanske hade haft en inverkan på reliabiliteten av studien. Nackdelen med att 

vara två kan vara att informanten kan känna sig mer obekväm. Det vi ser som positivt med att vara 

ensam under en intervju är att informanten som ska bli intervjuad kan känna sig mer bekväm med att 

det endast är en person som genomför intervjun än om det skulle vara två. Då vi fick tillåtelse att ta 

ljudupptagning under intervjuerna kan det ses som en fördel att vara själv vid genomförandet. 

Informanten fick då möjlighet att känna sig mer bekväm och detta kan då leda till att informanten vill 

berätta om sina erfarenheter och uppfattningar på ett mer avslappnat sätt även om anteckningarna 

kan utebli under intervjun. 

 
Genom att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor har vi haft en struktur att följa under 

intervjuerna men samtidigt har det gett oss möjligheten att kunna fördjupa oss i vissa av frågorna 

vilket vi upplevde ledde till ett bättre samtalsflöde (Bryman, 2011).  

 
De förskollärare som ställde upp på intervjuer har bidragit med mycket information då vi valt åtta 

olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar, olika arbetssätt och projektarbeten. Om vi hade 

bott på samma ort kanske vi hade valt att genomföra intervjuer på färre förskolor och lättare kunnat 

välja förskolor med fokus på tillexempel projekt alternativt bara förskolor med olika pedagogiska 

inriktningar vilket kanske skulle kunnat resultera i ett annat resultat och en annan bild om 

förskollärarens roll och deltagande i barns lek. 

 
Att transkribera våra intervjuer har varit en nödvändighet för att vi ska kunna ta del av varandras 

intervjuer och kunna genomföra en analys där materialet läses under flera tillfällen (Rennstam & 

Wästerfors, 2015) där vi på varsitt håll kategoriserat och letat mönster i förskollärarnas svar. Vi har 

sedan jämfört svaren, funnit kategorier och samband. Vi som inte har så stor vana av att analysera 

datamaterial ser en fördel med att vara två som kan diskutera och hjälpas åt att finna det som är mest 

relevant och viktigt att få fram i studien.  

 
Vårt mål med denna studie har inte varit att få fram en sanning om hur förskollärares uppfattningar 

och erfarenheter om vuxnas roll och deltagande i barns lek ser ut. Vi har istället velat beskriva hur 

några förskollärare ser på sin roll och sitt deltagande i barns lek utifrån deras uppfattningar och 

erfarenheter, vilket i framtiden skulle kunna leda till en större förståelse om förskollärarens roll och 

deltagande i barns lek. 

 
I nästa avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat. För att vi skulle kunna presentera vårt resultat 

så tydligt och läsvänligt som möjligt har vi delat upp resultatet i olika underrubriker som framkom 

som kategorier i vårt analysarbete. 
 



  

Resultat 
I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet av empirin vi samlat in. Syfte med denna studie har 

varit att studera och analysera förskollärares erfarenheter och uppfattningar om vuxnas roll och 

deltagande i barns lek. Vi kommer nedan presentera de mönster, likheter samt olikheter vi funnit. Vi 

kommer i resultatet att ge citat från förskollärarna för att styrka de likheter och olikheter vi sett. Vi har 

gett förskollärarna fiktiva namn för att avidentifiera de medverkande. Följande kategorier framträdde 

under analysarbetet och kommer att användas i resultatet som underrubriker. 

 
 Förskollärarnas uppfattningar om sin roll i barns lek 

 Förskollärarnas erfarenheter av sitt deltagande i barns lek  

 Miljön som den tredje pedagogen 

 Förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar kopplat till den fria leken 

 Förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar kopplat till pedagogstyrda aktiviteter 

 

Fallbeskrivning av de deltagande förskollärarna 

Fall 1: Christina, utbildad 1997 till förskollärare men har endast varit verksam förskollärare i 10 års 

tid. Christina arbetar med barn i ålder 3-6 på en montessoriförskola i en större stad i Sverige. Arbetar 

på samma förskola som Lillian.  

 
Fall 2: Linn, utbildade sig till förskollärare för 5 år sedan och arbetar med barn mellan 2- 6 år på en 

traditionell förskola i en större stad i Sverige.  

 
Fall 3: Linnea, utbildad år 2009 till förskollärare och har varit verksam sedan dess på en traditionell 

förskola i en större stad i Sverige med barn i åldern 2-5.  

 
Fall 4: Lillian, utbildad 1997 och har arbetat på denna montessoriförskola sedan 2008 tillsammans med 

Christina. Lillian arbetar med barn i åldern 3-6 och förskolan ligger i en större stad i Sverige.  

 
Fall 5: Anna har arbetat som förskollärare i 12 år. Nu arbetar hon med barn i åldern 1 år på en 

traditionell förskola på en mindre ort i Mellansverige sedan 1,5år tillbaka. 

Fall 6: Malin blev färdigutbildad förskollärare 2002 och har arbetat i 15 år som detta. Hon arbetar på 

en mindre ort och har arbetat på denna förskola i 3,5år. Just nu arbetar hon med barn i åldrarna 4, 5 

och 6 år. 

Fall 7: Karin arbetar på i en traditionell förskola på en mindre ort. På denna förskola har hon arbetat i 

2år och arbetar sedan dess med barn i åldrarna 1 till 2 år. 

Fall 8: Sofie har arbetet som förskollärare i fyra år och på denna förskola som ligger på en mindre ort i 

Mellansverige har hon arbetat i nästan 1år. Barnen på hennes avdelning är 3 och 4 år gamla. 

Fall 9: Greta arbetar med barn i åldrarna 1 till 4 år på en förskola på en mindre ort. Hon blev färdig 

förskollärare och började arbeta som det för 4 år sedan. 

 



  

Förskollärarnas uppfattningar om sin roll i barns lek 

Något vi kan se att alla nio förskollärare har gemensamt och anser är centralt kring deras uppfattning 

om sin roll i barns lek är att vara en slags handledare som hjälper barnen framåt i leken, i de konflikter 

som kan uppstå, med material, stöd, trygghet och inspiration. 

  
“Det är nog när de är i den här åldern (4-6år) då kommer ju de här konflikterna lite grann att jag 

får inte vara med, för att de blir mer verbala och kan uttrycka det. Det är ju mer att jag är med där 

och ger stöttning där de kanske måste förklara varför de inte vill” (Malin). 

  
“Och jag tänker mig våra ettåringar så behöver vi vara väldigt delaktiga i deras lek för de håller ju 

på och lär sig att leka tänker jag. Det finns naturligt i dem men vi behöver vara med, vi behöver 

vara där och medla och vägleda. Vi behöver vara där och inspirera, sätta ord på, visa ett alternativ 

hur man kan göra” (Anna). 

 
“Jag ser många fördelar med att vi vuxna ska delta i leken, dels för att hjälpa till med kreativiteten, 

samspel och även använda leken som ett verktyg för lärandet” (Linn). 

 
Att ha en roll och ett deltagande i leken för de barn som har svårt att leka är något som majoriteten av 

förskollärarna uppfattar som en viktig del av sin roll i barns lek. Förskollärarna uppfattar att det 

vuxna deltagande kan hjälpa barnen att ta steget in i lekens värld. Sofie berättar att hon deltar i barns 

lek framförallt om de barn som finns där har svårt att komma in i ett flöde och få igång en bra lek och 

behöver stöd från en vuxen. Hon vill med sitt deltagande få med barnen in i leken genom att själv 

vara den drivande kraften i leken. 

 
“Ibland behöver man vara ganska drivande själv dårå och verkligen nu kommer jag med gubben 

här och nu ska vi titta på djuren och försöka få med alla barnen” (Sofie). 

 
Karins uppfattningar om sin roll är att hon är en hjälpande hand bland de yngre barnen, till exempel i 

sandlådan. Hon är då deltagande i grävandet och bygger tillsammans med de barn som har lite 

svårare att komma igång att leka då de kan känna någon form av osäkerhet, otrygghet eller liknande. 

 

“Och jag tycker jag hjälper många barn att ta steget ut, att börja själva, att våga själva sen och att 

det blir det här glada lustfyllda, att det blir roligt” (Karin). 

 
Greta beskriver hur deras arbetslag arbetar med barnen i mindre grupper nästan dagligen för att 

barnen ska få träna på att leka och bygga upp ett socialt samspel med andra.  

 
“Vi tycker det är viktigt att dela in barnen i små grupper, för att de ska få mer lugn och ro till 

leken. Så vi jobbar mycket så att vi är inne med en liten grupp barn. Vi försöker med det varje dag 

och det kan vara olika konstellationer och olika grupper och där har vi också en tanke med hur 

grupperna ska se ut” (Greta). 

 
Vi tolkar det som att Greta och hennes arbetslag vill främja leken genom att styra in barnen i olika 

utmaningar och gruppsammansättningar. Gretas uppfattning är att barnens sammanhållning och 

förmåga att senare kunna leka själva på egen hand stärks genom att arbeta på detta sätt.  

 
En skillnad vi kan se är att några av förskollärarnas uppfattningar sin roll i barns lek som viktig då de 

inte känner att barn idag kan leka på samma sätt som barnen kunde när de började arbeta inom 

förskolan. De uppfattar att deras roll blir att lära barnen leka från grunden, samt hjälpa barnen med 

det sociala samspelet. 



  

 
“Jag tycker vi möter fler och fler sådana barn som inte kan leka, kan inte ingå i ett socialt samspel. 

De vet inte hur man gör, de har aldrig fått göra det. Och då är det ju jätteviktigt att vi finns där 

och hjälper dem igång med lekarna och att komma till det här att förstå hur leker man, hur möts vi 

i en lek, hur lär jag i leken, ja men allt det där va” (Anna). 

 
“Alltså idag tror jag att det behövs mer än vad det behövdes förr, när jag var liten. Men det har 

med att göra att man bara försöker, eller att barn idag inte kan leka.” “Det är en sak barn måste 

lära sig själv helt enkelt, att leka och att ha tråkigt. Hur barn interagerar med andra, och sådant är 

väl klart att man får hjälpa vissa barn med som inte kan alla de där sociala koderna” (Lillian). 
 

Sammanfattning 

Förskollärarna som vi intervjuat uppfattar sin roll i barns lek som en vägledare för barnen. Denna 

vägledande roll innebär att ge barnen trygghet, vägledning, tillgång på material och stöd i olika 

situationer som kan uppstå beroende på om förskollärarna arbetar med de yngre barnen eller om de 

arbetar med de äldre barnen i förskolan. De tar alltid en aktiv roll i leken oavsett barnens ålder om de 

ser att ett barn har svårt att komma in i lekens värld. 
 

Förskollärarens erfarenheter av ditt deltagande i barns lek 

Förskollärarnas erfarenheter av sitt deltagande är att hos de yngre barnen är de mer aktiva deltagare i 

barnens lek för att barnen ska känna sig trygga, sedda och att barnen ska få lära sig leka för att senare 

kunna leka mer på egen hand. Detta medför då att förskollärarna kan vara observatörer av barnens 

lek ju äldre barnen blir. Karin beskriver sina erfarenheter av att vara deltagande som viktigt då hon 

erfar att det är viktigt att vara mer närvarande med de yngre barnen då de söker mer vuxenkontakt 

och behöver vuxenstöd på ett annat sätt än de äldre barnen. Hon erfar också att de yngre barnen 

behöver stöttas och få hjälp med att sätta ord på det barnen gör i leken. 

 
”Nu jobbar jag med de minsta barnen och med de minsta barnen känner jag att jag behöver vara 

mer deltagande än med de äldre barnen. Äldre barn kan jag på ett annat sätt observera och vara 

lite utanför/bredvid. Men de små behöver lite hjälp och lotsas genom leken tycker jag. De har ju 

inte den här leken med varandra på det här sättet, utan de vänder sig ju också till oss väldigt 

mycket” (Karin). 

 
Att både vara närvarande men också att observera leken utifrån var något som de förskollärare vi 

intervjuade hade erfarenheter av. Förskollärarnas erfarenheter är att de är närvarande och delaktiga i 

barns lek när barnen är i de yngre åldrarna och att ju äldre barnen blir ju mer blir de observerande 

förskollärare som övervakar leken på avstånd. Malin berättar att ju äldre barnen blir desto mer eget 

utrymme vill barnen ha i sin lek och Malin ger också uttryck för att leken ofta stannar av om hon 

närmar sig barnen medan de leker. 

 
“Jag lägger mig sällan i deras lek så länge jag ser att det fungerar, relationen mellan barn och att 

de kommer igång” (Malin). 

  
Tre av förskollärarna har erfarenheter av sitt deltagande som en hjälpande hand i början av barnens 

lek för att sedan avvika då de upplever att de stör leken annars. Ju äldre barnen blir desto mer eget 

utrymme vill barnen ha för sin lek och då gäller det att vara tillräckligt lyhörd enligt Christina för att 

inte avbryta det barnen håller på med. 

 



  

“...det gäller verkligen att jag känner in när jag blir inbjuden till leken bara för att annars kan 

man lätt störa. Och det är just det som jag ser som det negativa, just att ha goda avsikter men, 

bara stör om jag är för ivrig själv som pedagog, att jag känner in fel i leken” (Christina). 

 
“Hm.. nä till en början är de nog bara glada att jag är med men sen så vill de att jag går för de 

tycker att man bara stör” (Lillian). 

 
“Det är ju det här lite grann också när man jobbar med stora barn att de oftast vill vara ifred, de är 

inte så sugna på att jag kommer in och är med i deras lek så att det beror på vad det är för lek” 

(Malin). 

 
Att inte delta i barnens lek betyder inte att förskollärarna inte behöver ha översikt över vad barnen 

gör, utan tvärt om. Om leken flyter på bra erfar Sofie inte sitt deltagande i leken som nödvändigt, men 

Sofie vill ändå ha översikt i så stor utsträckning som möjligt i leken barnen har. Hon menar på att det 

är viktigt att ha ett lyssnande öra med i barnens lek även om hon eller någon av de andra vuxna inte 

deltar. 

 
“Det är nog olika men alltså om de har en lek som fungerar väldigt bra i sig själv då står jag nog 

gärna och hellre observerar dem, så länge jag känner att det flyter på. Men man vill ju ha ett öra 

med i leken om man får till det.” (Sofie). 

 
Vi kan se är att förskollärarna ser sitt deltagande som viktigt men att det också uppskattas av barnen, 

samtidigt som vi kan se att förskollärarnas erfarenheter är att de är lite rädda för att styra samt störa 

leken som barnen startat. Några av förskollärarnas erfarenheter av att delta i barnens lek är hur de 

upplever att barnen blir glada och att barnen uppskattar deras deltagande i leken. Sofie beskriver hur 

hennes erfarenheter av att delta i barns lek ofta mynnar ut i att många barn drar sig till leken som hon 

deltar i och att hon på så sätt kan få med de barn som kan ha lite svårt med att komma igång med en 

lek. 

 

“Jag upplever att barnen tycker det är väldigt kul. Är jag med och leker som pedagog så drar man 

ju till sig väldigt många barn. Att de verkar uppskatta det väldigt mycket” (Sofie). 

 
Linns erfarenheter ser lite annorlunda ut då hon har svårt att se sitt deltagande i leken som 

nödvändig. Samtidigt har hon erfarenheter där hon beskriver att barnen ändå uppskattar hennes 

deltagande de gånger hon utmanar sig själv att delta tillsammans med barnen i deras lek.  

 
“Som jag sa tidigare så har jag inte särskilt bra erfarenheter av barnens lek, men jag kan tänka mig 

att de få gånger som jag då känt mig obekväm ändå var uppskattat av barnen ändå” (Linn). 

 
Ett mönster som framkom tydligt kring förskollärarnas erfarenheter av sitt deltagande i leken är den 

pedagogiska styrningen. I stort sett alla förskollärarna anser att det är viktigt att delta i barns lek men 

vill inte ta vara någon ledande aktör eller ta över leken från barnen. Förskollärarnas erfarenheter är att 

de ska vara ett stöd genom att till exempel skapa utmaningar, sätta ord på det barnen gör samt hjälpa 

leken framåt, men att det är lätt hänt att det blir en styrning när de går in i leken även om de inte har 

det som avsikt. 

 
“Jag ska inte gå in och ta över deras lek men att jag finns där och pushar dem och hjälper dem” 

(Anna). 

 



  

“Nackdelarna är väl att man kan ha en tendens att styra för mycket om man är lagd åt det hållet. 

Och kanske avbryta saker som inte behöver avbrytas” (Lillian). 

 
“Nja, det gäller verkligen att jag känner in när jag blir inbjuden till leken bara för att annars kan 

man lätt störa” (Christina). 
 

Linnea berättar om hur all vuxennärvaro är positivt för barnen, då det finns för många barn i 

förskolans verksamhet och för få vuxna.  
 

“Jag ser inget negativt med att delta, men som förskolan ser ut idag så tror jag inte att vuxna kan 

delta för mycket, i varken den fria eller styrda leken eftersom att det finns för få vuxna och för 

många barn. Det finns för mycket behov och då tror jag att all vuxen närvaro är positiv för 

barnen” (Linnea).  
 

Sammanfattning 

När det kommer till förskollärarnas deltagande i leken så är deras erfarenheter delade. Några ser sitt 

deltagande i leken som viktig då den hjälper framförallt de yngre barnen att förstå vad lek är och 

barnen får hjälp och stöttning i leken på olika sätt av förskollärarna. Bland de äldre barnen är 

erfarenheterna att förskollärarnas deltagande i leken inte alls är lika omfattande då förskollärarna 

beskriver att barnen ofta vill leka själva och då observerar förskollärarna hellre leken. Samtidigt finns 

en oro hos förskollärarna att deras deltagande och försök till deltagande i barns lek stör barnen för 

mycket eller att deras närvaro får leken att avstanna. 

Miljön som den tredje pedagogen 

Förskollärarna tycker deltagandet är viktigt men de håller sig ändå i bakgrunden för att inte avbryta 

eller störa leken barnen startat. Detta leder in oss på vikten av att ha en inspirerande och utforskande 

miljö som ger barnen möjlighet till att utveckla och främja sin lek på mer egen hand. Under 

intervjuerna var det några av förskollärarna som tog upp miljön på avdelningarna och just att miljön 

är ett verktyg eller en tredje pedagog som hjälper barnen i deras lek, lärande och utveckling. 

 
De förskollärare som arbetar med olika projekt inne på sin avdelning ser miljön som en självklar och 

viktig del för att barnen ska kunna leka och utforska. Greta menar på att hon och hennes arbetslag 

skapar sin miljö efter deras projekt och miljön ska då främja barnens lek och dess utveckling. 

 
”Saker och ting ska vara inspirerande, att miljön ska vara inspirerande och en rik miljö, 

tillgängligt material som finns tillgängligt så att barnen ska kunna leka projektet” (Greta). 

 
I miljön ser både Greta och Anna men också Malin helst att det inte finns så mycket färdiga leksaker 

som har en specifik plats eller funktion. De ser hellre att det finns neutralt material som barnen kan 

omvandla till det som passar i deras lek eller skapa det som behövs till leken. I detta läge uppfattar 

förskollärarna sin roll i barnens lek mer som en support där de ser till att det finns material så barnen 

kan skapa det som behövs eller få material och idéer kring hur de kan använda det material som 

redan finns tillgängligt. 

 
”Inte kanske så jättemycket färdigt material, utan mer det här kreativa materialet att du har en 

kaplastav som är en telefon, sen kan det ju vara så att man… Men om jag tänker när jag kommer 

upp, här nere i stora huset då. Och att jag skulle kunna tänker jag om det är en mobiltelefon, 

varför inte att vi tillverkar våra egna mobiltelefoner, alltså att vi gör det. Då blir man delaktig och 

så kommer det in ett lärande på ett annat… det fortsätter leken även utanför leken” (Anna). 

 



  

”Att det inte ska vara så mycket färdiga leksaker som är givet att ja men den här leksaken kan vi 

leka med såhär och såhär utan ja men tänk byggen där kan vi ha massa olika byggmaterial som 

inte är givet’ på vilket sätt kan vi leka eller bygga med det utan det blir mer en gemensam, ett 

gemensamt samspel där barnen får mötas och samspela och fantisera och kommunicera kring” 

(Greta). 

 
Malin ger nedan ett exempel på hur hon som förskollärare tillgodoser barnen med skapande material 

för att barnen ska kunna skapa egna drömfångare som de läst om i en bok. 

 
“...man ser till att plocka fram om inte det materialet finns framme så de kan göra en om de vill, 

och då hör ju det ihop med vad vi har läst” (Malin). 

 
Förskollärarnas roll när det kommer till hur de bygger upp och skapar en tilltalande, tillåtande, 

utmanande och utforskande miljö kan också som Karin beskriver vara viktigt för vad barnen behöver 

bearbeta från tidigare upplevda händelser. 

 
“De leker väldigt mycket kök och det är väldigt mycket regler att du ska vara där och du ska vara 

där. Att andra inte är välkomna in i den här miljön, då är det stopp. Och sen vet jag att 

föräldrarna har pratat om… eller pedagogerna med föräldrarna där och då visar det sig att de här 

barnen inte får vara i köket hemma. utan de har en grind för” (Karin).  

 
I detta exempel som Karin berättar om får vi en inblick i hur viktig förskollärarens roll och miljön är 

för att barnen ska få utveckla och utforska sin omvärld med hjälp av leken. Att förskolläraren inte 

alltid behöver vara aktivt deltagande om miljön är tillräckligt lustfylld för barnen. 

 
Lillian som arbetar på en Montessoriförskola nämner att jämförelse mellan en sådan förskola och en 

traditionell förskola inte är möjlig då deras miljöer skiljer sig från varandra men hon säger att om 

förskollärarna och de andra vuxna på förskolan har fått till en bra miljö som fungerar bland barnen så 

är det stor chans att barnens lek håller i sig längre och blir lugnare. 

  
”Annars får man bara, jag hör ju med ett öra och ser snabbt om jag ska avbryta något. Men oftast 

brukar den leken vara, nu ska man inte jämföra med traditionella förskolor kanske som inte har 

samma miljö som oss i montessori men finns det rätt förutsättningar i miljön så kommer barnens 

lek att hålla längre och vara lugnare tror jag” (Lillian). 
 

Sammanfattning 

Förskollärarens roll i hur de planerar miljön på avdelningen verkar på de förskollärare vi intervjuat ha 

stor betydelse för hur barnen får möjlighet till att utveckla sin lek. Miljön används som ett verktyg, 

som en tredje pedagog och tack vare en inspirerande och utforskande miljö som är rik på neutralt 

material så stödjs barnen i sin lek. 

 



  

Förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar kopplat till den fria leken 

Många av förskollärarna uppfattar den fria leken som viktig för barnen, leken som barnen själva 

startat och att den fria leken behövs för att barnen ska få möjlighet att få leka det som intresserar dem. 

Vi kunde också se att förskollärarna gärna höll sig i bakgrunden i just den fria leken och att de 

passade på att få andra arbetsuppgifter utförda. 

 
“Anledningen till att jag inte är delaktig i barnens fria lek ute på gården annars är just för att vi 

ska räkna barnen hela tiden, byta någons blöja, byta kläder. Det finns för många andra faktorer 

som stör!”(Linnea).  

 
“Då får de ju göra sitt, det som barnen är intresserade av just för stunden. Ofta kan jag känna att 

den fria leken kan ju också vara att barnen kan vara mer fria. Leker kanske mer själva medan jag 

kan fixa med någon dokumentation sen förmiddagen eller något sådant” (Sofie). 

 
Christinas erfarenheter är att barnen behöver den fria leken för att kompensera för montessori-

pedagogikens mer strikta verksamhet. Att barnen enligt Christina behöver ha stunder varje dag där 

de inte behöver känna sig så styrda av verksamheten utan där barnen har möjlighet att få leka fritt 

utifrån det som intresserar dem. 

 

”Den är minst lika viktig som montessoripasset på förmiddagen, det är ju trots allt väldigt styrt 

här vad barnen kan välja att arbeta med och det förekommer ingen fri lek inomhus och därför är det 

väldigt viktigt att barnen själva får bestämma under den fria leken”(Christina). 

 
Greta ger uttryck för att den fria leken som barnen tar initiativ till hos dem till viss del är inspirerad av 

deras projekt då de utformat miljön efter projektet. Den fria leken är något som Greta inte deltar i om 

hon inte känner att hon behöver. 

 
“Jag tycker inte att man måste vara med och leka med barnen så mycket men däremot behövs, 

behöver vi vara där för att dels rigga och förbereda och ge dem (barnen) utmaningar så att leken 

kan fortsätta och projektet kan föras framåt utifrån barnens intressen och vart de befinner sig” 

(Greta). 

 
Just i intervjun med Greta återkommer hon under hela intervjun till miljöns betydelse och hur barnens 

lek utifrån deras egna initiativ tar form efter det förskollärarna skapar i miljön samt hur arbetslagets 

roll och deltagande ser ut utifrån deras projekt och deras miljö på avdelningen. 

 
Att inte vara så deltagande i barnens fria lek är något som finns som en röd tråd genom våra 

intervjuer med förskollärarna. Att finnas som ett stöd men inte delta så aktivt då förskollärarna inte 

vill störa barnens lek. Den fria leken ses som något som tillhör barnen och att förskollärarna då inte 

vill störa även om de vill ha en överblick över det som sker. Lillians erfarenheter är att barnens fria lek 

är viktig men att hon som förskollärare inte deltar då den tillhör barnen. Hennes deltagande 

förekommer endast när det uppstått en situation barnen inte klarar av att lösa på egen hand. 

 
”Den tror jag är jätteviktig, den tror jag att man ska hålla sig ifrån som vuxen… Nej man får 

kasta ett öga bara, så att det inte havererar totalt” (Lillian). 

 
De erfarenheter Karin har av den fria leken är att som vuxen befinna sig i rummet där barnen är men 

inte förstöra leken genom onödigt deltagande om leken barnen startat fungerar bra. 

 



  

”Ser vi att det är en lek som fungerar så då förstör vi ju inte den. Utan det är ju snarare tvärtom 

och vi försöker bli duktigare på att själva sprida ut oss, för de är ju väldigt beroende av oss. Så det 

tror jag nästan kan förstöra deras lek om vi inte är där. Då nästan avbryter dom den själva för att 

ta sig dit vi är”(Karin). 

 
Man kan se att Karins erfarenheter av att arbeta med de yngre barnen är att det är viktigt att ge barnen 

ostörd tid i leken om den fungerar men samtidigt finnas i närheten så att barnen kan få bekräftelse av 

en vuxen eller kunna komma en kort stund och få lite trygghet innan barnen ger sig iväg igen för att 

leka.   

 
De pedagogstyrda aktiviteterna som förskollärarna genomför kan också återspeglas i barnens fria lek 

senare. Malin som arbetar med de äldsta barnen i förskolan uppfattar att den fria leken är den 

viktigaste leken för barnen. 

 
”… den är ju den viktigaste, egentligen för den handlar ju om vad de (barnen) är intresserade av 

här och nu och vad de varit med om. För det ser jag ju i leken att det finns saker som de varit med 

om eller sett eller hänt, så leker de ju det” (Malin). 

 

Sammanfattning 

Deltagandet i den fria leken hos de intervjuade förskollärarna är mer som en observerande roll. Hos 

de yngre barnen finns förskollärarna mer utspritt och tillgängligt än hos de äldre barnen. 

Förskollärarnas uppfattning om den fria leken är att den är det viktigaste för barnen och att den fria 

leken tillhör just barnen så de väljer att ta en avvaktande roll och passar istället på att genomföra 

andra arbetsuppgifter som behöver hinnas med. 
 

Förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar kopplat till pedagogstyrda 

aktiviteter 

I de pedagogstyrda aktiviteterna där förskolläraren håller i en aktivitet tillsammans med barnen 

uppfattar förskollärarna sin roll som mer aktiv. De erfarenheter Christina och Linn har av de 

pedagogstyrda aktiviteterna är att de kan få ordning på de situationer som upplevs som stökiga i 

barngruppen. De andra förskollärarna ser de pedagogstyrda aktiviteterna som ett lärandetillfälle för 

barnen. 

 
“Den typen av lek kan ju vara väldigt viktig i vissa situationer som exempel som vi har märkt här 

på förskolan att det kan vara lite stökigt på gården osv, för då tycker jag att det kan vara väldigt 

bra med en sådan typ av lek. En lek som pedagogen sätter igång som barnen sedan kan ta över 

själva” (Christina). 

 
“…det gör jag främst i det att barnen inte klarar av att leka flera timmar i sträck utan att de 

tröttnar och konflikter kan uppstå. Tänk dig själv att sitta fullt fokuserad i flera timmar för att 

skapa en ny värld samtidigt som du stänger ute verkligheten? Nej tack, min hjärna hade aldrig 

orkat!” (Linn) 

 
Resultatet visar också att under en pedagogstyrd aktivitet bör förskollärarna vara öppna för åt vilket 

håll aktiviteten leder. Ett exempel som Karin berättar om är när hon med de yngsta barnen ska försöka 

tillverka maracas. Maracas är det Karin tänkt sig men vad tänker barnen när de möter materialet? 

Hennes erfarenhet av pedagogstyrda aktiviteter som tillexempel att tillverka maracas kan ställa 

många funderingar kring hur styrd förskollärare är vid den planerade aktiviteten, ibland lyckas 



  

barnen göra maracas exempelvis på första försöket, ibland tar det flera gånger beroende på vad som 

intresserar barnen i mötet med materialet. 

 
”… Precis som vi pratade om förut, att det är lite balans hur styrande man är. Även om jag tänker 

maracas och skapa ljud är det inte säkert att det är det de blir i slutändan” (Karin). 
 

Sammanfattning 

De förskollärare vi intervjuat ser sig mer delaktiga i de pedagogstyrda aktiviteterna än i den fria leken. 

De pedagogstyrda aktiviteterna används för att styra upp barngruppen men samtidigt behöver 

förskollärare vara lyhörda och flexibla i den planerade aktiviteten beroende på barnens intressen. 
 



  

Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att jämföra och diskutera det vi anser är det mest centrala i vårt resultat mot 

den tidigare forskningen som gjorts på detta område. Syftet med vår studie har varit att studera och 

analysera förskollärares erfarenheter och uppfattningar om vuxnas roll och deltagande i barns lek. Vi 

kommer att avsluta detta avsnitt med en sammanfattning av diskussionen samt ge förslag till fortsatt 

forskning inom detta område. 

 

Vi har intervjuat förskollärare som är verksamma på olika orter och ser tydligt att förskollärarna i vår 

studie uppfattar sin roll i barns lek som en vägledande handledare. Det innebär att de vill finnas där 

för att barnen ska känna trygghet, få stöd, inspiration samt lösa konflikter för att få leken att utvecklas 

och fortgå som även Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver som förskollärarens uppgift. Att inta en 

roll i barnens lek för att hjälpa de barn som inte kan leka eller har svårt att komma igång att leka är 

något som sex av förskollärarna har gemensamt. Genom att förskollärarna deltar i leken och lockar 

med sig barnen så får barnen möjlighet att bland annat bearbeta sådant som de tidigare varit med om 

och bearbeta upplevelser av omvärlden som Vygotskij (1995) också beskriver. Förskollärarna menar 

att de med hjälp av leken som verktyg kan nå ut till barnen och hjälpa dem att träda in i lekens värld. 

Sofie berättar om en erfarenhet angående sitt deltagande i leken, där hon framförallt deltar i barns lek 

för att ge ett bättre flöde till leken. Detta flöde skapar hon genom att vara den drivande kraften vilket 

Knutsdotter Olofsson (2003) och Lindqvist (1996) också lyfter att den vuxne kan göra eftersom 

förskolläraren har mer erfarenheter och kan bidra till att skapa större lekvärldar med rikare innehåll. 

 

Observerande eller närvarande i leken 

Resultatet visar även ett mönster mellan förskollärarna där de antingen ansåg att de bör ha en 

observerande roll eller ett mer närvarande deltagande i leken. De flesta av förskollärarna hade 

gemensamt att de var mer närvarande och delaktiga i de yngre barnens lek för att sedan när barnen 

blivit äldre inta en mer observerande roll. Malin lyfter under intervjun att hennes erfarenheter är att 

de äldre barnen har behov av eget utrymme, hon berättade att leken kan stanna av om hon kommer 

för nära och därför anser hon att äldre barn inte behöver samma vuxna deltagande som de yngre 

barnen. Karin berättar om hur de yngre barnen söker mer vuxenkontakt än vad de äldre barnen gör 

vilket gör att hennes deltagande blir större i de yngre barnens lek. Vi tolkar det som att förskollärarna 

anser att de yngre barnen kräver mer vuxennärvaro för att leken ska kunna komma vidare medan de 

hellre observerar de äldre barnens lek vilket även Granberg (2001) ger uttryck för. Författaren menar 

att det är lika viktigt att förskolläraren deltar i leken, som att förskolläraren tar ett steg tillbaka och 

förser barnen med material och rekvisita som behövs för att leken ska kunna fortgå.  Det vi ställer oss 

kritiska till är om inte alla barn oavsett ålder behöver en engagerad vuxennärvaro. Linnea berättar att 

hon inte ser något negativt med att delta i barns lek då förskolorna idag består av otroligt många barn 

och för lite vuxna. Barnen behöver all uppmärksamhet och engagemang som de kan få fortsätter hon. 

Till skillnad mot Malin som känner att de äldre barnen behöver eget utrymme samt Karin som 

berättar att hon upplever att de yngre barnen kräver mer vuxenkontakt.  

 
Ett annat mönster vi fann är de erfarenheter förskollärarna besitter när det gäller de pedagogstyrda 

aktiviteterna. Det som var gemensamt hos de förskollärare vi intervjuat var att de hellre deltar i leken 

om den är pedagogstyrd. Genom att de håller i pedagogstyrda aktiviteter som kan utmana barnet lite 

över deras eget kunnande så bidrar det med att barnen får utmanas som även Vygotskij (1995) ger 

uttryck för när författaren beskriver den proximala utvecklingszonen och dess utmanande egenskap i 

relation till barns lek. Med hjälp av de pedagogstyrda aktiviteterna ser Christina och Linn att de kan få 



  

ordning på de situationer som upplevs som stökiga i barngruppen genom att ta en aktiv roll i leken till 

skillnad mot Lindqvist (1996) som menar att barnen inte behöver ett vuxet inblandade i leken då 

barnen kan lägga sig själva över sitt eget kunnande i lekens värld utan stöd från vuxna eftersom 

barnen har varandra att ta hjälp av. 

 
En röd tråd som vi kan följa genom intervjuerna är att förskollärarna inte är så deltagande i barnens 

fria lek. Tre av förskollärarna beskriver hur de inte vill störa barnens lek men samtidigt finnas där som 

en hjälpande hand. Att delta på barnens villkor samt att inta en diskretare roll i barnens lek för att inte 

störa leken är också något som Knutsdotter Olofsson (2009) och Tsai (2015) ger uttryck för när de 

beskriver förskollärarens roll i barns lek. Förskollärarna anser att den fria leken är något som tillhör 

barnen precis som Piaget som ansåg att leken endast tillhörde barnen och de vuxna bör hålla sig 

utanför (Tullgren, 2004).  
 

Två förhållningssätt till barns lek 

Greta berättar om sina erfarenheter där hon och hennes arbetslag arbetar med barns lek. Under 

förmiddagarna delar de ofta in barnen i mindre grupper för att de ska få träna på att leka med andra 

barn samt bygga upp ett samspel med flera individer. Vi tolkar det som att arbetslaget på så sätt styr 

in barnen på ett sätt som gör att de lär sig samspela med flera individer. Leken som uppstår blir här en 

slags pedagogstyrd aktivitet då barnen inte får välja kamrater eller grupperingar själva. Däremot i den 

fria leken där barnen själva tagit initiativ till leken utan styrning av de vuxna kan leken som barnen 

skapar inspireras eller präglas av att miljön är uppbyggd kring deras projekt. Granberg (2001) och 

Lillemyr (2013) beskriver hur lek kan gestaltas på olika sätt beroende på förskollärarens syn på lek. 

Förskollärarens förhållningssätt förmedlar alltså en viktig faktor för barns lekutveckling. Vi tolkar det 

som att Greta och hennes arbetslag ger barnen tillfälle till fri lek men att den leken barnen då skapar 

kan präglas av projektet då miljön är uppbyggd kring det. 

 
Ett annat sätt att se på förskollärarnas förhållningssätt menar Öhman (2011) är att de är mer som 

observatörer, som tar tillvara på barnens intressen och hjälper barnen framåt i det som intresserar 

dem. Sofie berättar om sina erfarenheter av sitt deltagande i leken och hur hon anser att hon inte 

behöver delta om hon ser att leken har ett flöde. Precis som Jensen och Harvard (2009) berättar Sofie 

om hur viktigt det är att förskollärare har ett öra med i leken även när hon inte deltar. Författarna 

menar att det oftast räcker med en vuxens närvaro i rummet för att skapa trygghet. Det framgick av 

resultatet att om barnen har en pågående lek som fungerar, så behöver inte förskollärarna vara 

deltagande om det inte uppstår en situation barnen inte kan lösa själva. Linnea och Sofie deltar gärna i 

barnens lek och ser ingen nackdel med detta, medan Christina anser att man som vuxen lätt kan vara i 

vägen för barnets lek vilket vi även tolkar att Lillian tycker då hon ser att hon som vuxen kan starta 

igång en lek för att sedan kliva ut och ge utrymme åt barnen.  
 

Förskollärarna vi intervjuade gav oss två olika svar angående deras deltagande i barns lek, att 

deltagandet är viktigt och uppskattat samt att de är rädda för att styra leken. Vi kan även se att 

deltagandet i den fria leken inte finns i så stor utsträckning, Linnea och Sofie berättar att under dessa 

tillfällen passar de på att hinna med annat som tillhör yrket. Arnér och Tellgren (2006) menar att det 

gäller för förskollärarna att välja det som ska prioriteras, närvaro med barnen eller andra arbets-

uppgifter. Förutom att inta en stödjande roll i barnens lek så hade förskollärarna en gemensam 

osäkerhet angående sitt deltagande då de var rädda för den pedagogiska styrningen som kan uppstå 

när de deltar i leken. Förskollärarna berättade att ett deltagande är väldigt viktigt men att de inte vill 

ha en ledande roll i leken. Arner och Tellgren (2006) och Forssell (2005)  menar att det handlar om att 

låta sig inspireras av barnen och att ta sig an deras frågor på ett nyfiket och utforskande sätt 

tillsammans. Lillemyr (2002) är däremot kritisk till ett vuxet deltagande då han menar att förskol-

lärarna måste närma sig leken på ett passivt och försiktigt sätt för att inte ta över leken från barnen, 



  

leken som länge just tillhört endast barnen. Två av förskollärarna beskrev att barnen ofta uppskattar 

deras deltagande, Sofie berättade att hennes deltagande drar till sig många barn medan Linn ser sitt 

deltagande som onödigt då barnen leker bra själva. Om barnen däremot inte får något flyt då deltar 

Linn tills leken kommit igång.  
 

Miljön som den tredje pedagogen’ 

De förskollärare som arbetar mycket med projekt på sina förskolor ser miljön som ett verktyg och en 

tredje pedagog då miljön hjälper barnen i deras lek. Förskollärarna kan också inta en position där de 

har möjlighet att påverka barnens lekvärld genom att tillgodose barnen med rekvisita och planera upp 

en god lekmiljö både efter barnens intressen men också efter sådant förskollärarna ser som viktigt för 

barnen utveckling. Karin berättar om hur miljön är viktig vilket Öhman (2011) också ger uttryck för då 

barnen ska få tillfälle att bearbeta sådant som de har varit med om. Granberg (2001) menar att det är 

bra om rummen och miljön erbjuder så många handlingsutrymmen som möjligt. Bland annat Greta 

och Anna anser att deras roll som förskollärare inte är att tillgodose barnen med färdigt material som 

har en fast plats vilket Öhman (2011) inte heller anser. Däremot anser Lillian att barnen på en 

Montessoriförskola som hon arbetar på behöver erbjuda barnen färdigt material för att barnen ska 

kunna arbeta under förskoledagen. Lillian berättar att det är svårt att jämföra den montessoriförskola 

som hon arbetar på med en traditionell förskola då deras miljöer skiljer sig från de traditionella 

förskolorna. Forssell (2005) skriver att miljön speglar sig i hur förskollärare tänker om barnet och vad 

barnet skulle kunna vara. Lillian lyfter vikten av förskollärarnas arbete med miljön för att främja 

barnets lek, en god miljö ökar chansen till att barnens lek håller i sig längre och blir lugnare. 

Sammanfattning av diskussion samt fortsatt forskning 

I vår studie har vi tolkat det som att förskollärarnas uppfattningar om sin roll och sina erfarenheter av 

sitt deltagande i barnens lek är att vara en handledare. Att som förskollärare stödja de barn som inte 

lyckas kliva in i lekens värld samt att hjälpa barnen att komma vidare och finna ett flöde i leken anser 

både Vygotskij (1995) samt de intervjuade förskollärarna är en viktig del av deras arbete. En 

förskollärares deltagande bör ske på barnets villkor och förskolläraren bör inte ta över leken vilket 

både Knutsdotter Olofsson (1995) och Tsai (2005) lyfter. Förskollärarna i studien anser att det vuxna 

deltagandet ska främja lekens flöde och utveckling men att det främst är de yngsta barnen i förskolan 

som behöver deras deltagande. Två av förskollärarna ger uttryck för att de äldre barnen istället 

behöver tillgång till mer eget utrymme för att utveckla leken på egen hand medan en av 

förskollärarna lyfter att antalet barn i barngrupperna ökar medan antalet verksamma vuxna inte gör 

det, vilket medför att barnen får mindre vuxenkontakt oavsett ålder. I den fria leken deltar inte 

förskollärarna i så stor utsträckning utan de ser det som ett tillfälle att få andra arbetsuppgifter 

utförda. Däremot lyfter förskollärarna vikten av att vara närvarande och ha ett lyssnande öra med i 

den fria leken. De pedagogstyrda aktiviteterna är tillfällen där förskollärarna i studien deltar antingen 

genom att de har planerat en aktivitet men det kan också vara så att förskollärarna startar igång en lek 

tillsammans med barnen om förskollärarna upplever att det är stökigt i barngruppen eller om barnen 

har önskat deras deltagande. Förskollärarna lyfter även miljön som den tredje pedagogen, då de 

berättar att miljön är viktig för deras arbete med barns lekutveckling. Förskollärarna berättar hur de 

ansvarar för att bygga upp en stimulerande och lustfylld miljö med användbar rekvisita för att 

främja och utveckla barnens lek.   
 

Efter denna studie så önskar vi forska vidare om barnens syn på ett vuxet deltagande i leken, dels för 

att få ta del av både förskollärares och barns perspektiv på hur ett deltagande kan se ut och dels för att 

vi själva ska få möjligheten att utvecklas djupare inom vår roll som förskollärare i relation till lek.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 
- Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 
2. Hur gamla är barnen du arbetar med nu? 

 
3. Skulle du kunna berätta om hur du ser på lek i förskolan? 

 

 
4. Skulle du kunna berätta om hur du tänker om förskollärares deltagande i leken och hur det skulle kunna 

se ut? 

 
5. Vad är dina erfarenheter av ditt deltagande i barns lek? 

 

 
6. Ser du några fördelar och/ eller nackdelar med att delta i barns lek? 

 
-Kan du ge något exempel? 

 

7. I vilka situationer är du delaktig i leken? 

 
- Vilka situationer är du inte deltagande och varför? 

 
8. Finns det någon situation när du deltagit i lek när den blivit positiv alt. negativ som du skulle vilja 

berätta om? 

 
9. Hur viktig anser du att pedagogisk styrd lek är? 

(När man som förskollärare håller i en lek eller aktivitet) 

 
10. Hur viktig anser du att den fria leken är? 

 
- Hur ser du på deltagande i den fria leken? 



  

 

 

Bilaga 2: Missiv till förskolechef 
Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Sandra Landhammar och Lina Pontell som läser sista 

terminen på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 

 

Vi håller just nu på med vårt examensarbete som handlar om förskollärarens roll i barns lek. För att 

genomföra vår studie kommer vi att intervjua förskollärare på er förskola. Intervjuerna beräknar vi 

kommer ta maximalt 45 minuter per intervju. 

Vi som genomför examensarbetet bor i olika städer och kommer genomföra intervjuerna på var sitt 

håll. 

 

Deltagandet är frivilligt och förskollärarna kan när som helst välja att avbryta intervjun om de önskar 

detta. Det material vi kommer att få in kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att de förskolor 

och de förskollärare som deltar kommer att få fiktiva namn. Materialet vi samlar in kommer endast att 

användas till vårt examensarbete och det kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till 

det. Vårt examensarbete kommer efter att det godkänts publiceras i digital form enligt 

Mittuniversitetets regler. 

 

Med vänlig hälsning 
Sandra Landhammar och Lina Pontell 
Mittuniversitetet Sundsvall 

 
Om du har några funderingar hör gärna av dig. 
Sandra Landhammar 
xxx- xxx xx xx 
xxxx@student.miun.se 
Lina Pontell 
xxx- xxx xx xx 
xxxx@student.miun.se 
Malin Norberg (Lärare och handledare vid Mittuniversitet Sundsvall) 

malin.norberg@miun.se 

mailto:malin.norberg@miun.se


  

Bilaga 3: Missiv förskollärare 

Hej, vi är två förskollärarstudenter som heter Sandra Landhammar och Lina Pontell. Vi läser 

sjunde och sista terminen på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi håller 

just nu på med vårt examensarbete och syftet med arbetet är att undersöka förskollärares roll i 

barns lek. 

 
Vi kommer att använda oss av intervjuer för att samla in det material vi behöver för att kunna 

studera förskollärares erfarenheter av sin roll i barns lek. Du som intervjuperson är därför väldigt 

viktig för oss i vår studie och vi kommer endast att använda materialet vi får in till vårt 

examensarbete. 

 
Vi beräknar att intervjun kommer ta maximalt 45 minuter. Vi vill gärna spela in med hjälp av 

ljudupptagning under intervjun för att vi lättare ska kunna analysera intervjuerna tillsammans. 

Under ett examensarbete är det av vikt att man tar hänsyn till och följer de etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 

välja att avbryta din medverkan. I vår uppsats kommer du att vara anonym då vi använder oss av 

fiktiva namn och inte återger specifik förskola eller stad, allt för att inte undanröja din identitet. Vi 

som ska skriva detta examensarbete bor i olika städer och kommer att genomföra intervjuer på var 

sitt håll. 

 
Tack på förhand! 

 
Lina Pontell och Sandra Landhammar 
Mittuniversitetet Sundsvall 

 
Om du har några funderingar hör gärna av dig. 

 
Sandra Landhammar 
xxx- xxx xx xx 
xxxx@student.miun.se 

 
Lina Pontell 
xxx- xxx xx xx 
xxxx@student.miun.se 

 
Malin Norberg (Lärare och handledare vid Mittuniversitet Sundsvall) 
malin.norberg@miun.se 
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